MAGÁNCSŐD
(tájékoztató brosúra)

ALAPFOGALMAK
Adós – az a személy, aki pénzzel tartozik
Hitelező – az a személy, aki pénzt adott kölcsön az adósnak
Fizetésképtelenség – az az állapot, amikor az adós a fizetési határidőt követő
180 napon belül nem képes legalább egy tartozását kifizetni
Tisztességes szándék – az adós őszinte igyekezete a tartozás saját lehetőségei
szerinti rendezésére
Fő érdekeltségek központja – az a hely, ahol az adós rendszeresen
tartózkodik, él vagy dolgozik, ami nem feltétlenül az állandó lakhely
Csődgondnok – olyan természetes vagy jogi személy, aki be van jegyezve az
Igazságügyi Minisztérium csődgondnok jegyzékébe A csődgondnokot a
csődeljárásban mindig a bíróság nevezi ki. A csődeljárás során megállapítja és
pénzzé teszi a csőd alá eső adós vagyonát és a pénzzé tett vagyonból kielégíti
az adós hitelezőit

A figyelmébe ajánljuk:
Az érintett problémakör jogilag igényes, ezért ezt a szöveget a folyamat
érthető magyarázata érdekében leegyszerűsítettük.
Ennek a szövegnek a célja, hogy olvasójának alaptájékoztatást nyújtson az adott
problémakörben, de ez nem jelenti a törvényes szabályozás részletes
elemzését.

Ezt a projektet az Európai Szociális Alap támogatja.
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Magáncsőd – mi az?
A „magáncsőd” egy köznyelvi kifejezés, amellyel a törvény által szabályozott
eljárást jelölik, amely során a vállalkozó természetes személy vagy a nem
vállalkozó természetes személy mentesülhet az adósságai alól.
A „magáncsőd” fogalmát a Szlovák Köztársaság egyetlen jogi előírása sem
tartalmazza. A csődről és szerkezetátalakításról szóló T.t. 7/2005 sz. törvény
(továbbiakban „törvény”) e fogalom alatt csőd vagy törlesztési ütemterv
szerinti adósságrendezést ért. A lényege, hogy a természetes személy
megszabaduljon az adósságától, amit képtelen törleszteni.
A törvény az adósságrendezés két módját teszi lehetővé, mégpedig:
a) csődeljárás által
b) törlesztési ütemterv formájában

Ki veheti igénybe az adósságrendezést?
Az adósságrendezés annak módja, amellyel az adós fizetésképtelensége
megoldható. Minden fizetésképtelen adós, aki természetes személy vagy
vállalkozó természetes személy (azaz egyéni vállalkozó), joga van arra, hogy
ezt a kedvezőtlen állapotot csődeljárással vagy törlesztési ütemtervvel oldja
meg.
A törvény meghatározza azokat az alapvető feltételeket, amelyeknek az
adósnak az adósságrendezéshez eleget kell tennie, mégpedig:
-

az adós nem vállalkozó természetes személy vagy vállalkozó
természetes személy

-

az adós fizetésképtelen

-

az adóssal szemben legalább egy végrehajtási vagy egyéb
végrehajtási eljárást vezetnek,

-

az adós szándéka tisztességes

-

az adós fő érdekeltségeinek központja Szlovákiában van
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A csődeljáráson alapuló adósságrendezésnél elvárás, hogy a végrehajtási vagy
egyéb végrehajtási eljárást az adóssal szemben legalább egy éve vezessék.
A törlesztési ütemterv formában való adósságrendezésnél nem követelmény
a legalább egy éve az adós ellen vezetett végrehajtási vagy egyéb
végrehajtási eljárás.
Az adós nem jogosult csődeljárást indítványozni vagy törlesztési ütemterv
kiszabását kérni, amennyiben szabadságvesztés végrehajtása alatt áll.

Külföldön élek, igénybe vehetem az adósságrendezést?
Ha az adós hosszú távon külföldön él, nem tesz eleget annak, hogy a fő
érdekeltségeinek központja Szlovákiában van, ezért a Szlovák Köztársaság
érvényes jogi előírásai alapján nem mentesülhet az adósságai alól.
Ha a bíróság megállapítja, hogy a javaslat benyújtása idején az adós fő
érdekeltségeinek központja nem Szlovákia területén volt, akkor az
adósságrendezést nem hirdeti ki, ill. ha a bíróság az adósságrendezés
kihirdetését követően megállapítja, hogy az adós fő érdekeltségeinek
központja nem Szlovákia területén volt, az ilyen adósságrendezést
megszünteti.

