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Bangóné Borbély Ildikó képvisel ő asszony részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . §-ának (9) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igényl ő "Mennyien vették eddig igénybe a Magáncs őd intézményét? "
című, K18682 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény, amely a bírósági végrehajtáshoz képest kedvez őbb feltételeket biztosít
az adósságcsapdába került családoknak, és egyszersmind a hitelez őket is együttműködésre, az
adós támogatására ösztönzi .

A törvény kihirdetése és a 2015 . szeptember 1-jei hatálybalépése között mindössze 3 7
munkanap telt el, ami egyedülálló a nemzetközi joggyakorlatban . Más országokban ugyanis
legalább fél évet vagy akár több mint egy évet szántak a hasonló jogintézmények
bevezetésére .

Magyarországon is egy teljesen új jogintézmény működését kellett megszervezni, hiszen ali g
több mint másfél hónap alatt kellett minden feltételt megteremteni a hatályba lépés t
megelőzően. Ennek oka az, hogy az állam mindenekel őtt azt tartotta szem el őtt, hogy
sürgősen intézkedéseket kell tenni a lakóingatlanuk kényszerértékesítésével fenyegetett
hiteladós családok megsegítésére . Így a Kormány a hiteladósságból történő kilábalást jelentő
jogi eljárás feltételeit két hónapon belül megteremtette .

Alig több mint másfél hónap alatt jelentős erőfeszítésekkel felállításra került a Cs ődvédelmi
Szolgálat központi és területi intézményrendszere, megtörtént a családi vagyonfelügyel ők
képzése, részükre szakmai útmutatások és képzési anyagok kerültek kidolgozásra ,
az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez közzétételre kerültek az űrlapok és azok
kitöltési útmutatói . Elkészült a Csődvédelmi Szolgálat honlapja és a központi



hitelinformációs rendszerrel történ ő adatszolgáltatási kapcsolat . Közzétételre kerültek az
ügyfelek részére az eljárást és cs ődvédelem jogi feltételeit ismertet ő anyagok a Csődvédelmi
Szolgálat honlapján, de ezen kívül az MNB — mint a pénzügyi intézményrendszert felügyel ő
és pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság — honlapján is részletes információkat találnak az ,
érdeklődők. Érdemes arra is felhívnom a figyelmét, hogy az érintett pénzügyi intézményeknél
is tájékoztató anyagok készültek annak érdekében, hogy tájékoztassák a nemfizető vagy a
fizetési késedelembe esett ügyfeleket arról, hogy bíróságon kívüli, rugalmasabb és gyorsab b
adósságrendezési eljárásban megkezdődhessen az egyezkedés az adósok és a hitelezők között .

Emlékeztetem Képviselő Asszonyt arra, hogy pl . Romániában, ahol szintén nemrég fogadták
el a magáncsőd törvényt, annak bevezetését egy évvel el kellett halasztani, mert legaláb b
ennyi időt tartottak szükségesnek az intézmények új típusú feladatra történ ő felkészítésére .

A magyar jogalkotó azonban a lakosság érdekében úgy döntött, hogy a magáncs őd
jogintézményét a lehet ő leggyorsabban bevezeti annak érdekében, hogy hatékonyan
kiegészítse a korábbi hiteladósmentő állami intézkedéseket . A tisztességtelen banki feltételek
miatti elszámoltatást és a jelzáloghitelek valamint az egyéb fogyasztási hitelek forintosítását
követően a jogalkotó legfőbb céljának azt tekintette, hogy azok a családok, akiknek a
lakhatását leginkább fenyegetik a felhalmozott tartozások miatti kényszerértékesítések, mé g
idejében dönthessenek arról, hogy magáncs ődvédelmet kérnek vagy kezdeményezik a
Nemzeti Eszközkezel ő Programba történő belépést .

A 2015. novemberi törvénymódosítás óta a hiteladósok nemcsak a lakóingatlanukon els ő
ranghelyi jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézménynél (a főhitelezőnél), hanem a
fővárosi és megyei kormányhivatalok Családi Cs ődvédelmi Szolgálatainál i s
kezdeményezhetik az eljárást, ahol az ügyfélszolgálat minden segítséget megad az eljárá s
megindításához.

Ami a közgazdasági és jogi hatásvizsgálatokat érinti, a jogalkotás hasznosította az MN B
honlapján közzétett pénzügyi stabilitási jelentéseket, a jogi szakirodalom megállapításait, a
jogalkalmazó szervek és a jogászi szakma javaslatait, valamint a témába n
fellelhető tudományos kutatási jelentéseket .

