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Módosító javaslat

1

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. §
Módosítás jellege: módosítás
79.§
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban:
Arc. tv.) 30. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
,,(7a) A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban az adós és az adóstárs
megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezés részletes feltételeirőlj.], így különösen
a) a hitelezök által az adós számára engedélyezett fizetési engedménvekröl (a
tőketartozásra. valamint annak kamataira és egyéb járulékaira vonatkozóan).
b) a hitelezők által az adós számára engedélyezett fizetési átütemezésekrőL a törlesztési
részletekről. határidőkröl.
e) a devizában fennálló adósságnak az adós számára kedvezőbb árfolyamon történő
átváltásáról vagv a késöbbi törlesztörészletek fizetésekor az adós mentesítéséről az
árfolyamkockázat viselése alól.
d) az adósságrendezési eljárás kezdeménvezését megelőzöen mell.indított végrehajtási
eljárások. illetve zálogtárgy-értékesítési eljárások során lefoglalt vagyon adósságrendezésre
fordításának módjáról, a zálogjog. a végrehajtási jog törlése, illetve a végrehajtási eljárás
megszüntetése kezdeményezésének feltételeiről.
e) az adós és az adóstárs által a bíróságon kívüli adósságrendezésscl összefüggésben
vállalt a fizetőképessége helvreállítására és a hitelezökkel szemben fennálló tartozásai
rendezésére vonatkozó cgvéb kötelezettségekröL
.0 az adósságrendezés érdekében történő vagvonértékesítési kötelezettsé!l.ekrőL
figyelemmel az adós és a vele egvütt élő hozzátartozók lakhatásávaL valamint a foQlalkozás,
A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó. részelemeiben eavmástól
elválaszthatatlan) módosítás tüntethető
-.;
fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban
összefüggőként kezelendők.
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vállalkozás gyakorlásához szükséges vagvontárgyak megtartásával összefüggő méltánvlandó
körülménvekre.
g) a megállapodásban részt vevő felek közötti czvüttműködésröl, az adósnak a
megállapodás teljesítésével összefüg1.1.ésbcn a hitelezők tájékoztatására vonatkozó
kötelezettségeiről..,
h) a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban létrejött megállapodás módosítására
vonatkozó szabálvokróL lehetöségekröl.
(7b) Ha a megállapodás szerint az adós olyan ingatlanát kell értékesíteni. amelvre végrehajtási
jog van bejegvezve. az ingatlan értékesítését követöcn a Családi Csödvédclmi Szolgálat
megkeresi a végrehajtót. A megkereséshez csatolni kell az adósságrendezési megállapodást és
az adós nvilatkozatát a vételárból a végrehajtást kérő részére történő kifizetésről."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80.§

ill Az Arc. tv. 40.

§-a a következő (1

a) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) Ha a 39. § (l) bekezdése szerinti hirdetményben közzétett határidőn belül szabályszerűen
egyetlen hitelező sem jelentkezett be az adósságrendezési eljárásba, a családi vagyonfelügyelő
a 39. § (1) bekezdésében meghatározott módon és tartalommal ismételt hirdetménvt tesz közzé.
Az (1) bekezdés szerinti határidőket a 39. § ( l) bekezdése szerinti hirdetménv elsö
közzétételétöl kell számítani. Ha az ismételt hirdetményben közzétett határidőn belül sem
jelentkezik be szabálvszcrüen egyetlen hitelező sem. a családi vagvonfclügyelö hivatalból, a
határidő lejártától számított 8 napon belül a bíróságnál adósságtörlesztési eljárás
lefolytatásának elrendelését kezdeményezi."
(2) Az Arc. tv. 40. § (4)-(6) bekezdése hclvébe a következö rendelkezések lépnek:
..(4) Ha a hitelezö az ( 1). (1 a) és (2) bekezdés szerinti 30 napos határidőt elmulasztja. de
követelését az ( 1) bekezdés szerinti jogvesztö határidöt megelőzöen. de legkésőbb áz egyezségi
!~rgyalás lezárásáról szóló jegyzőkönyv bíróságnak történö megküldése clött a családi
vagvonfelügyelönek bejelenti és a nyilvántartásba-vételi díjat befizeti, a követelést a családi
vagyonfclügyelö határidőn kívül bejelentett követelésként nyilvántartásba veszi. Az ilyen
késedelmesen bejelentkezett hitelczö az adósságrendezési eljárásban az egyezségkötés során a
szavazati jogát nem gyakorolhatja, követelését a 49. § (T) bekezdés, illetve az 52. § (5) bekezdés
szerinti szavazatszám megállapításánál nem kell figyelembe venni. dc a megszavazott egyezség
hatálya rá is kiterjed olv módon. hogv az egvezség nem állapíthat meg számára hátrányosabb
vagy elönvösebb feltételeket. mint az azonos hitelezői osztályban nvilvántartott többi hitelezö
számára. Ha a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben nem vesz részt olyan hitelezö. aki
a késedelmesen bejelentkezett hitclezövel azonos hitelezöi osztálvba tartozna. a késedelmesen
bejelentkezett hitclczö számára az egvezsé1.1. a 74. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű
kielégítést tartalmazhatj<!,,