Milyen adósságokat nem lehet adósságrendezéssel megoldani?
Az adós minden adósságától mentesül, kivéve azokat, amelyektől a törvény
szerint nem mentesülhet, mint például:
-

gyermektartásdíj
biztosított követelés (pl. zálogjog az ingatlanon)
adósság, amely egészségkárosodás okozásával vagy szándékos
cselekedettel keletkezett
munkajogi igények az adóssal szemben (pl. ha a múltban az adós
valakit foglalkoztatott és nem fizette ki a bérét)
pénzbírság, amelyet az adósnak a bíróság rótt ki büntetőeljárás
keretében
nem pénzügyi adósság (pl. az adós vállalta valamilyen mű
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-

elkészítését, amelyet azonban nem szállított le)
a Jogsegélyközpont által nyújtott kölcsön
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Adósságrendezés csődeljárás által
Az adósságrendezésnek ez a módja jelenleg a leggyakoribb. Az
adósságrendezés e formájánál nem kell vagyonnal sem jövedelemmel
rendelkezni. Azonban ha az adós rendelkezik valamilyen vagyonnal,
tudomásul kell vennie azt a tényt, hogy ezt a vagyont pénzzé teszik és az adós
elveszíti a vagyonát.
A csődeljárás segítségével történő adósságrendezést azoknak az adósoknak
ajánlják, akik adóssága nagyobb, mint a vagyona, ill. semmilyen vagyonuk
nincs és a jövedelmük alacsony vagy nincs.
Az adósságrendezés bíróság általi kihirdetésével minden végrehajtási eljárás
leáll, kivéve a fentiekben ismertetett kivételeket, és az adós jövedelméből
már semmilyen összegeket nem lehet levonni. Az adósságrendezés
kihirdetésével a házastársak osztatlan közös vagyona is megszűnik.

Hogyan
kell
eljárni
adósságrendezésnél?

a

csődeljárással

történő

Az adós telefonon, a Call centrum 0650 105 100 telefonszámán, személyesen
a Központ illetékes irodájában vagy a www.centrumpravnejpomoci.sk
honlapon konzultációs időpontot foglal az állandó lakhely helye szerint. A
konzultáción az adós a Központ munkatársaitól tájékoztatást kap az
adósságrendezés egész folyamatáról és feltételeiről.
Az adós a Jogsegélyközpont előtti eljárásban köteles:
-

benyújtani azt a 30 napnál nem régebbi iratot, amellyel igazolja, hogy
vele szemben legalább egy végrehajtási vagy egyéb végrehajtási
eljárás zajlik, legalább egy éve

-

benyújtani a kitöltött Adósságrendezési eljárásban való jogsegély
nyújtása iránti kérvényt, a kötelező mellékleteivel együtt

-

a Központtal megkötni a Kölcsönszerződést és a törlesztőrészletekről
szóló megállapodást

Az összes feltétel teljesítését követően a Központ kiadja az adósságrendezési
eljárásban való jogsegély iránti jogosultságról szóló határozatot, amit
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kézbesítenek az adósnak. Ezt követően az adós nevében a Központ benyújtja
a csődeljárás kihirdetése iránti javaslatot.
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Adósságrendezés törlesztési ütemterv formájában
Ez az adósságrendezési mód azoknak az adósoknak megfelelő, akik
rendszeres jövedelemmel rendelkeznek. A törlesztési ütemterv mellett az
adós egész vagyona megmarad.
A már feltüntetett feltételeken kívül további feltétel mintegy 700 euró
kifizetése, amely 500 euró (azaz ötszáz euró) előlegből áll a csődgondnok
számára és mintegy 200 euró (azaz kétszáz euró) előlegből az ügyvéd
számára, akit az adós maga választhat vagy a kiválasztását a Központra
hagyja. Az adóst a törlesztési ütemtervvel történő adósságrendezés során
ügyvédnek kell képviselnie.
A bíróság a javaslat kézbesítését követően, legkésőbb 15 napon belül, az
adósnak védelmet nyújt a hitelezőkkel szemben, amennyiben az adós minden
feltételnek eleget tesz. A bíróság kijelöli a csődgondnokot és határozattal
kötelezi az adóst, hogy a csődgondnok számlájára fizesse be az átalánydíj
előlegét és az eljárás lefolytatásához szükségszerűen felmerülő költségek
átalánydíjának előlegét.
A csődgondnoknak az előleg adós általi befizetése napjától számított 45 nap
áll rendelkezésre, hogy megvizsgálja az adós viszonyait és összeállítsa a
törlesztési ütemterv javaslatát. A törlesztési ütemtervet úgy határozzák meg,
hogy az adós az összes adósságának legalább 30 %-át 5 éven belül lefizesse. A
bíróság arányos mértékben meghatározza, hogy a fedezetlen adósság hány
százalékát kell majd az adósnak 30% -100% között kifizetnie.
A csődeljáráshoz hasonlóan, a törlesztési ütemtervnél is megszüntetik az
összes végrehajtási eljárást, amely az adóssal szemben folyik. Ha a bíróság
törlesztési ütemtervet határoz meg, ez okot szolgáltat arra, hogy fölösleges
késedelem nélkül döntsenek a végrehajtás leállításáról.