Ami az eddig megindított ügyek számát illeti, els ősorban arra hívom fel figyelmét, hogy a
lakosság még ismerkedik az új szabályozással, és összehasonlításokat végez annak érdekében,
hogy milyen formában tudná a fizetési nehézségeit kezelni . Ennek idő igénye van, a hiteladós
családok mérlegelésén múlik, hogy eldöntsék, milyen módon tudják megoldani a helyzetüket .
A jogalkotó az érintett családokra bízza a választást abban, hogy milyen állami segítséget
kérnek, ha önerőből nem tudják helyreállítani a fizet őképességüket . Sem a Nemzeti
Eszközkezel ő Programba belépés, sem pedig a magáncsőd eljárás kezdeményezése nem
kötelező , erre az útra sem az állam, sem a hitelezők nem kényszeríthetik a hiteladósokat, mé g
akkor sem, ha nemcsak pénzügyi intézmények felé adósodtak el, hanem pl . közműcégek fel é
vagy a társasházkezelők felé is . Az állam feladata az, hogy többféle lehet őséget kínáljon fel a
lakosságnak, ismertesse azok előnyeit, kötöttségeit, és ahol lehetséges, közszolgáltatásokkal
vagy más módon támogassa az eljárásokban részt vev őket .

Az adósságrendezési eljárásban a törvény az adósok számára biztosítja a cs ődvédelmet, akár 5
éves időszakra is, ami azt jelenti, hogy az adós ellen végrehajtás, valamint zálogtárg y
kényszerértékesítése nem kezdeményezhető , nem indítható, sőt az adósságrendezés eljárás
kezdeményezésekor már folyamatban lévő végrehajtás, kényszerértékesítés felfüggesztésr e
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kerül . Ez azt jelenti, hogy az adós minden hitelez ője köteles az adósságrendezési eljárásba
bejelentkezni, és az ott elfogadott döntések mindenki számára kötelez ők. Ha az adós
magáncsődeljárást indított és a kérelmét befogadták, egyéb behajtási eljárásokkal nem lehe t
az adós vagyonát elvonni . A csődvédelem és az eljárás időtartama legfeljebb 5 év (kivétele s
esetekben még legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható), és az adós a hitelezőkkel kötött
megállapodásban, egyezségben, ilyen konszenzus hiányában pedig a bírósági határozatba n
megállapított alacsonyabb törleszt ő részleteket fizeti mindaddig, amíg a hitelezők minimáli s
megtérülési arányban kifizetésre nem kerülnek. A magáncsőd eljárásban a méltányolhat ó
lakásigény megtartására is van lehető ség, és az adós a mindennapi létfenntartásáho z
szükséges bevétellel és vagyontárgyaival továbbra is rendelkezhet .

Az adósságrendezési eljárásban az állam az adósokat a kormányrendeletben meghatározot t
mértékű , vissza nem térítend ő törlesztési támogatásban részesíti, akár bíróságon kívüli, aká r
bírósági adósságrendezési eljárásba kerül az adós . Családi vagyonfelügyel ő csak a bíróság i
adósságrendezési eljárásban van, a szerepe az, hogy közszolgáltatásaival a feleket és a bírósá g
munkáját segítse .

Jelenlegi állapot szerint 199 befogadott magáncs ődkérelem van a Családi Cs ődszolgálat
nyilvántartása szerint. A Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél azonban jóval magasabb ,
2000 körül van az eljárás iránt komolyan érdekl ődők száma, részükre a Csődvédelmi
Szolgálat területi szervei megadják a szükséges tájékoztatást .

Összefoglalva a fentieket, Képviselő Asszonyt arról tájékoztatom, hogy a család i
csődvédelem egyre közismertebbé válik, és várhatóan az eddiginél fokozatosan többen fogna k
eljárást kezdeményezni, mert felmérik a magáncs ődvédelem kétségtelen előnyeit a
végrehajtási intézkedésekhez képest . Ilyen előny pl . hogy a magáncsődeljárást fegyelmezetten
végigvivő adós az eljárás végén jelentős, végleges fizetési kedvezményeket kaphat, bíróság i
adósságrendezési eljárás végén ezt bírósági határozat is megerősíti .

Budapest, 2016 . február 15.
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Kövér László úr részér e
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő "Mennyien vették eddig igénybe a Magáncs őd
intézményét?" című , K/8682 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 15 .

Tisztelettel :

Mini
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\Dr. Trócsányi László
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