
A természetes személyek adósságrendezéséről
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 2015. évi CV. törvény 21.§-a 

értelmében teljesítendő fizetési kötelezettségekről 

 

(1) Ha a főhitelező 20. § (3) bekezdés szerinti kötelezettsége fennáll, vagy a főhitelező az ezzel 

járó feladatokat vállalja, a főhitelező az adóst egyidejűleg tájékoztatja az adósságrendezési eljárás 

kezdeményezésétől esedékes - a jelzáloghitel-szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján 

teljesítendő - minimális törlesztőrészlet összegéről.  

 

A minimális törlesztőrészlet összege a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 

7,8%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 

7,8%-ának egytizenketted része, amelyet a főhitelező a zálogjoggal biztosított követelésére, 

illetve a lízingdíjra számol el.  

 

A főhitelező az e törvényben meghatározott - a bíróságon kívüli adósságrendezési 

megállapodás létrehozásával összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért 

az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra 

jogosult, amelyet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb az e bekezdés 

szerinti első törlesztőrészlettel együtt kell megfizetni. Ha az adós a költségátalányt nem fizeti 

meg vagy a minimális törlesztő részlet fizetését a pénzügyi intézmény által előírt határidő alatt 

nem kezdi meg, a főhitelező az adós által benyújtott dokumentumokat és a fizetési kötelezettség 

elmulasztásáról szóló nyilatkozatot a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak továbbítja bíróságon 

kívüli adósságrendezési eljárás adós érdekkörében fennálló sikertelenségére hivatkozva. 

 

(2) Ha az adós az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljesíti, a főhitelező az adós által 

benyújtott dokumentumokat 15 napon belül megvizsgálja, és ha az hiányos, egymásnak 

ellentmondó, a KHR vagy a főhitelező által nyilvántartott adatokkal nem egyező adatokat vagy 

nyilatkozatokat tartalmaz, az adóst adategyeztetésre hívja fel. A felhívásnak tartalmaznia kell, 

hogy ha az adategyeztetés végső határideje a felhívás kibocsátásától számított 30 nap, ennek 

elmulasztása esetén a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése az adós érdekkörében 

fennálló okból sikertelennek minősül. 

 

(3) Ha adategyeztetés nem szükséges vagy az eredményesen zárult, az adósságrendezés 

kezdeményezéséről a főhitelező haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Családi Csődvédelmi 

Szolgálatot, ehhez csatolja az adós által benyújtott és az adategyeztetés során keletkezett 

dokumentumokat, és ennek megtörténtéről az adóst is haladéktalanul értesíti. 2016. január 1-jétől 

az értesítés és a dokumentumok megküldése elektronikus úton történik. 

 

(4) A főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő feladatok ellátásáért - az (1) 

bekezdésben meghatározott, az adós által fizetendő költségátalányon kívül - egyéb díjat vagy 

költségtérítést az eljárás egyéb résztvevőitől nem kérhet. 

 
 

                                                           
1 Kihirdetve: 2015. VII. 8. 