8

Mire kell ügyelni? Mi az a tisztességes szándék?
A törvény meghatározza a tisztességes szándék feltételét. Az adósnak, aki
adósságát rendezni kívánja, tisztességes szándékkal kell rendelkeznie. Minden
hitelező, akit az adósságrendezés érint, joggal kérheti az adósságrendezés
megszüntetését. Az adósságrendezés megszüntetése csak javaslattal
lehetséges, amelyet valamelyik hitelező nyújt be az illetékes bíróságra. Ilyen
javaslatot a csődeljárás elindításától vagy a törlesztési ütemterv
meghatározásától számított hat éven belül nyújthat be. A törvény megszabja,
mikor nincs az adósnak tisztességes szándéka, mégpedig különösen akkor, ha
az adós:
-

szándékosan nem tünteti fel vagyona egy részét

-

a hitelezők listáján szándékosan nem tüntette fel a hitelező – természetes
személyt

-

szándékosan nem tüntetett fel fontos információt

-

a csődgondnoknak nem biztosította a megkövetelt együttműködést

-

szándékosan fizetésképtelenségi helyzetbe hozta magát

-

a javaslat benyújtása idején az adós nem volt fizetésképtelen, habár
erről tudott vagy a körülményekre való tekintettel tudnia kellett

-

a javaslat benyújtása előtt arra számított, hogy az adósságait
csődeljárással vagy törlesztési ütemtervvel fogja megoldani, vagy
szándékában volt a hitelezőit megkárosítani vagy valamely hitelezőjét
előnyben részesíteni

-

komoly indok nélkül nem teljesíti rendben és időben a törlesztési
ütemtervet

-

komoly indok nélkül nem fizeti rendben és időben a gyermektartásdíjat

-

komoly indok nélkül nem teljesíti rendben és időben az előleg
visszafizetési kötelezettségét, amit a Központ a csődgondnok
átalánydíjának kifizetésére nyújtott neki

-

tartozáselengedésre törekedett annak ellenére, hogy a javaslat
benyújtásakor a fő érdekeltségeinek központja nem a Szlovák
Köztársaság területén volt
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Ha a bíróság jogerősen dönt az adósságrendezés megszüntetéséről, ez a
határozat az összes hitelezővel szemben hatályos és az adós összes tartozása
ismét esedékessé válik.
Az adósságrendezés csak a jogosult személy, azaz az adós valamely hitelezője
általi javaslat bíróságra való benyújtásával szüntethető meg. A bíróságnak az
adósságrendezést megszüntető határozatot kell kiadnia.
Az adósságrendezés kihirdetését és megszüntetését is a Kereskedelmi
Közlönyben és a fizetésképtelen személyek jegyzékében a www.ru.justice.sk
oldalon teszik közzé.
Az adós adósságrendezést ismételten a csődeljárás elindításától vagy a
törlesztőrészlet ütemtervének meghatározásától számított 10 év elteltével
kérhet.

A Központ tevékenysége csődeljárással történő adósságrendezés esetén a
csődeljárás bejelentésével és a csődgondnok kijelölésével, törlesztési
ütemterv esetén ügyvéd kijelölésével ér véget.

