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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében

	

Dr. Trócsányi László miniszter ú r
megbízásából

	

mellékelten megküldöm Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési
képviselő „Mennyien igényelték 2017. augusztusáig a magáncs őd intézményét?” című ,
K/16825 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . augusztus 28 .

Tisztelettel :

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Dr. Völner Pál
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Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli választ igénylő „Mennyien igényelték 2017. augusztusáig a magáncsőd
intézményét?” című, K116825 . számú írásbeli kérdésére — Dr . Trócsányi László miniszter úr
megbízásából — az alábbi tájékoztatást adom .

Az adósságrendezési nyilvántartás adatai szerint 2017 . augusztus 17. napjáig 980 eljárás t
kezdeményeztek a természetes személyek adósságrendezésér ő l szóló 2015 . évi CV . törvény (a
továbbiakban: Are tv.) alapján. Az eljárások bíróságon kívül megállapodási kísérlette l
indulnak és csak ennek sikertelensége esetén dönt a bíróság arról, hogy az adós megfelel-e a
törvényi feltételeknek. Ha igen, akkor előbb bírósági egyezségkötési szakasz kezd ődik, aho l
az állam a családi vagyonfelügyelő kirendelésével ad szakmai tanácsot az adósnak . Ha az
adós nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, akkor a bíróság nem rendeli el az
adósságrendezést . A jogalkotó viszonylag hosszú határidőt ad a bíróságon kívüli
megállapodás és a bírósági egyezség megkötésére, annak érdekében, hogy nagyobb esély t
adjon arra, hogy olyan konszenzus szülessen, amely valamennyi fél érdekeinek megfelel .

Az adósságrendezési eljárást kezdeményező adósok és adóstársak átlagosan
19 .000. 000 Ft. összegű adósságállománnyal rendelkeznek . Természetesen az egyes adósok
adósságállománya komoly heterogenitást mutat, egyes esetekben az adósságrendezési eljárá s
kezdeményezésének felső határát, azaz hatvan millió forintot is megközelítheti . Az
adósságállomány összetétele els ődlegesen ingatlannal összefüggő hiteljogviszonyból,
folyószámlahitel-, hitelkártya-tartozásból, személyi kölcsönb ől, illetve pénzügyi
lízingszerződésből (elsősorban gépjárművel összefüggő lízingszerződések kapcsán) származ ó
tartozások alkotják az adósságállományt . További jellemz őként megállapítható, hogy az
adósok több forrásból származó adósságokkal fordulnak az adósságrendezési eljárás felé .

Az adósságrendezési eljárások közül eddig az illetékes bíróság 121 eljárásban utasította el a
kérelmet, vagy szüntette meg jogerősen az eljárást . Az elutasítások, illetve a megszüntetése k
okait az adósságrendezési nyilvántartás nem tartalmazza .
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Az elutasítási, illetve megszüntetési okok között szerepelhet például a minimális
törlesztőrészlet megfizetésének, vagy a hiánypótlási kötelezettség teljesítésének elmulasztása ,
az együttműködési kötelezettség megszegése, illetve valamely kizáró ok fennállása, avag y
jogosultsági feltétel hiánya .

A hiteladósoknak az Are tv . lehetőséget biztosít arra, hogy bírósági eljáráson kívül i s
megállapodhassanak a hitelez ő ikkel . Ez a bíróságon kívüli eljárás rugalmas keretek között, a
felek szabad akarata, közös megegyezése alapján valósul meg . A jogalkotó csak a
keretszabályokat fektette le, de azok nem tartalmaznak az adósságrendezés módjára, a
kifizetési mértékekre vonatkozóan megkötéseket . Bíróságon kívüli szakaszban az adós és a
hitelezők közötti megállapodás megkötésére mindeddig 27 esetben került sor . Ezen esetekben
az adós a főhitelezővel közösen olyan megállapodást kötött, melyet valamennyi hitelez ő
elfogadhatónak talált és egyben biztosította az adós számára is adósságának átstrukturálását ,
illetve – a megállapodás tartalmától függ ően – tartozásainak részbeni elengedését is . Az
adósságrendezési nyilvántartás adatai alapján további 388 adósságrendezési eljárá s
tekintetében jelenleg zajlik a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás el őkészítéséne k
folyamata, illetve a lehetőségek szerint a kés őbbiekben fog megindulni .

Az adós a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, a bírósági adósságrendezés i
egyezségben vagy az adósságtörlesztési határozatban megállapított, a lakhatási feltételek
megtartására szolgáló ingatlannal összefüggő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi
lízingszerződéssel összefüggő adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez a központi
költségvetésbő l törlesztési támogatást igényelhet. Ennek az összege elérheti akár a havi 2 5
ezer Ft-ot is . A törlesztési támogatás tekintetében a főhitelező pénzügyi intézmény
rendelkezik döntési hatáskörrel, így az igénylések száma tekintetében nem rendelkezün k
adatokkal . A Magyar Államkincstár által nyújtott törlesztési támogatásokról a főhitelezők
negyedévente elszámolást küldenek a Nemzetgazdasági Minisztérium részére . A
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján mindeddig 3 adósságrendezési eljárás
tekintetében került sor törlesztési támogatás folyósítására . Kiemelendő azonban, hogy a
törlesztési támogatás tényleges folyósítására csak azokban az adósságrendezési eljárásokba n
van lehetőség, melyekben a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, vagy a bíróság i
adósságrendezési egyezség megkötésére már sor került, vagy a bírósági joger ős
adósságtörlesztési határozat hozott. A törlesztési támogatásként folyósított összeg így a
jövőben az eljárások előrehaladtával vélhetően nőni fog .

Az adósságrendezési nyilvántartás adatai szerint az adósságrendezési eljárások közü l
mindeddig 175 esetben került sor a bírósági adósságrendezés jogerő s elrendelésére, ezekben a
bírósági adósságrendezési egyezségek megkötésének el őkészítése van folyamatban . 11 8
adósságrendezési eljárás tekintetében a kérelem már benyújtásra került az illetéke s
bírósághoz, amely még nem hozott döntést . További 151 adósságrendezési eljárás esetében
jelenleg folyamatban van a bírósági beterjesztés előkészítése .

A természetes személyek adósságrendezése intézményrendszerének eddigi költségeit illetően
tájékoztatom, hogy a korábbi, hasonló tárgyú írásbeli kérdésére adott válaszom óta a
Kormány továbbra sem hozott olyan rendelkezést, amelyben további többletforrásokat ,
pótelő irányzatot biztosított volna .
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A családi csődvédelmi szolgálat, továbbá az informatikai alkalmazások és az
adósságrendezési nyilvántartás fenntartásával és működtetésével összefüggő kiadásokat
továbbra is az érintett intézmények teremtik elő a költségvetésükben jóváhagyott
elő irányzatokból . A 2017 . évben az Igazságügyi Minisztérium eddig saját fejezeti forrásaibó l
mintegy 38 millió Ft-ot használt fel erre a célra .

Budapest, 2017 . augusztus 28 .

Tisztelettel :

. Völner Pál

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2 . Telefon : (06 1) 795 3209 E-mail : pal .volner@im .gov.hu


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

