
Tájékoztató 
a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő 

tudnivalókról 
 
 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. tv. – a továbbiakban Are. tv. - 
(1) és (6) bekezdései szerint:  

Az adós által kezdeményezett bíróságon kívüli adósságrendezés esetén erről adósnak, 
adóstársnak egyidejűleg írásban értesíteni kell az Are. tv. 26.§. (1) bekezdése szerinti 
intézményeket, azaz az adós, adóstárs számláit, pénzügyi eszközeit vezető, pénzügyi eszközeit 
nyilvántartó pénzügyi intézményt, egyéb pénzforgalmi szolgáltatót, befektetési szolgáltatót. 

Az Are. tv. 19.§ (8) bekezdése értelmében az adós és az adóstárs az adósságrendezés 
kezdeményezésekor írásban hozzájárul ahhoz, hogy az adósságrendezés kezdeményezése, annak 
sikertelensége és a bírósági adósságrendezés elrendelése a hitelezői igénybejelentések céljából 
közzétett hirdetményből megismerhető legyen. 
 
Az Are. tv. 25.§ (4) bekezdése szerint a Családi Csődvédelmi Szolgálat a honlapján 
hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről.  
 
A hirdetmény tartalmazza a bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezés benyújtásának 
tényét, időpontját, az adós, adóstárs nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, a 
főhitelező nevét, elérhetőségét és felhívást arra, hogy a hitelezők 15 napon belül jelentsék be 
igényeiket az adósnak, adóstársnak és a főhitelezőnek.  
 
A hitelezőknek szóló felhívásban szerepeltetni kell, hogy a hitelező az igénybejelentésében 
jelölje meg a kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogalapját, tőkeösszegét és járulékait, és 
nyilatkozzon arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési 
meghagyásos eljárást, végrehajtást, zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, óvadékkal 
biztosított követelés esetén az óvadék tárgyából történő kielégítés és az azt követő elszámolás 
megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e tudomása a végrehajtás 
korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárásról. 
 
Az adósságrendezés kezdeményezésének joghatása az Are. tv. 26.§-a értelmében: 
 
   (1) Az adós, adóstárs számláit, pénzügyi eszközeit vezető, pénzügyi eszközeit nyilvántartó 
pénzügyi intézmény, egyéb pénzforgalmi szolgáltató, befektetési szolgáltató az adósságrendezés 
kezdeményezésének tényét és az azzal összefüggő adatokat a kezdeményezés tudomásulvételétől 
a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételéig banktitokként vagy az adott intézményre 
irányadó titokként kezeli. 

(2) Az (1) bekezdésben említett intézmény az adósságrendezés kezdeményezésének 
tudomásulvételétől csak az adósságrendezés keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, 
egyéb kötelezettel szemben a hitelviszonyból fennálló jogviszony vagy egyéb jogviszony alapján 
fennálló követeléseit (ide nem értve a pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetendő díjat), ezenkívül 
az adóssal fennálló jogviszonyból eredő beszámítási jogát is csak az adósságrendezés szabályai 
által lehetővé tett módon gyakorolhatja. Az (1) bekezdésben említett intézmény továbbá nem 



tehet más olyan intézkedést sem, amely őt vagy ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó 
intézményt vagy más hitelezőt előnyösebb helyzetbe hozna a többi hitelezőhöz képest. Ezen 
rendelkezések megszegése esetén a pénzügyi intézmény, egyéb pénzforgalmi intézmény az 
adóssal és a többi hitelezővel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik. Az adósságrendezés 
kezdeményezéséről szóló tudomásulvétel az adós, adóstárs, egyéb kötelezett erről szóló írásbeli 
bejelentése és a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele közül a korábbi időpont. Az 
adós és az adóstárs egyetemlegesen felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy 
valótlanságából eredő károkozásért. 

(3) Az adósságrendezés kezdeményezéséről értesített hitelező, továbbá értesítés hiányában a 
25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételétől a hitelező az adósságrendezés záró 
időpontjáig az adósságrendezés kezdeményezése miatt vagy az adós, adóstárs nemfizetésére vagy 
késedelmes fizetésére hivatkozással nem mondhatja fel a korábban létrejött hiteljogviszonyt, a 
104. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti lakóingatlanra vonatkozóan kötött 
lízingszerződést, valamint az adós és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, élettársa 
mindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó szerződéseket, 
hitelszerződés alapján azonban nem köteles a hitelkeret rendelkezésre tartására, pénzkölcsön 
nyújtásának folytatására. A hitelező az adósságrendezés kezdeményezésének tudomásulvételétől 
csak az adósságrendezés keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel 
szemben fennálló követeléseit. 