Fontos!!!
Ki jogosult az adósságrendezés intézésére?
A törvény értelmében adósságrendezési javaslat csak a Jogsegélyközpont
vagy a Jogsegélyközpont által meghatározott ügyvéd által nyújtható be.
Egyetlen más személy sem jogosult az adós helyett adósságrendezési
javaslatot benyújtani. Ügyelni kell a különféle személyekre és társaságokra,
amelyek az adósnak az adósságrendezés elintézését ígérik. A törvény
számukra nem teszi lehetővé, hogy az adós nevében eljárjanak. Az egyetlen,
aki erre jogosult, az a Jogsegélyközpont. Az összes kérelemnek, azoknak is,
amelyeket az ún. adósságrendező társaságoknál töltenek ki, a
Jogsegélyközponton kell áthaladniuk. A Jogsegélyközpont az adósoktól
semmilyen illetékeket nem kér.
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A magáncsődöt érintő leggyakoribb kérdések és válaszok:
1. Mi az a magáncsőd és hogyan kell eljárnom?
1.1

Mi a Jogsegélyközpont feladata „magáncsőd” esetén? A törvény
szerint az adóst az adósságrendezésnél a Jogsegélyközponton kívül
semmilyen más társaság vagy személy nem képviselheti. A
magáncsődre vonatkozó összes kérelemnek a Jogsegélyközponton kell
áthaladnia és az egész eljárás a Jogsegélyközpontnál ingyenes.

1.2

A kérelem beadása előtt muszáj konzultálnom a Jogsegélyközpontnál?
A konzultációk nem kötelezőek, azonban minden adósnak azt
javasoljuk, hogy vegyen részt az ingyenes konzultáción, az
adósságrendezés részletes elmagyarázása és a tisztességtelen
szándék elkerülése érdekében.

1.3

Meghatalmazhatok más személyt arra, hogy a nevemben
benyújtsa a kérvényt és kommunikáljon a Jogsegélyközponttal?
Az adós meghatalmazhat másik személyt, azonban szükséges,
hogy az adós személyesen jelenjen meg a Jogsegélyközpontban a
Kölcsönről szóló szerződés és törlesztésről szóló megállapodás
aláírásához.

1.4

Meddig tart, amíg a Jogsegélyközpont dönt a kérelmemről?
A Jogsegélyközpont a kérelemről 30 napon belül döntést hoz.
Amennyiben a kérelem hiányos, az eljárás félbeszakad és az adóst
hiánypótlásra szólítják fel. Az igény elismerését követően a
Központnak nincs meghatározva a határidő, meddig kell a
javaslatot a bíróságra beterjesztenie.

1.5

Hány napja van a bíróságnak arra, hogy döntsön a csőd
kihirdetéséről vagy a csőd kihirdetésének mellőzéséről, és mikor
szerzek erről tudomást?
A bíróságnak 15 napja van a döntésre, rendszerint tárgyalás nélkül
dönt és ha a bíróság kihirdeti a csődeljárást, ezt az információt a
kereskedelmi közlönyben és a www.ru.justice.sk oldalon teszik
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közzé – az adós a vezeték- és utóneve megadásával rendszeresen
ellenőrizheti, hogy a bíróság kihirdette-e már a csődeljárást.
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2. Mikor kell megkezdenem az 500,- eurós kölcsön törlesztését a
Jogsegélyközpontnak?
2.1

Mikor kell megkezdenem az 500,- eurós kölcsön törlesztését?
Az adós azon hónapot követő hónapban kezdi el a törlesztést,
amikor a bíróság elrendelte a csődeljárást. Mindig az adott hónap
15-ik napjáig kell fizetni, pl. ha a bíróság a csődeljárást januárban
rendelte el, akkor az első törlesztőrészlet február 15-én fizetendő.
A Központ abban az esetben, ha az adós nem fizet rendben és
időben, javaslatot adhat be a csődeljárás megszüntetésére
vonatkozóan tisztességtelen szándék miatt.

2.2

A kölcsönt számlára való átutalással is fizethetem, vagy csak
postai utalványokkal, amelyeket kézhez kaptam?
Az adós kiválaszthatja a neki megfelelőbb fizetési módot. Mindkét
fizetési módnál meg kell adni a személyi azonosító számot, mint
egyedi azonosítójelet.

2.3

Nem vagyok benne biztos, mennyit fizettem már ki, a
Jogsegélyközpont előzetesen számszerűsíteni tudja nekem a már
kifizetett törlesztőrészleteket?
Javasoljuk a postai utalványok vonatkozó részeinek megőrzését,
hogy legyen az adósnak áttekintése. Az adós írásbeli kérelmet
küldhet a Jogsegélyközpont pozsonyi központjába, és tájékoztatást
kap a törlesztéséről. Írásbeli kérelem alapján a Központ a kölcsön
kifizetését is igazolja.

