
 
Tájékoztatás a természetes személyek adósságrendezési eljárásában érintett 

hitelezők részére 
 
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: 
Are. tv.) 88. § (1) bekezdése alapján a hitelező nyilvántartásba-vételi díjat köteles fizetni. 
 
Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás esetén:  
 
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban nem kell nyilvántartásba-vételi díjat 
fizetni. Ennek megfelelően a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során az Are. tv. 25. § 
(4) bekezdése alapján közzétett hirdetmény sem tartalmaz felhívást a hitelezők részére a 
nyilvántartásba-vételi díj megfizetésére vonatkozóan.  
 
Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás sikertelen lefolytatása esetén:  
 
Amennyiben a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során az Are. tv. 31. § a) pontjában 
meghatározott okból nem jön létre bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, azaz a 
bíróságon kívüli adósságrendezés lefolytatása ezen okból sikertelen volt, úgy az adós bírósági 
adósságrendezési eljárást kezdeményez, és az Are. tv. 31. § (4) bekezdése szerinti 
hirdetmény közzétételét követően 30 napon belül kötelesek a hitelezők követeléseik 
bejelentésére, valamint a nyilvántartásba-vételi díj megfizetésére.  
 
Bírósági adósságrendezés jogerős elrendelése esetén: 
 
A bírósági adósságrendezés elrendelését követően az eljárásba még be nem jelentkezett 
hitelezőknek az Are. tv. 39. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti - a bírósági adósságrendezés 
elrendeléséről szóló - hirdetmény alapján nyílik lehetősége az eljárásba történő 
bejelentkezésre, illetve keletkezik kötelezettsége a nyilvántartásba-vételi díj befizetésére. 
 
Amennyiben a hitelező az Are. tv. 31. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény alapján már 
teljesítette a nyilvántartásba-vételi díj fizetési kötelezettségét, úgy az Are. tv. 39. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti hirdetmény közzétételekor azt természetesen nem kell ismételten 
megfizetnie.  
 
Annak a hitelezőnek tehát, aki az Are. tv. 31. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény alapján – 
azaz a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelését megelőzően – még nem jelentkezett be 
az adósságrendezési eljárásba hitelezőként, lehetősége van az Are. tv. 39. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti hirdetményben foglalt határidőben bejelentkezni, valamint a nyilvántartásba-
vételi díjat megfizetni. 
 
Az Are. tv. 31. § (4) bekezdése és az Are. tv. 39. § (1) bekezdése szerinti hirdetményekben 
meghatározott határidőben az adósságrendezési eljárásba a főhitelezőnek is be kell 
jelentkeznie, a főhitelezőnek azonban az Are. tv. 88. § (4) bekezdése alapján nem kell 
nyilvántartásba vételi díjat fizetnie.  
 
 
 
 
 



A nyilvántartásba vételi díj alapja és mértéke: 
 
Az Are. tv. 88. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvántartásba vételi díj alapja a hitelező 
adóssal, adóstárssal szemben fennálló, a bírósági adósságrendezési eljárás elrendelésekor 
lejárt pénzköveteléseinek tőkeösszege. 
 
Az Are. tv. 88. § (3) bekezdése alapján a díj mértéke hitelezői követelésenként a díjalap 
1%-a, de legalább 10 000 forint és legfeljebb 100 000 forint. 
 
Amennyiben tehát egy hitelező az adósságrendezési eljárásban az adóssal, adóstárssal 
szemben több követelést is bejelent, a nyilvántartásba vételi díjat bejelentett 
követelésenként külön-külön kell megállapítani és megfizetni. 
 
A hitelezői igénybejelentés benyújtása és a nyilvántartásba vételi díj befizetése 
elmaradásának jogkövetkezményei: 
 
Az Are. tv. 40. § (4) bekezdése alapján amennyiben a hitelező igényét az adósságrendezési 
eljárásban szabályszerűen nem jelenti be (azaz az igénybejelentés benyújtása és a 
nyilvántartásba vételi díj befizetése határidőben nem történik meg) az egyezségkötés során 
szavazati jogát nem gyakorolhatja, a bírósági adósságtörlesztési határozat meghozatala során 
a bejelentett követelését nem kell figyelembe venni, a bíróság adósságtörlesztési 
határozatának hatálya nem terjed ki rá, jogaira és kötelezettségeire az Are. tv. 40. § (5) és (6) 
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy követelésének elévülése a bírósági 
adósságrendezési eljárás jogerős befejezéséig nyugszik. 
 
A fenti jogkövetkezmények azonban csak az Are. tv. 39. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerinti hirdetményhez fűződnek, amennyiben tehát a hitelező az Are. tv. 31. § (4) bekezdése 
szerinti hirdetményben meghatározott határidőt elmulasztja, ezt a bírósági adósságrendezés 
jogerős elrendeléséről közzétett hirdetmény alapján még egy újabb határidőben 
szabályszerűen pótolhatja. 
 

A nyilvántartásba-vételi díjat a Családi Csődvédelmi Szolgálat Magyar 
Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára kell befizetni, melynek 

számlaszáma: 
 

10032000-00337177-00000000 
 

Az átutalás „megjegyzés” rovatában az adósságrendezési ügyszám és a befizetés 
jogcímének (nyilvántartásba-vételi díj) feltüntetése szükséges. 

 
A hitelezői igénybejelentéshez csatolni kell az átutalás igazolását. 

 
Figyelem! A Családi Csődvédelmi Szolgálat pénzforgalmi számlája 

2017. január 1. napjától megváltozott. 
 
A nyilvántartásba-vételi díjról az Igazságügyi Minisztérium a nyilvántartásba-vételi díj 
megfizetését követően számviteli bizonylatot állít ki a hitelező részére. 