(4) Az adós, adóstárs az adósságrendezésbe vonható vagyontárgyait, bevételeit az 
adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve annak szem előtt tartásával kezeli, kiadásait úgy 
ésszerűsíti, hogy a hitelezők érdekeit ne veszélyeztesse, továbbá tartózkodnia kell minden olyan 
magatartástól, amely az adósságrendezés célját meghiúsítaná vagy veszélyeztetné. Az adós 
adósságrendezésbe tartozó vagyont nem idegeníthet el, biztosítékul nem adhat, más módon sem 
terhelhet meg, vételi, visszavásárlási, elővásárlási jogot nem adhat, a vagyon használatát, 
hasznosítását sem engedheti át, a vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot nem alapíthat. 

(5) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével 
egyidejűleg kezdeményezi az adósságrendezési eljárás tényének feljegyzését az ingatlan-
nyilvántartásba és az adósságrendezési eljárás tényének bejegyzését közhiteles 
járműnyilvántartásokba. A feljegyzés, illetve a bejegyzés hatálya azonos az elidegenítési és 
terhelési tilalomra vonatkozó feljegyzés hatályával. 

(6) 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 gazdálkodást meg nem haladó mértékben vállalhat, 
újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet, pénzeszközeit tartós befektetési formában nem 
helyezheti el, továbbá nem tehet olyan ingyenes kötelezettségvállalást, nem köthet olyan 
aránytalan 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. Az adós, adóstárs nem hozhat továbbá más olyan intézkedést sem, amely 
alkalmas arra, hogy valamely hitelezőjét jogellenesen előnyben részesítse a többivel szemben, 
vagy amely valamely hitelezője kijátszását célozza, vagy azt eredményezheti. 

(7) Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezését követően megteszi a szükséges 
intézkedéseket az adósságrendezésbe tartozó vagyon értékének megőrzése, állagának megtartása, 
a vagyonvesztés elkerülése, a vagyon és a bevételek adósságkezelési célra történő rendelkezésre 
tartása érdekében. 



(8) Az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésétől nem teljesítheti a 
szerződésben vagy egyoldalú jogügyletben ellenszolgáltatás nélkül vállalt pénzfizetésre, 
tartozásátvállalásra, tartozáselvállalásra, teljesítésátvállalásra, kezességvállalásra vagy más 
helytállásra vonatkozó kötelezettségeit. Ezen követelésekre vonatkozó igényt a bíróságon kívüli 
adósságrendezési eljárás alatt az adóssal szemben nem lehet érvényesíteni, a követelésekre 
vonatkozó igény elévülése nyugszik. 

(9) Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adósságrendezés záró időpontjáig az adós, 
illetve az adóstársak egymásra és más személyekre nem engedményezhetik sem a már esedékessé 
vált, sem pedig a később esedékessé váló pénzbeli vagy vagyoni követeléseiket; az ezzel 
ellentétes rendelkezés semmis. Az adós, az adóstársa, és az adósságrendezési eljárásban részt 
vevő egyéb kötelezett köteles a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, az bírósági 
adósságrendezési egyezségben és a bírósági adósságtörlesztési határozatban meghatározott 
követelése érvényesítésére a jogszabályok szerinti igényérvényesítési eljárásokat kezdeményezni, 
ennek megtörténtéről a főhitelezőt és a bírósági adósságrendezési eljárásban a családi 
vagyonfelügyelőt tájékoztatnia kell. Ezekben az igényérvényesítési eljárásokban az adóst, az 
adóstársat és az egyéb kötelezettet illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

(10) Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adós - ha e törvény kivételt nem tesz - sem 
egyoldalúan, sem a másik fél egyetértésével nem változtathatja meg az adósságrendezés hatálya 
alá eső jogviszonya tartalmát vagy jogcímét; az ezzel ellentétes rendelkezés hatálytalan. 

(11) Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett 50 000 forintot meg nem 
haladó, bírósági vagy hatósági úton behajtható tartozásokat az adósnak az eljárás 
kezdeményezésekor elkülönítetten be kell mutatnia. Ezeket a tartozásokat adós - ha tartozás 
jogcíme, összege okirattal igazolható - az adósságrendezési eljárás alatt a családi 
vagyonfelügyelő előzetes jóváhagyásával és akkor lehet kifizetni, ha az nem veszélyezteti a 
folyamatos törlesztési kötelezettség, továbbá az egyezségben, illetve törlesztési határozatban 
megállapított törlesztési kötelezettség teljesítését. Ezek a követelések a Ptk. szerinti ügyleti 
kamattal kamatoznak, és elévülésük az adósságrendezési eljárás alatt nyugszik. 

(12) Ha az adós az e §-ban meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat adósságrendezés adós érdekkörében történő sikertelen kezdeményezésére tekintettel az 
adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz továbbítja, ha pedig a bíróság már elrendelte az 
adósságrendezést, az eljárás megszüntetését kezdeményezi. 

27. § A 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételének napjától az adós vagy az adóstárs 
vagyontárgyán alapított óvadékból a jogosult a követelését közvetlenül kielégítheti, a fennmaradó 
összeggel 5 napon belül köteles az adóssal elszámolni, és az elszámolásról a Családi 
Csődvédelmi Szolgálatot értesíteni. 