(5) A hitelező mindaddig, amíg az adósságrendezési eljárásban nem vesz részL továbbá a (4)
bekezdés szerinti késedelmesen bejelentkezett hitclezö, valamint az adósságrendezési
eljárásban a hirdetrnénvi fölhívás ellenére részt nem vevö hitelezö
a) a követelését és annak biztosítékait az eljárás haüílva alatt álló adóssaL adóstárssaL
az említettek kezesével és a követelést biztosító zálou.jog kötelczettjével szemben nem
érvényesítheti.
b) követelésének érvénvesítésére irányuló hitelezöi csclekménvek az elévülést nem
szakítják meg, a már folvamatban lévö végrehajtást pedig a családi vagvonfelügyelő értesítése
alapján a végrehajtást foganatosító bíróság (hatóság) felfüggeszti,
e) követelése a bírósági adósságrendezési eljárásban részt vevö hitelezöre nem
engedményezhető,
d) követelésével összefüggő szerzödést nem lehet az adósságrendezési eljárásban részt
vevö hitelezöre átruházni.
e) követelése az adósságrendezés kezdö idöpontjától nem kamatozik:
w-e) pontban foglaltakkal ellentétes jogügvlet. illetve kikötés hatálvtalan.
(6) A bírósági adósságrendezési eljárás során kötött cgvczségben és adósságtörlesztési
határozatban az eljárásban részt nem vevő hitelező követelését kielégíteni vagy bármilven más
módon figvelembe venni nem lehet. Az eljárásban részt nem vevö hitelezö a követelését csak a
bírósági adósságrendezési eljárás jogerös befejezését követöen érvényesítheti. föltéve. ha az
még nem évült cl. Ebben az esetben a hitelező a követcléséböl legfeljebb olyan mértékű
összeget érvényesíthet. mint amilyen arányú kielégítésben a bírósági adósságrendezési
eljárásban részt vevö. vele azonos hitelezöi osztálvba tartozó hitelezök az adósságrendezés
során ténvlegesen részesültek. Ifa a bírósági adósságrendezési eljárásban nem vett részt olvan
hitelezö. aki az eljárásban való részvétele esetén vele azonos hitclezöi osztálvba tartozott volna.
a hitelezö a korábbi követeléséböl legfeljebb a 74. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű
kielégítésre tarthat igényt azzaL hogy a hitelezö köteles az adós számára részletfizetési
kedvezményt adni."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. §
Módosítás jellege: kiegészítés
81. §
(1) Az Arc. tv. 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) Az egyezség kiterjedhet arra is, hogy az adós, adóstárs vagy az adósságrendezési eljárásban
kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett az egyezségben meghatározott egyes vagyontárgyait legalább a hitelezők által az egyezségben megszabott határidőn belül, nyilvánosan meghirdetve
- a hitelezőkkel egyeztetett módon. a családi vagyonfelügyelő felügyelete mellett értékesíti,
továbbá az ebből származó bevételét az egyezség szerinti megosztásban és módon adósságai
törlesztésére fordítja. A vagyonértékesítés szabályait kormányrendelet állapítja meg."

(2) Az Arc. tv. 55. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
,..(4a) Ha az egyezség szerint az adós olvan ingatlanát kell értékesíteni. amelvre végrehajtási iog
van bejeavezve. az ingatlan értékesítését követően a végrehajtási jog törlése iránt a családi
vagvonfelügyelő értesítése alapján a végrehajtó haladéktalanul intézkedik."
Módosítópont sorszáma: 4.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 82. §
Módosítás jellege: kiegészítés
82.§

( I) Az Arc. lv. 79. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
.,(l) A zálogjog. a vételi iog. a visszavásárlási jog, a végrehajtási jog. valamint az elidegenítési

és terhelési tilalom az értékesítéskor megszűnik. A zálogjog. a vételi jog. a visszavásárlási jog
és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a családi vagyonfelügyelő, a végrehajtási jog
törlése iránt pedig··· · a családi vagvonfolügyelő értesítése alapján - a végrehajtó haladéktalanul
intézkedik."
(2) Az Arc. tv. 79. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
,.(] a) A törvénv vagv szerződés alapján elővásárlásra jogosultat -- a vagvontárgv adós általi
értékesítése esetén is - a családi vagvonfclügvelő értesíti. az elővásárlásra jogosult a
legmagasabb árajánlatra nézve gyakorolhatja elővásárlási jogát.''
Módosítópont sorszáma: 5.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. §
Módosítás jellege: módosítás
82.§

