Magáncsőd
A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk
(Magáncsőd információk)
1. Bíróságon kívüli adósságrendezés általános tudnivalói
A magáncsőd intézményének célja, hogy a fizetési gondokkal küzdő, túlzottan eladósodott
magánszemélyek, valamint a hitelezők szabályozott együttműködése révén




helyreálljon az adósok fizetőképessége,
egy adósságtörlesztési terv kidolgozásával érvényesüljön a hitelezők "méltányos
érdeke",
emellett biztosítva legyen az érintett családok létfenntartása és lakhatása is.

A magáncsőd intézményét a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény és az egyéb kapcsolódó jogszabályok szabályozzák.
Bővebb tájékoztatás a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról a Családi Csődvédelmi
Szolgálat honlapján, az alábbi linken található:
http://csodvedelem.gov.hu/
2. A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének alapfeltételei:












a kérelmet az adós, az adóstárs és az egyéb kötelezettek együttesen kezdeményezhetik,
az adós és az adóstárs is belföldi magánszemély,
a teljes követelés összege legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint,
a tartozás nagyobb, mint az adós, adóstársak adósságrendezésbe tartozó vagyona, de
nem több mint e vagyon kétszerese (ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba
beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható
bevétele is),
az adós (adóstársak) a tartozásuk legalább 80%-át nem vitatják,
a tartozások fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozások vagy olyan hitelviszonyból
eredő tartozások, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ
össze,
adós, illetve adóstársak az elmúlt 10 évben nem vettek részt érintettként
adósságrendezési eljárásban,
adós, adóstársnak nincs büntető-, szabálysértési- vagy közigazgatási eljárásban
kiszabott bírságtartozása,
a fedezeti ingatlan Nemzeti Eszközkezelő programban nem érintett.

Ha a kérelmező a fent felsorolt alapfeltételek valamelyikét nem teljesíti, vagy valamely
nyilatkozatában valótlant állít, nem jogosult az adósságrendezési eljárásban történő részvételre,
és 10 éven belül nem kezdeményezhet újabb adósságrendezési eljárást. Ez a jogkövetkezmény
nemcsak az adósra, adóstársa vonatkozik, hanem minden, az adósságrendezési eljárásban részt
vevő kötelezettre is.
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3. Adósságrendezési eljárás kezdeményezésének folyamata:
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges igénylési dokumentáció, illetve a
kitöltést segítő útmutató letölthető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról az alábbi
linken:
http://csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok
A kérelem elektronikusan is kitölthető a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, előzetes
regisztráció alapján (a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált Ügyfélkapuval rendelkezők
esetében). A kérelmet elektronikus kitöltés esetén is papír alapon szükséges benyújtani a
főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak az adós lakóhelye szerint illetékes
területi szervénél.
Az adósságrendezési eljárást a főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak az adós
lakóhelye szerint illetékes területi szervénél kell kezdeményezni. Főhitelező az, akinek
zálogjoga az adós vagy adóstárs, vagy azok közeli hozzátartozója lakhatását biztosító
ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán első helyen áll fenn.
Amennyiben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. látja el a főhitelezői feladatokat, a
kérelmet a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. székhelyén (1152 Budapest,
Szentmihályi út 171. 2. emelet 2.54.) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.
Az adósságrendezési eljárás Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-nél történő személyes
kezdeményezése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem benyújtásával kapcsolatos
szándékáról, az adott hitelezővel fennálló szerződéses kapcsolat tényéről, illetve arról, hogy
más pénzügyi intézménynél korábban nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást. A
Kérelmező e szándékáról szóló nyilatkozatát a lenti formanyomtatványon (Kérelem
adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez) teheti meg a nyomtatvány hiánytalan
kitöltésével, aláírásával és 2 példányban történő leadásával a Takarék Központi
Követeléskezelő Zrt. székhelyén (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. emelet 2.54.).
Postai úton történő benyújtás esetén a kérelmet kérjük „Magáncsőd kérelem” tárgy
megjelöléssel benyújtani.
4. Az adósságrendezés kezdeményezésének főbb joghatásai:







