MAGÁNCSŐD
Olvassa el tájékoztatónkat, hogy megismerje
a magáncsőddel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat!

MI A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁS CÉLJA?
A magáncsőd eljárás célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága
szabályozott keretek között rendeződjön úgy, hogy
közben fizetőképességük helyre álljon. Az adósságrendezési eljárás alatt az adós csődvédelemben részesül, a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat, például ingatlanárverést, letiltást leállítják, új végrehajtás
pedig nem indítható.

KINEK LEHET EZ MEGFELELŐ
MEGOLDÁS?
Az eljárás megfelelő megoldást jelenthet eladósodott
magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek, ha
• van valamennyi vagyonuk,
• rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
• képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet
a főhitelezőnek,
• meg szeretnék tartani lakóingatlanukat és ehhez a jelzáloghitelező hozzájárul,
• hajlandóak és képesek 5-7 évig megfelelően
törleszteni a tartozásukat, és
• eleget tesznek az adósságvédelemről szóló törvényben foglalt feltételeknek.

HOGYAN INDUL AZ ELJÁRÁS?

védelmi Szolgálat illetékes területi szervénél, vagy a
főhitelezőnél.
Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételeit jogszabály rögzíti. Ezek vizsgálatát, valamint az
adósságrendezés iránti kérelem elbírálását az illetékes területi Családi Csődvédelmi Szolgálat, illetve
a bíróság végzi.

RÉSZESÜL-E VALAMILYEN
TÁMOGATÁSBAN AZ, AKI RÉSZT
VESZ AZ ELJÁRÁSBAN?
Igen, az adósságrendezési eljárás alatt évente akár
300 000 forint összegű állami törlesztési támogatást kaphat az adós jelzáloghitelének törlesztéséhez.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM
SIKERÜL ELEGET TENNI A
KÖTELEZETTSÉGEKNEK?
Ha nem sikerül teljesíteni a törvényben és a megállapodásban foglalt kötelezettségeket, az eljárást a bíróság megszüntetheti és elindulhat, vagy folytatódhat
a végrehajtás!
A magáncsődről és az adósságrendezési eljárásról a
Családi Csődvédelmi Szolgálat www.csodvedelem.gov.hu
címen elérhető honlapján található bővebb információ.
Kézirat lezárva: 2020. augusztus

Az eljárás kizárólag az adós kezdeményezésére indulhat. A kérelmet írásban, a megfelelő formanyomtatványokat kitöltve kell előterjeszteni a Családi Csőd-
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MAGYAR NEMZETI BANK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. (Széll Kálmán tér)
– MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80/203-776 Fax: +36-1/489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODAHÁLÓZAT
A megyeszékhelyeken működő irodák elérhetőségei, valamint az
aktuális kitelepülésekkel kapcsolatos információk megtalálhatóak
honlapunk Tanácsadó irodák menüpontjában.
CSALÁDI CSŐDVÉDELMI SZOLGÁLAT
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Cím: 1145 Budapest, Róna utca 135.
Postacím: 1439 Budapest, Pf.: 2.
E-mail: csodvedelem@im.gov.hu
Honlap: www.csodvedelem.gov.hu

Legyen mindig naprakész!
Töltse le a Pénzügyi Navigátor mobilapplikációt!

www.mnb.hu/penzugyinavigator

