
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével kapcsolatos 
összefüggő tudnivalók 

 
 
Hirdetmény, igazolás, feljegyzés közhiteles nyilvántartásokba 

 

Igazolás 

Az adós kérelme és melléklete megvizsgálásának, valamint ha szükséges, az adategyeztetés, illetve a 
hiánypótlás megtörténtéről és a vizsgálatok lefolytatásáról a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós 
részére igazolást állít ki, és az igazolást, valamint a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvet postai 
úton megküldi az adósnak és a főhitelezőnek, továbbá a főhitelezőnek elektronikus úton is továbbítja. 

A Családi Csődvédelmi Szolgálat az igazolás kiállításával egyidejűleg a honlapján hirdetményt tesz 
közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről. 

Ha a főhitelező vállalja a bíróságon kívüli adósságrendezés koordinálásával összefüggő feladatokat, és 
az adós ennek költségátalányát előlegezte, a főhitelező az igazolás kézhezvételét követő 30 napon 
belül az adós, adóstárs bevonásával összeállítja az eljárásban részt vevők és egyéb kötelezettek 
listáját, az elérhetőségükre, valamint a hitelezői követelésekre vonatkozó adatokkal. 

Ha az igazolás főhitelező általi kézhezvételétől számított 90 napon belül – amennyiben a hitelezők 
között a főhitelezőn és kapcsolt vállalkozásain kívül más hitelezők vannak, akkor 120 napon belül – 
nem jön létre a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, a főhitelező ezt a tényt 
elektronikusan bejelenti a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, és erről a bejelentésről írásban az adóst, 
adóstársat az egyéb kötelezetteket és a hitelezőket értesíti. 

Amennyiben volt adósságrendezési megállapodásra vonatkozóan javaslat, azt is eljuttatja a Családi 
Csődvédelmi Szolgálatnak, megjelölve, hogy az abban foglaltakat melyik hitelezői követelésre 
vonatkozóan nem fogadták el. 

 

A hirdetményi közzététel 

Amennyiben a Szolgálat megállapítja, hogy az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás 
lefolytatására jogosult, akkor erről honlapján hirdetményt tesz közzé. 

A hirdetmény az alábbiakat tartalmazza: 

 a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének a tényét, időpontját 

 az adós, adóstárs nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, 

 a főhitelező nevét, elérhetőségét, 

 hitelezőknek szóló felhívást. 

A hitelezők a közzétételtől számított 15 napon belül kötelesek igényeiket az adósnak, 
adóstársnak és a főhitelezőnek írásban bejelenteni. 



A bejelentésben meg kell adni 

 a követelés jogcímét, 

 a tőkeösszegét, annak járulékait (ügyleti / késedelmi kamat, költségek tételenként megbontva), 

 folyamatban van-e fizetési meghagyásos, vagy bírósági, illetve végrehajtási eljárás, 

 kezdeményezte-e zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, 

 óvadékkal biztosított követelés esetén az óvadék tárgyából történt-e közvetlen kielégítés, 
maradt-e fenn óvadék, illetve az elszámolás megtörtént-e. 

 tudomása van-e végrehajtási eljárás korlátozása, vagy megszüntetés iránti eljárásról. 

 

Az adósságrendezési eljárás tényének feltüntetés az ingatlan-nyilvántartásba és a közhiteles 
járműnyilvántartásokba 

A Családi Csődvédelmi Szolgálat a hirdetmény közzétételével egyidejűleg kezdeményezi az 
adósságrendezési eljárás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba és az adósságrendezési 
eljárás tényének bejegyzését a közhiteles járműnyilvántartásokba. 

A feljegyzés, illetve a bejegyzés hatálya azonos az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó 
feljegyzés hatályával. 

 