28. § (1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós, adóstárs által tett nyilatkozatok és a 
végrehajtást foganatosító szervezetektől beszerzett adatok alapján haladéktalanul bejelenti az 
adóssal, adóstárssal, illetőleg az eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettel szemben 
végrehajtási eljárást folytató önálló bírósági végrehajtónak, illetve más végrehajtást foganatosító 
szervnek az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtását. Az adósságrendezés 
kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés végrehajtó általi kézhezvételétől kezdve - az 
adóssal, a kezessel, egyéb egyetemleges kötelezettel és a dologi kötelezettel szemben - a velük 
szemben fennálló követelések behajtása iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban eljárási 
cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a végrehajtási ügy szünetel, a felek és az egyéb 
kötelezettek által a szünetelés időtartama alatt tett nyilatkozatok is hatálytalanok; ettől az 
időponttól minden határidő nyugszik. Az eljáró végrehajtó a szünetelésre tekintettel díjjegyzék 
kibocsátására nem jogosult. Ezt követően a végrehajtási eljárásban már nem lehet újabb árverési 



hirdetményt közzétenni, a szünetelés előtt már közzétett árverési hirdetmény alapján az árverést a 
végrehajtó akkor lefolytatja le, ha a licitálás már megkezdődött, és érvényes licitajánlat érkezett. 
Ha az árverés érvényes és eredményes, az abból befolyt vételárat a végrehajtó a Vht. szabályai 
szerint osztja fel a végrehajtást kérők között. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azokban a végrehajtási eljárásokban is, 
amelyekben a kölcsönszerződésből eredő követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi 
kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak kikényszerítése a végrehajtás tárgya, vagy az eljárás 
végrehajtást kérője, illetve adósa a kölcsönszerződésben vagy abból eredő követelést biztosító 
szerződésben részes fél jogutódja, amennyiben az egyéb kötelezett részt vesz. 

(3) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő egyéb kötelezettel 
szemben az adóssal közös tartozás behajtása érdekében folyamatban lévő végrehajtási eljárás 
korlátozás nélkül folytatódik azzal, hogy a végrehajtást kérő a behajtott követelés összegét 
havonta köteles bejelenteni a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére. 

(4) Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés kézhezvételétől, 
illetve a 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételétől kezdve az adós, adóstárs 
biztosítékul lekötött vagyonára vonatkozóan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés csak akkor 
folytatható le, ha az árverési hirdetményt már korábban közzétették, annak alapján a licitálás 
megkezdődött és érvényes ajánlat is benyújtásra került. Ebben az esetben, ha az árverés érvényes, 
a vételárral a zálogjogosult a Ptk. és a zálogtárgyak bíróságon kívüli értékesítéséről szóló 
jogszabályok szerint számol el az adóssal. Az adós vagyonára vezetett végrehajtás korlátozása 
vagy megszüntetése iránti perek szünetelnek, az értékesítésre vonatkozó cselekmények nem 
folytathatók, a régi Ptk. szerinti szabályok szerint kikötött biztosítéki célú vételi jog, vételi jog, 
visszavásárlási jog nem gyakorolható, biztosítéki célú engedményezésen alapuló követelésből 
eredő jog, továbbá az adóssal szemben pénzkövetelés érvényesítése csak az adósságrendezés 
keretében, hitelezőként bejelentkezve érvényesíthető; az ezzel ellentétes intézkedések 
hatálytalanok. Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló tudomásulvétel az 
adós erről szóló írásbeli bejelentése és a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele közül 
a korábbi időpont. Az adós felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy valótlanságából 
eredő károkozásért. 

(5) Az adósságrendezési eljárásban felhívás ellenére részt nem vevő egyéb kötelezettel 
szemben az adóssal közös tartozás behajtása érdekében folyamatban lévő bírósági végrehajtáson 
kívüli zálogértékesítés korlátozás nélkül folytatódhat azzal, hogy a zálogjogosult az értékesítésből 
származó bevétellel haladéktalanul köteles elszámolni az adóssal. 

(6) A hitelezői követeléseknek az adós által nem vitatottként történő bejelentése, illetve nem 
vitatottként történt elfogadása nem jelenti a követelés teljes összegének elismerését, amennyiben 
később jut az adós tudomására olyan körülmény vagy bizonyíték, amelyre tekintettel kérheti a 
tartozás összegének módosítását. 

 
Az Are. tv. 1.§ (3) bekezdése értelmében az adósságrendezési eljárásba felhívás ellenére 

szabályszerűen be nem jelentett hitelezői követelés az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel 
szemben az adósságrendezési eljárás időtartama alatt nem érvényesíthető, a követelés nem 
kamatozik, a követelés elévülése a kezessel és a dologi zálogkötelezettel szemben is folyik, a 
követelés érvényesítésére irányuló hitelezői cselekmények az elévülést nem szakítják meg. 

 
Veszprém, 2015. szeptember 01. 
 

        Kinizsi Bank Zrt.  