Az Arc. tv. 86. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) Az adóst mentesítő bírósági végzés jogerőre emelkedésével a felfüggesztett végrehajtási
eljárás e törvény erejénél fogva megszűnik, A végzést a bíróság megküldi a végrehajtást
foganatosító szervnek."
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. §
Módosítás jellege: módosítás
83.§

Az Arc. tv. 43. alcíme a következő 105/B. §-sal egészül ki:
,, l 05/B. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi
... törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi ... törvény) megállapított 8. § (1) bekezdés a) pontját,
16. § (2) bekezdés e) pontját, 21. § (1) bekezdését, 26. § (3) bekezdését, 30. § (7a):(7bj
bekezdését, 40. § (la) és (4)-(6) bekezdését, 41. § (6) bekezdését, 55. § (4a) bekezdését, 79. §

(1 H I a) bekezdését és 86. § (7) bekezdését a 2020. évi
törvény hatálybalépése napján
folyamatban
lévő
adósságrendezési
eljárásokban a hatálybalépést követő eljárási
cselekményekre is alkalmazni kell."
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. §
Módosítás jellege: módosítás
84.§
Az Are, tv.
a) 16. § (2) bekezdés e) pontjában az "(székhelyét, a hítelezőkkclla hitelezökkel kötött
megállapodás" szövegrész helyébe [a]az ,,[székhelyét és a hitelezőkkeljg hitelezökkel kötött
megállapodás és a megállapodás módosításának" szöveg,
b) 21. § (1) bekezdésében a "de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke
7 ,8%-ának egytizenketted része," szövegrész helyébe a ,,de legfeljebb a zálogjoggal terhelt
ingatlan 5. § 36. pont a) alpontjában meghatározott forgalmi értéke 7,8%-ának egytizenketted
része," szöveg,
e) 26. § (3) bekezdésében a .anindennapi életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások
nyújtását tartalmazó szerződéseket" szövegrész helyébe a ,,mindennapi életviteléhez szükséges
alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó szerződéseket, és a közműszolgáltató a közüzemi
szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások nyújtását nem szüneteltetheti," szöveg,
dJ 41. § (6) bekezdésében a ,,mindennapi életviteléhez szükséges alapvető
szolgáltatások nyújtását tartalmazó szerződéseket" szövegrész helyébe a ,,mindennapi
életviteléhez szükséges alapvető szolgáltatások nyújtását tartalmazó szerződéseket, és a
közműszolgáltató a közüzemi szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások nyújtását nem
szüneteltetheti" szöveg],
e) 77. § (2) bekezdésében a ,,szűnik meg" szövegrész helyébe a ,,megszűnik" szöveg,
j) 79. § (l) bekezdésében a ,,vételi jog, visszavásárlási" szövegrész helyébe az ,,a
vételi jog és a visszavásárlási" szöveg}

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. §
Módosítás jellege: módosítás
85.§
Hatályát veszti az Arc. tv.
&_8. § (1) bekezdés a) pontjában az ,,[ide nem értve a 33. § a). e), d), és e) pontja szerinti
eseteket]" szövegrészj.] és
b) 77. § (2) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: l 04. §
Módosítás jellege: módosítás
23. Záró rendelkezések
104.§
( 1) Ez a törvény · a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1-6. §, a 10-15. §. a 16. § (1) bekezdése, a 17-30. §. a 32 73. §, a 75(85.)86. §, a
[87)88-(97)98. §, a (105)106. § a) és

h) pontja, a

II061107. § és a (107)108. § 2021.január 1-

jén lép hatályba.
(3) A (99)100-·1103) 104. § a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba,
(4) A 31.§, a 74.§ és a [105)106. § e) pontja 2021. április l-jén lép hatályba.
(5) A 7-9. § és a 16. § (2) bekezdése 2022. január l-jén lép hatályba.
(6) A [86)87. § 2023. január l-jén lép hatályba.

