
5. Az egyéb kötelezettek részvétele az adósságrendezési eljárásban (Are. tv.) 

10. § (1) Az adós, adóstárs az eljárás kezdeményezésekor csatolja az egyéb kötelezett e 

törvény végrehajtási rendelete szerinti nyilatkozatát, amelyben az egyéb kötelezett 

nyilatkozik, hogy 

 

a) az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt vesz 

oly módon, hogy helytáll az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési 

egyezségben vagy az adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott fizetési 

kötelezettség teljesítéséért oly módon, hogy ha az adós a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, 

akkor a hitelezők erről szóló felhívásától számított 8 napon belül megfizeti a hitelező 

számára az elmaradt adósságtörlesztést, vagy 

 

b) az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt vesz 

oly módon, hogy az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési egyezségben vagy 

az adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség 

teljesítéséért helytáll az a) pontban meghatározott módon, ezenkívül az adós törlesztési 

kötelezettségének kiegészítésére is kötelezettséget vállal az adósságrendezés érdekében a 

bíróságon kívüli vagy a bírósági adósságrendezési eljárásban, vagy 
 

c) az eljárásban azzal a korlátozással vesz részt, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezési 

megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben, illetve az adósságtörlesztési 

határozat végrehajtásában kizárólag az adós e törvény szerinti azon fizetési kötelezettség a) 

pontban meghatározott módon történő teljesítéséért vállal kötelezettséget, amely 

kötelezettségért mint egyetemleges kötelezett vagy mint zálogkötelezett helytállni köteles [az 

a)-b) pontban és e pontban említettek a továbbiakban: az adósságrendezési eljárásban 

kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett], vagy 

 

d) az adósságrendezési eljárásban nem vesz részt, de egyúttal tudomásul veszi, hogy a 26. § 

(2) bekezdés és 28. § (1), (2) és (4) bekezdések szerinti igényérvényesítésekkel szembeni 

védelem nem illeti meg. 

 

Are. tv. 26.§ (2) Az (1) bekezdésben említett intézmény az adósságrendezés 

kezdeményezésének tudomásulvételétől csak az adósságrendezés keretei között érvényesítheti az 

adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben a hitelviszonyból fennálló jogviszony vagy 

egyéb jogviszony alapján fennálló követeléseit (ide nem értve a pénzforgalmi szolgáltatásokért 

fizetendő díjat), ezenkívül az adóssal fennálló jogviszonyból eredő beszámítási jogát is csak az 

adósságrendezés szabályai által lehetővé tett módon gyakorolhatja. Az (1) bekezdésben említett 

intézmény továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amely őt vagy ugyanahhoz a 

vállalatcsoporthoz tartozó intézményt vagy más hitelezőt előnyösebb helyzetbe hozna a többi 

hitelezőhöz képest. Ezen rendelkezések megszegése esetén a pénzügyi intézmény, egyéb 

pénzforgalmi intézmény az adóssal és a többi hitelezővel szemben kártérítési kötelezettséggel 

tartozik. Az adósságrendezés kezdeményezéséről szóló tudomásulvétel az adós, adóstárs, egyéb 

kötelezett erről szóló írásbeli bejelentése és a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele 

közül a korábbi időpont. Az adós és az adóstárs egyetemlegesen felelős az írásbeli bejelentés 

késedelméből vagy valótlanságából eredő károkozásért. 



Are tv. 28. § (1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós, adóstárs által tett nyilatkozatok és a 

végrehajtást foganatosító szervezetektől beszerzett adatok alapján haladéktalanul bejelenti az 

adóssal, adóstárssal, illetőleg az eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettel szemben 

végrehajtási eljárást folytató önálló bírósági végrehajtónak, illetve más végrehajtást foganatosító 

szervnek az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtását. Az adósságrendezés 

kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés végrehajtó általi kézhezvételétől kezdve - az 

adóssal, a kezessel, egyéb egyetemleges kötelezettel és a dologi kötelezettel szemben - a velük 

szemben fennálló követelések behajtása iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban eljárási 

cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a végrehajtási ügy szünetel, a felek és az egyéb 

kötelezettek által a szünetelés időtartama alatt tett nyilatkozatok is hatálytalanok; ettől az 

időponttól minden határidő nyugszik. Az eljáró végrehajtó a szünetelésre tekintettel díjjegyzék 

kibocsátására nem jogosult. Ezt követően a végrehajtási eljárásban már nem lehet újabb árverési 

hirdetményt közzétenni, a szünetelés előtt már közzétett árverési hirdetmény alapján az árverést a 

végrehajtó akkor lefolytatja le, ha a licitálás már megkezdődött, és érvényes licitajánlat érkezett. 

Ha az árverés érvényes és eredményes, az abból befolyt vételárat a végrehajtó a Vht. szabályai 

szerint osztja fel a végrehajtást kérők között. 

 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azokban a végrehajtási eljárásokban is, 

amelyekben a kölcsönszerződésből eredő követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi 

kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak kikényszerítése a végrehajtás tárgya, vagy az eljárás 

végrehajtást kérője, illetve adósa a kölcsönszerződésben vagy abból eredő követelést biztosító 

szerződésben részes fél jogutódja, amennyiben az egyéb kötelezett részt vesz. 

 

(4) Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés kézhezvételétől, 

illetve a 25. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételétől kezdve az adós, adóstárs 

biztosítékul lekötött vagyonára vonatkozóan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés csak akkor 

folytatható le, ha az árverési hirdetményt már korábban közzétették, annak alapján a licitálás 

megkezdődött és érvényes ajánlat is benyújtásra került. Ebben az esetben, ha az árverés érvényes, 

a vételárral a zálogjogosult a Ptk. és a zálogtárgyak bíróságon kívüli értékesítéséről szóló 

jogszabályok szerint számol el az adóssal. Az adós vagyonára vezetett végrehajtás korlátozása 

vagy megszüntetése iránti perek szünetelnek, az értékesítésre vonatkozó cselekmények nem 

folytathatók, a régi Ptk. szerinti szabályok szerint kikötött biztosítéki célú vételi jog, vételi jog, 

visszavásárlási jog nem gyakorolható, biztosítéki célú engedményezésen alapuló követelésből 

eredő jog, továbbá az adóssal szemben pénzkövetelés érvényesítése csak az adósságrendezés 

keretében, hitelezőként bejelentkezve érvényesíthető; az ezzel ellentétes intézkedések 

hatálytalanok. Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló tudomásulvétel az 

adós erről szóló írásbeli bejelentése és a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele közül 

a korábbi időpont. Az adós felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy valótlanságából 

eredő károkozásért. 

 

 

 
 


