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Vezetői körlevél a természetes személyek adósságrendezési eljárásában részt vevő adósok 

adósságtörlesztési számlájával kapcsolatos elvárásokról  

 

 

A vezetői körlevél címzettjei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya 

alá tartozó, magyarországi székhelyű hitelintézetek, amelyek Magyarország területén pénzforgalmi szolgáltatást 

nyújtanak. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladata a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása, valamint a 

pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelme és a pénzügyi 

közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. Ezen feladatához kapcsolódó felügyelési tevékenysége során az 

MNB különös figyelmet fordít az európai uniós, valamint hazai jogszabályokban foglalt, fogyasztói érdekeket védő 

előírások következetes betartására, illetve az azokban megfogalmazott fogyasztóvédelmi elvek és szempontok 

érvényre juttatására. 

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Are. tv.) 45. § (3) bekezdése alapján az 

adósnak és az adóstársnak a bírósági adósságrendezés során az adósság törlesztése céljából egy közös pénzforgalmi 

számlával kell rendelkeznie, amely felett a családi vagyonfelügyelő rendelkezik. 

Az MNB rendelkezésére álló információk alapján egyes pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nem 

rendelkeznek az Are. tv. 45. § (3) bekezdése szerinti adósságtörlesztés céljára szolgáló számlával, illetve amennyiben 

rendelkeznek ilyen számlával, azon adósoknak, akik nem az ügyfelei, nem minden esetben biztosítják ilyen számla 

megnyitásának a lehetőségét.   

Az MNB elvárja, hogy legkésőbb 2023. január 2. napjától valamennyi pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult 

hitelintézet kínáljon a természetes személyek adósságrendezési eljárásában részt vevő adós és adóstárs Are. tv.-ben 

foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adósságtörlesztési számlát, amely felett a családi vagyonfelügyelő 

rendelkezhet, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézet a szerződéses kapcsolat létesítését 

a számlaszerződés megkötése kapcsán ne utasítsa el arra való hivatkozással, hogy az adós, illetve az adóstárs nem a 

hitelintézet ügyfele. 

Az MNB elvárja, hogy a hitelintézet az adósságrendezési eljárás alatt álló adósok nehéz pénzügyi helyeztét méltányolva 

alakítsa ki az adósságtörlesztési számla vezetése keretében nyújtott szolgáltatásai árazását. 

Mindemellett az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a hitelintézet az adósságtörlesztési számlával kapcsolatos ügyintézés 

lehetőségét online felületen is biztosítja a családi vagyonfelügyelő részére.  
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A vezetői körlevél a felügyelt intézményekre kötelező erővel nem bíró felügyeleti szabályozó eszköz. Az MNB által 

kiadott vezetői körlevél tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, az MNB jogalkalmazási 

gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci szabványokat és szokványokat. Az MNB a 

jelen vezetői körlevelet közvetlenül megküldi a Magyar Bankszövetség és a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó 

hitelintézetek vezetőinek. 

Köszönöm szíves együttműködését. 

 

Budapest, 2022. október 21. 

 Dr. Kandrács Csaba s. k. 

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 