A hitelező az adóstól, adóstárstól és kötelezettektől csak a megállapodás szerinti
teljesítést követelheti.
A hátralékos ügyletek nem mondhatóak fel az adósságrendezés időszaka alatt.
Hitelező nem köteles adós és adóstárs részére a hitelkeret fenntartására, pénzkölcsön
nyújtásának folytatására.
Adós és adóstárs nem idegenítheti el, biztosítékul nem adhatja, haszonélvezettel nem
terheltetheti az eljárásban bejelentett vagyontárgyait.
Adós és adóstárs nem vállalhat pénzfizetésre vagy vagyoni érték szolgáltatására
kötelezettséget.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat értesíti az adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket
és – ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van
elrendelve – a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót az
adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.
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Az eljárás egyik legfontosabb előnye, hogy az adóssal szemben az eljárás
kezdeményezése előtt megindított végrehajtási eljárások – ideértve a jövedelem letiltást,
ingó-, ingatlan árverést – szünetelnek, a már megindított eljárásokban pedig újabb
eljárási cselekményeket a végrehajtó nem foganatosíthat, valamint újabb végrehajtási
eljárást sem kezdeményezhet.

5. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével
összefüggő tudnivalók
Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat megállapítja, hogy az adós a bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárás lefolytatására jogosult, akkor erről honlapján hirdetményt tesz közzé.
A hitelezők a közzétételtől számított 15 napon belül kötelesek igényeiket az adósnak,
adóstársnak és főhitelezőnek bejelenteni.
Az igényeket a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. mint főhitelező felé írásban, ajánlotttértivevényes küldeményként a 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. emelet 2.54. címre kell
benyújtani.
6. Panaszkezelés módja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban
A panasz kivizsgálása és megválaszolása térítésmentes, a Takarék Központi Követeléskezelő
Zrt. ezért külön díjat nem számít fel.
A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. az Ügyfelei által előterjesztett panaszbejelentéseket
az alábbi módon fogadja el:


szóban:
o a személyesen: a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. panaszügyintézési
helyén, székhelyén (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. emelet, 2.54), annak
nyitvatartási idejében,
o telefonon: a +36-1-329-0621, +36-1-329-7861 telefonszámon, hívásfogadási
(nyitvatartási) időben, szerda kivételével a hét minden munkanapján 8:00-tól
16:00 óráig, illetve a hét szerdai munkanapján 8:00–20:00 óra között.



írásban:
o személyesen vagy más által átadott irat útján,
o postai úton a székhelyére (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 2. emelet, 2.54)
címezve
o elektronikus levélben a panaszkezeles@tkkzrt.hu e-mail címen
a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. által üzemeltetett, kizárólag az Ügyfél által elérhető
internetes portálon (www.tkkzrt.hu; https://www.tkkzrt.hu/panaszbejelento.php).
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A panasz benyújtásakor kérjük, az alábbi adatokat szíveskedjen megadni:
• név
• lakcím (székhely), illetve levelezési cím,
• azonosító szám (Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. hivatkozási száma, ügyazonosító
szám, kölcsön-, vagy
hitelszerződés száma, ha van, a végrehajtási eljárás száma stb.)
• értesítés módja
• telefonszám
• panasszal érintett termék/szolgáltatás
• panasz leírása, oka, az ügyfél igénye
• panasza alátámasztásához szükséges, az Ön birtokában lévő dokumentumok
másolata, amely nem áll a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. rendelkezésére
• meghatalmazott útján történő eljárás esetén, érvényes meghatalmazás
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükségesnek ítélt egyéb adat, a
panasz közvetítéssel való érintettsége
A panaszok benyújtására és kezelésére vonatkozó részletes ügyféltájékoztató a Takarék
Központi Követeléskezelő Zrt. honlapján érhető el..
Kapcsolódó dokumentumok:
o
o
o
o
o
o
o
o

Formanyomtatvány adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez
Kérelem kitöltési útmutató
Kérelem adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez
Kérelem és nyilatkozat törlesztési támogatás igénylése céljából
Nyilatkozatok formanyomtatványa adósságrendezési eljárásban
Vagyonleltár
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a felek közötti együttműködés és
kapcsolattartás rendjéről szóló szabályzat
Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjának hivatalos tájékoztatója
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