TOVÁBBI TUDNIVALÓK A MAGÁNCSŐDRŐL
Milyen szakaszai vannak az eljárásnak?
Az eljárás kizárólag az adós kezdeményezésére indulhat. A kérelmet írásban – a megfelelő formanyomtatványokat kitöltve – kell
előterjeszteni a főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál. A törvény három lépcsős folyamatot határoz meg az
adósságrendezésre, amely szakaszok egymásra épülnek és a sorrend rögzített.
1. Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás
2. Bírósági adósságrendezési eljárás
3. Bírósági adósságtörlesztési eljárás

Ki a főhitelező, mi az a Családi Csődvédelmi Szolgálat?
Főhitelező:
a) a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett, mindazon hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás hitelező, akinek
zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a
zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények közül az első helyen – több ingatlan, azaz több elsőhelyi
zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga korábbi időpontban került bejegyzésre – áll fenn, vagy
b) az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződés jogosultja.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat (CSCSSZ) területi szervei a kormányhivatalokban felállításra kerülő szervezeti egységek.

Kik kezdeményezhetik az eljárást?
Azok az adósnak (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők), illetve adóstársnak (aki a fizetési kötelezettség tekintetében
az adóssal egyetemlegesen felelős és az adóssal közös háztartásban él vagy az adóssal vagyonközösségben van) minősülő
személyek közösen, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek (ezek közül minden feltételnek együttesen):












Ha az adósnak adóstársaival együtt összesen a kamatokkal és egyéb járulékokkal legalább 2 millió forint, de kevesebb, mint
60 millió forint tartozása van. Ez lehet egy vagy több tartozás is összevontan.
Ha ezek a tartozások meghaladják az adós vagyonát, de nem haladhatják meg a belföldön található vagyonuk 200%-át.
Vagyis a tartozás nem lehet több, mint a vagyon kétszerese.
A vagyonba beleszámít az adósok öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is.
Az eljárás kezdeményezésének az is feltétele, hogy az adósok részéről a tartozások legalább 80%-a elismert-, vagy nem
vitatott tartozás legyen.
A tartozások között legfeljebb öt ún. hátrasorolt követelés lehet. Ilyen hátrasorolt követelés, ha a kölcsönt adó személy például
az adóstárs, vagy valamely közeli hozzátartozó, az élettárs, vagy olyan gazdálkodó szervezet amelynek az adósok
valamelyike vezető tisztségviselője, tagja, vagy tulajdonosa, stb.
A tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás, vagy van olyan tartozás, amely az adós vagy adóstárs
egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze.
A tartozások között nincs olyan, amely abból ered, hogy bíróság jogerős határozattal megállapította az adósok
valamelyikének polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségét olyan jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással
összefüggésben, ahol az adós vagy adóstárs a korlátozott tagi felelősségével visszaélt és helytállási kötelezettségének nem
tett eleget, vagy mint vezető tisztségviselőnek jogerősen megállapították a felelősségét a megszűnt vállalkozás hitelezőinek
érdekét sértő magatartása miatt.
A tartozások között legalább egy olyannak kell lenni, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, vagyis legalább 90
napos késedelemben van és ennek a hátralékos tartozásnak a mértéke kamatokkal és járulékokkal megnövelve több, mint
500.000,- Ft.
Továbbá fontos, hogy az adós /adóstárs tekintetében ne álljon fenn a törvényben meghatározott kizáró ok (ezeket a törvény
részletesen sorolja fel, elsősorban a korábban kezdeményezett adósságrendezési eljárások sikertelenségével
kapcsolatosak).

Fontos, hogy az adós és az adóstárs csak közösen kezdeményezhetik az eljárást, továbbá egyszerre csak egy eljárásban vehetnek
részt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információkért, részletekért az alábbiak
szerint tájékozódhat:
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓK
•
•

A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, valamint
A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján.

A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK ELÉRHETŐK INNEN.

