Az adós adósságrendezési
kötelezettségei

eljárás

kezdeményezésével

összefüggő

Are. tv. 26. § (4) és (6)-(11) bekezdés
(4) Az adós, adóstárs az adósságrendezésbe vonható vagyontárgyait, bevételeit az
adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve annak szem előtt tartásával kezeli, kiadásait úgy
ésszerűsíti, hogy a hitelezők érdekeit ne veszélyeztesse, továbbá tartózkodnia kell minden olyan
magatartástól, amely az adósságrendezés célját meghiúsítaná vagy veszélyeztetné. Az adós
adósságrendezésbe tartozó vagyont nem idegeníthet el, biztosítékul nem adhat, más módon sem
terhelhet meg, vételi, visszavásárlási, elővásárlási jogot nem adhat, a vagyon használatát,
hasznosítását sem engedheti át, a vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot nem alapíthat.
(6)1 Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve pénzfizetésre vagy
vagyoni érték szolgáltatására vonatkozó kötelezettséget csak a saját és együtt élő hozzátartozói
mindennapi életviteléhez szükséges, a rendes gazdálkodást meg nem haladó mértékben vállalhat,
újabb hitel- vagy kölcsönszerződést - ha e törvény kivételt nem tesz - nem köthet, pénzeszközeit
tartós befektetési formában nem helyezheti el, továbbá nem tehet olyan ingyenes
kötelezettségvállalást, nem köthet olyan aránytalan értékkülönbözetet tartalmazó vagy más olyan
jogügyletet és nem tehet olyan jognyilatkozatot, amely a vagyoni helyzetét, fizetési és törlesztési
képességét az adósságrendezés elrendelésének időpontjára hátrányosan befolyásolná vagy az
adósságrendezési képessége javulását rontaná. Az adós, adóstárs nem hozhat továbbá más olyan
intézkedést sem, amely alkalmas arra, hogy valamely hitelezőjét jogellenesen előnyben részesítse
a többivel szemben, vagy amely valamely hitelezője kijátszását célozza vagy azt eredményezheti.
(7) Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezését követően megteszi a szükséges
intézkedéseket az adósságrendezésbe tartozó vagyon értékének megőrzése, állagának megtartása,
a vagyonvesztés elkerülése, a vagyon és a bevételek adósságkezelési célra történő rendelkezésre
tartása érdekében.
(8) Az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésétől nem teljesítheti a
szerződésben vagy egyoldalú jogügyletben ellenszolgáltatás nélkül vállalt pénzfizetésre,
tartozásátvállalásra, tartozáselvállalásra, teljesítésátvállalásra, kezességvállalásra vagy más
helytállásra vonatkozó kötelezettségeit. Ezen követelésekre vonatkozó igényt a bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárás alatt az adóssal szemben nem lehet érvényesíteni, a követelésekre
vonatkozó igény elévülése nyugszik.
(9) Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adósságrendezés záró időpontjáig az adós,
illetve az adóstársak egymásra és más személyekre nem engedményezhetik sem a már esedékessé
vált, sem pedig a később esedékessé váló pénzbeli vagy vagyoni követeléseiket; az ezzel
ellentétes rendelkezés semmis. Az adós, az adóstársa, és az adósságrendezési eljárásban részt
vevő egyéb kötelezett köteles a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, az bírósági
adósságrendezési egyezségben és a bírósági adósságtörlesztési határozatban meghatározott
követelése érvényesítésére a jogszabályok szerinti igényérvényesítési eljárásokat kezdeményezni,
ennek megtörténtéről a főhitelezőt és a bírósági adósságrendezési eljárásban a családi
vagyonfelügyelőt tájékoztatnia kell. Ezekben az igényérvényesítési eljárásokban az adóst, az
adóstársat és az egyéb kötelezettet illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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(10) Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adós - ha e törvény kivételt nem tesz - sem
egyoldalúan, sem a másik fél egyetértésével nem változtathatja meg az adósságrendezés hatálya
alá eső jogviszonya tartalmát vagy jogcímét; az ezzel ellentétes rendelkezés hatálytalan.
(11) Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett 50 000 forintot meg nem
haladó, bírósági vagy hatósági úton behajtható tartozásokat az adósnak az eljárás
kezdeményezésekor elkülönítetten be kell mutatnia. Ezeket a tartozásokat adós - ha tartozás
jogcíme, összege okirattal igazolható - az adósságrendezési eljárás alatt a családi
vagyonfelügyelő előzetes jóváhagyásával és akkor lehet kifizetni, ha az nem veszélyezteti a
folyamatos törlesztési kötelezettség, továbbá az egyezségben, illetve törlesztési határozatban
megállapított törlesztési kötelezettség teljesítését. Ezek a követelések a Ptk. szerinti ügyleti
kamattal kamatoznak, és elévülésük az adósságrendezési eljárás alatt nyugszik.

