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Méltányos adósságrendezés az adós és hitelezői 
érdekeinek közelítésével. 

Az adós az adósságoktól megszabadulva 
kezdheti újra az életét. 

A hitelezők kiszámíthatóbb időtartamon belül 
számíthatnak követelésük meghatározott 
hányadának megtérülésére. 

 

 

 

 

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL! 

 

WWW.CSODVEDELEM.GOV.HU 

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek telefonos 
elérhetőségei: 

Baranya megye 06-72-518-677 

Bács-Kiskun megye 06-76/795-760 

Békés megye 06-66-795-614 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

06-46/514-697 

Budapest Főváros 06-1-896-2127 

Csongrád megye 06-62-562-616 

Fejér megye 
06-22-512-110 

06-22-512-117 

Győr-Moson-Sopron 
megye 

06-96-795-909 

Hajdú-Bihar megye 
06-52-550-167 

06-52-550-168 

Heves megye 
06-36-510-994 

06-36-510-998 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

06-56-511-153 

Komárom-Esztergom 
megye 

06-34-512-793 

06-34-512-796 

Nógrád megye 
06-32-620-222 

06-32-620-263 

Pest megye 06-1-236-3906 

Somogy megye 
06-82-527-578 

06-82-527-765 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

06-42-598-064 

06-42-597-670 

Tolna megye 
06-74-529-520 

06-74-529-521 

Vas megye 06-94-311-410 

Veszprém megye 
06-88-579-458 

06-88-590-375 

Zala megye 06-92-549-655 

06-92-550-250 

 

CSALÁDI CSŐDVÉDELMI 
SZOLGÁLAT 

 

 

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSA 

 

 

 

 

 

 

MÉLTÁNYOS AZ ADÓSSAL, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÖSZTÖNZI A 

HITELEZŐKET 

WWW.CSODVEDELEM.GOV.HU 

 



Ml A CÉLUNK? 

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes 
személyek adósságrendezését bevezető 2015. évi CV. 
törvény (magáncsőd törvény, a továbbiakban: Are. tv.), 
amely a bírósági végrehajtáshoz képest kedvezőbb 
feltételeket biztosít az adósoknak, és a hitelezőket is 
együttműködésre, az adós támogatására ösztönzi. 

Az eljárás célja az adós részére csődvédelem 
biztosítása, és az eljárásban az adós vagyonának és 
jövedelmének felhasználásával a fizetőképesség 
helyreállítása, hitelezők számára pedig követelésük 
méltányos megtérülésének biztosítása. 

AZ ELJÁRÁS LÉNYEGE 

• az adós csődvédelmet kap, a végrehajtásokat 
felfüggesztik 

• az adós és adóstárs összes tartozása egy eljárásban 
kerül rendezésre 

• az eljárás a résztvevők együttműködésén alapul, az 
adósságok független szakértő közreműködésével, 
koordinált módon kerülnek rendezésre 

• figyelembe vételre kerül az adósok és a hitelezők 
méltányolható érdeke, az adós fizetési képessége 

• az adósok és a velük közös háztartásban élők 
lakhatási, létfenntartási költségeihez igazodó 
vagyonértékesítési, jövedelem-felosztási és 
vagyonfelosztási szabályok kerülnek kidolgozásra 

• méltányos adósságrendezési ütemezést valósít meg, 
melyhez állami törlesztési támogatás igényelhető 

• a megállapodást, az egyezséget és a szabályokat 
betartó, jóhiszeműen eljáró adósok a korábban 
felhalmozott adósságok egy részének megfizetése alól 
véglegesen mentesülnek, a hosszabb futamidejű 
jelzáloghitel hátralévő részét pedig kedvezőbb 
feltételekkel törleszthetik 

KINEK TUDUNK SEGÍTENI? 

Az eljárást azon természetes személyek vehetik 
igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, 
valamint fizetési hajlandóságuk is fennáll, csupán 
fizetési képességük nem elegendő a felhalmozott 
tartozások kifizetéséhez.  

AZ  ELJÁRÁS  KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI  

I. ÜTEM 

2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. között 
azok az adósok kezdeményezhetik az eljárást, akik 
megfelelnek az Are. tv. 7. és 9. §-ában foglalt általános 
feltételeknek, velük szemben nem állnak fenn az Are. 
tv. 8. §-ában meghatározott kizáró okok, továbbá 
megfelelnek az Are. tv. 104-104/A. §-ában foglalt, csak 
az átmeneti időszakra meghatározott további 
feltételeknek. 

II. ÜTEM 

2016. október 1. napjától az az adós, adóstárs 
kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, aki 
megfelel az Are. tv. 7. és 9. §-a szerinti feltételeknek, 
és nem esik a 8. § szerinti kizáró okok alá. 

Az Are tv. 7. § szerinti legalapvetőbb feltételek: 

• legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió 
forint összegű tartozás 

• a tartozások meghaladják az adós és adóstársa 
adósságrendezésbe vonható vagyonát, de nem 
haladják meg annak 200%-át. (ezen utóbbi 
rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az 
adós 5 évre számított, adósságrendezésbe vonható 
várható bevétele is) 

• a tartozások legalább 80%-a az adós által elismert, 
vagy nem vitatott. 

• a tartozások között legalább egy olyan van, amely már 
legalább 90 napja lejárt esedékességű, ennek mértéke 
kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az     
500 000 forintot 

• a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból 
eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból eredő 
tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni 
vállalkozásának finanszírozásával függ össze 

Az eljárás már akkor is kezdeményezhető, ha 
fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre 
hivatkozással a hitelezők egyike sem mondta még 
fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést! 

Az eljárás még akkor is kezdeményezhető, ha a 
hitelező nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt  

• a szerződést már felmondta vagy lejárttá tette, 

• megindította a követelésérvényesítési eljárást (pl. 
fizetési meghagyás, végrehajtás, zálogtárgy értékesítés) 

• a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás 
alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban 
van. 

A KEZDEMÉNYEZÉS BENYÚJTÁSA, 

Az adósságrendezési eljárást az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és 
benyújtásával lehet kezdeményezni. 

A kitöltött formanyomtatvány benyújtható a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, vagy a 
főhitelezőnek minősülő pénzügyi intézménynél. 

A formanyomtatvány elérhető a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat honlapján (www.csodvedelem.gov.hu), 
illetve személyesen átvehető a főhitelezőnek minősülő 
pénzügyi intézményeknél vagy a Családi Csődvédelmi 
Szolgálatnál. 


