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Tisztelt Rábapatonai Lakosok! 
 

Jelen levelemmel tájékoztatni szeretném Önöket a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 

2015. évi CV. törvény1 (ismertebb nevén magáncsődtörvény) 2015. szeptember 1-jei 

hatálybalépésével kapcsolatos legfontosabb szabályairól a www.magancsodvedelem.hu internetes 

portál szakmai tájékoztató anyagi segítségével.  

 

A törvényi szabályozás célja az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó 

új jogintézmény, a magáncsődeljárás hazai jogrendbe történő bevezetése.  

Magáncsőd-védelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet 

mellett valósul meg az adósságok rendezés, oly módon, hogy annak eredménye az adósságcsapdából 

történő kikerülés.  Magáncsőd-védelmet az olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és 

törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési 

kötelezettségének teljesítésére. Magáncsőd-védelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése, 

hogy az adós fizetési képességének helyreállítása a cél. 

 

A magáncsőd és a családi csődvédelem ugyanazt a fogalomkört takarja, amelynek lényege az, 

hogy megelőzze egy súlyosan eladósodott személy, család teljes anyagi megsemmisülését és 

ellehetetlenülését.  

 

A magáncsőd bejelentésére kormányablaknál van lehetőség. Az adósnak büntetőjogi felelőssége 

tudatában nyilatkoznia kell bevételeiről, vagyontárgyairól. Ezután az állam elbírálja a kérvényt és a 

pozitív elbírálás után csődgondnokot rendel ki, aki a fentieknek megfelelően átstrukturálja a 

magáncsődöt kérő személy kiadásait, illetve javaslatot tesz bizonyos vagyontárgyai eladására. 

 

Kik vehetik igénybe? 

  a családi csődvédelem rendszerébe csak önkéntes alapon lehet belépni 

 csődvédelembe belépni szándékozónak kell, hogy legyen vagyonuk és bevételük: 

 csak olyanok léphetnek be a rendszerbe, akiknek legalább 2 millió és legfeljebb 60 millió 

tartozásuk van és ezek közül legalább egy hiteltartozás. 

 

NEM vehetik igénybe:  

 akiknek szám szerint több különböző tartozásuk van, mint a törvényi keretben meghatározott  

5 db. 

 az olyan adós, aki nem fogadja el a családi csődbiztos útmutatását. (Nagyon fontos, hogy a 

csődgondnok felszólíthatja az adóst akár egy nagyobb értékű televízió eladására is. Szintén 

fontos, hogy az adósnak vállalnia kell akár azt is, hogy eladja az ingatlanát, ha az 

kulcsfontosságú része a rendezési tervnek.) 

A családi csődvédelem 90 napnál hosszabb ideje fennálló tartozás esetén kérhető, mely 

tartozásuk között (amelynek száma maximum 5 lehet) kell lennie legalább egy hitelnek is, nem 

csupán rezsitartozásnak. 

                                                             
1 A jogszabály fellelhető az alábbi linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176586.296767 
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A családi csődvédelem egyik legfontosabb eleme és egyben a legfontosabb következménye a 

tartozás egy részének elengedése, hiszen csődvédelmi időszak lejártakor az eddig rendszeresen 

fizető adós tartozásának egy részét elengedi a bank vagy rezsicég. 

 

A magancsodvedelem.hu internetes oldalról vett szemléltető példa segítségével kérem Önt, hogy 

az alábbi példát körzetében élők számára is ismertesse:                                                              

 

 „Az adósnak 1 000 000 forint villanyszámla tartozása van. A csődgondnok megállapodik a 

szolgáltatóval, hogy az adós 10 éven át fizet havi 6 000 forintot. Tíz év múlva az adós befizetése 

csak 720 000 forint lesz azonban jó fizetési moráljára való tekintettel a maradék 280 000 forintot 

elengedi az áramszolgáltató.” 

A csődgondnok szerepe 

A csődgondnokot az állam rendeli ki azokhoz a családokhoz, amelyek sikeresen igényelték a 

családi csődvédelmet. A csődgondnok feladata, hogy az adós anyagi helyzetét felmérje, beossza a 

bevételeit és tárgyaljon a bankokkal vagy rezsicégekkel az adósság átütemezéséről, illetve egy 

részének elengedéséről. Fontos kiemelni, hogy a gondnok személye nem szent és sérthetetlen: az 

adósnak a csődvédelem ideje alatt lehetősége van akár jogi útra terelni a csődgondnokkal szemben 

felmerülő panaszokat. A családi csődvédelem alfája és ómegája a csődgondnok által kialakított 

pénzügyi terv, melynek lényege az, hogy az adós büntetőjogi felelőssége tudatában bevallott 

jövedelmét és esetleges ingatlanait, ingóságait a csődgondnok alárendeli a csődvédelem céljának: 

a fizetőképesség megtartásának. 

Csődvédelmi időszak 

 
A csődvédelmi időszak akkor kezdődik, amikor a csődvédelmi biztost kirendelik a család mellé. A 

csődvédelemért személyesen kell folyamodni, a családi csőd önkéntes, NEM hivatalból 

elrendelendő. Az adós, aki úgy látja, hogy egyedül képtelen kilábalni helyzetéből - vagyis a 

törlesztésével vagy a rezsiszámlával jelentősen elmaradt - egy  kormányablaknál igényli a 

családi csődvédelmet. A kormányhivatal felméri az adós helyzetét az általa beadott 

dokumentumok alapján. Hangsúlyozni kell, hogy a hamis adatszolgáltatásért az adós akár bíróság 

előtt is felelhet! Ha az adós helyzete megfelel a törvényi követelményekkel, akkor az állam 

csődbiztost rendel ki mellé. Ezzel kezdetét veszi a csődvédelmi időszak, mely jellemzően 5-10 

évre szól természetesen az elmaradt fizetnivalók összegének megfelelően. A családi csődvédelem 

ideje alatt az adósnak maradéktalanul fizetnie kell a csődvédelem futamideje megállapított 

hiteltörlesztéseket vagy éppen az elmaradt rezsiszámlákat. A csődvédelem – amely csak egyszer 

vehető igénybe  lejártával vagyis 5-10 év múlva az adós örökre kikerül a csődvédelem alól, és 

terhei ki nem fizetett részét a rezsicégek és a bankok. 
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További információk, - GY. I. K. – és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elérhetőek  a 

http://www.csodvedelem.gov.hu/ internetes oldalon.  

 

Bízom abban, hogy jelen tájékoztató levelem segítségül szolgál Önök számára a magáncsőd-

védelmem esetleges igénybe vétele során! 

 

 

Kelt: Rábapatonán, 2015. szeptember 1. napján.    

        

        Tisztelettel:  

          Dr. Németh Balázs 

        jegyző s.k. 
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