Indokolás

Az 1. ponthoz
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban:
Arc. tv.) hatályos rendelkezései nem részletezték az adós és a hitelezők között a bírósági
eljáráson kívül kötött adósságrendezési megállapodás tartalmát. A módosítás példálózó
jelleggel felsorolja, hogy az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében, az adós
jövedelmi és vagyoni viszonyai figyelembe vételével milyen típusú fizetési kedvezményeket,
valamint az adós és a hitelező érdekei szempontjából lényeges rendelkezéseket célszerű a
megállapodásba foglalni. Az eddigi tapasztalatok szerint az adós és a hitelezők konszenzust
tudnának kialakítani az ingatlan értékesítésére és az értékesítési bevételnek az adósság
rendezésére vonatkozóan is, de az ingatlan reális piaci áron történő eladása az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jog miatt nem tud megvalósulni. A végrehajtást kérők
érdeke is, hogy követeléseik legalább részben megtérüljenek, ezért ebben az esetben is az
értékesítést követően a Családi Csődvédelmi Szolgálat megkeresésének megfelelően a
végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 40-41. §-a szerint jár cl. A
megkereséshez csatolni kell az adósságrendezési megállapodást és az adós nyilatkozatát a
vételárból a végrehajtást kérő részére történő kifizetésről,

A 2. ponthoz
A gyakorlatban előfordult, hogy a hitelezők elmulasztották a Családi Csődvédelmi Szolgálat
által közzétett hirdetményben meghatározott határidő leteltéig bejelenteni az adóssal szemben
fennálló követelésüket. Ugyanakkor azonban az adós vagyontárgyára zálogjoguk vagy
végrehajtási joguk van bejegyezve.
A módosítás részletesen szabályozza a hitelezői bejelentkezés elmulasztásának
jogkövetkezményeit, és arra ösztönzi a hitelezőket, hogy az eljárásba legalább később
jelentkezzenek be. A bejelentési kötelezettségüket késedelmesen teljesítő vagy az eljáráson
kívül maradó hitelezők ezt a mulasztásukat azonban nem használhatják fel pénzügyi előnyök
szerzésére, tehát nem juthatnak magasabb megtérüléshez azokhoz a hitelezőkhöz képest akik
a jogszabályi határidőket betartva bekapcsolódtak az eljárásba és viselték annak terheit.
A 3. ponthoz
Az eddigi tapasztalatok szerint az adós és a hitelezők a bírósági adósságrendezési eljárásban
kötött egyezségben is meg tudnának állapodni az adós ingatlanának értékesítésére és az
értékesítési bevételnek az adósság rendezésére vonatkozóan, azonban az ingatlan reális piaci
áron történő eladása az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jog miatt nem tud
megvalósulni. A korábban indult, de a bírósági adósságrendezésre tekintettel felfüggesztett
végrehajtási eljárásokban részt vevők érdeke, hogy az adóssal szemben fennálló követeléseik
legalább részben megtérüljenek, ezért ebben az esetben is az értékesítést követően a családi
vagyonfelügyelő kérésének megfelelően a végrehajtó intézkedik a végrehajtási jog töröltetése
iránt.
A 4. ponthoz
Az Arc. tv. 79. § ( 1) bekezdése kimondja, hogy az adósságrendezési eljárásban, a bíróság
adósságtörlesztő végzése alapján értékesítésre kerülő ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog is
megszűnik. A végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt a családi
vagyonfelügyelő értesítését követően a végrehajtó intézkedik.
Az Arc. tv. 79. §-ának új (la) bekezdése a korábbi (1) bekezdés szövegében volt jogtechnikai
okokból került egy önálló bekezdésbe.

Az 5. ponthoz
Az Arc. tv. 86. §-ában rendelkezni kell arról is, hogy az adóst mentesítő bírósági végzés
jogerőre emelkedésével a felfüggesztett végrehajtási eljárás e törvény erejénél fogva
megszűnik, tekintettel arra, hogy a felfüggesztett végrehajtási eljárás folytatása az adós
mentesítésére tekintettel már okafogyottá vált. A bíróság a mentesítő végzést megküldi a

végrehajtást foganatosító szervnek annak érdekében, hogy a végrehajtás megszüntetésével
összefüggő szükséges intézkedéseket megtegye.

A 6. ponthoz
A Javaslattal beiktatott módosításokra vonatkozó átmeneti szabályokat pontosítja, az Arc. tv.
új 105/B. §-ának módosításával. A módosításokat alkalmazni kell a folyamatban lévő
eljárásokban is, ha egy eljárási cselekményt a törvénymódosítás hatályba lépését követően kell
lefolytatni.
A 7. ponthoz
Az Are. tv. 16. § (2) bekezdésének módosítása az Are. tv. 30. § (7a) bekezdésének módosítása
miatt szükséges, ugyanis az adósságrendezési nyilvántartónak meg kell küldeni a módosított
bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás szövegét is.

A 8. ponthoz
Az Arc. tv. 77. § (2) bekezdésének szövege átkerült a 79. § ( 1) bekezdésébe, ezért hatályon
kívül helyezhető.

A 9. ponthoz
A hatályba léptető rendelkezés módosítása a 4. módosítópontban foglalt rendelkezésekre
tekintettel.
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