3. Mit jelent, hogy a bíróság a csődeljárás elrendelését követően
csődgondnokot határoz meg?
3.1

Köteles vagyok elsőként kapcsolatba lépni a csődgondnokkal vagy
megvárjam, amíg ezt a csődgondnok megteszi?
A csődeljárás bíróság általi elrendelését követően a csődgondnoknak 45
nap áll rendelkezésére, hogy kapcsolatba lépjen az adóssal. A
csődgondnok átadja az adósnak annak a határozatnak az eredeti
példányát, amellyel a bíróság a csődeljárást kihirdette.
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3.2

Mit tegyek, ha a meghatározott csődgondnok nem kommunikál velem?
Ha a csődgondnok nem kommunikál az adóssal, az adós panaszt
nyújthat be és a csődgondnokot lecserélhetik. A panasz az SZK
Igazságügyi Minisztériumának honlapján keresztül nyújtható be.

3.3

Az mit jelent, hogy a csődgondnok elegendő vagyon hiányában
megszünteti a csődeljárást? A csődeljárás elegendő vagyon hiánya
miatti megszüntetése azt jelenti, hogy a csődgondnok a
csődeljárást befejezte, és erről Értesítést tesz közzé a Kereskedelmi
Közlönyben. A csődeljárás megszüntetése az adós számára nem
jelenti a magáncsőd megszüntetését. A magáncsődöt csak a bíróság
szüntetheti meg, az adós valamelyik hitelezőjének a javaslatára. A
csődgondnok azonban az adós viszonyainak vizsgálata során olyan
vizsgálatokat valósíthat meg, amelyek hatással lehetnek a
tisztességes szándék elbírálására.

4. Mit tegyek, ha a csődeljárás kihirdetését követően vagyonra
teszek szert,pl. öröklés, nyeremény, ajándék útján?
4.1 A magáncsőd után örökölhetek? Vagy utasítsam el az örökséget?
Hogyan kell megfelelően eljárni, ha a magáncsődöt követően
vagyonra teszek szert?
Az adós a csődeljárás kihirdetését követően örökölhet, és az
örökséget nem utasíthatja el. Az adós kötelessége, hogy a
megszerzett vagyon felét a hitelezőinek ajánlja fel. Amennyiben
eltitkolná, hogy a csődeljárást követően vagyonra tett szert,
tisztességtelen szándékról lehet szó. Ugyanez érvényes akkor is, ha
az adós a csődeljárást követően pl. nyer a lottón vagy
ajándékozással nagyobb értékű vagyonra tesz szert.

5. Mi történik az adósságaimmal és végrehajtásaimmal, miután a
bíróság elrendelte a csődeljárást?
5.1 Mit kell tennem, hogy a „magáncsőd” után megszüntessék a
végrehajtást?
14

Az ilyen végrehajtást magának a végrehajtónak kellene leállítania, ha
ez nem történt meg, akkor a végrehajtás leállításához a bíróságra
végrehajtás megszüntetése iránti javaslatot kell benyújtani,
amennyiben 2017.4.1. előtt kiadott végrehajtásról van szó. A
2017.4.1. után létrejött végrehajtás az ahhoz a végrehajtóhoz
intézett végrehajtás megszüntetése iránti javaslattal szűnik meg, aki
a végrehajtást vezeti. Mindkét javaslathoz csatolni kell a csődeljárás
elrendeléséről szóló határozat másolatát. Minden egyes
végrehajtáshoz külön javaslatot kell benyújtani. Ha az adós ellen pl.
3 végrehajtás folyik, akkor 3 javaslatot kell benyújtania.
5.2 A végrehajtó az adósságrendezést követően továbbra is zárolja a
személyi számlámat, pénzt von le a béremből/nyugdíjamból vagy a
végrehajtás költségeit követeli. Miért?
Ha a végrehajtó továbbra is zárolja a számlát vagy pénzt von le a
bérből vagy a nyugdíjból, akkor végrehajtás megszüntetése iránti
javaslatot kell benyújtani és a végrehajtó a javaslatról szóló
határozatot követően már nem folytathatja tovább a végrehajtást
és nem zárolhatja tovább a számlát. Amennyiben az
adósságrendezést követően a végrehajtó a végrehajtás költségeit
követeli, ezeket a költségeket nem a kötelezett (adós) fizeti, hanem
ezeket a költségeket a végrehajtónak a jogosulttól (hitelezőtől) kell
kérnie.
5.3 A „magáncsődöt” követően a hitelezők továbbra is keresnek, hogy
fizessem ki a tartozásaimat. Köteles vagyok ezeket kifizetni?
A csődeljárás bíróság általi elrendelését követően az adós nem
köteles a tartozásait tovább törleszteni, mivel a csődeljárás
kihirdetésével ezek a tartozások behajthatatlanná váltak, azokat a
tartozásokat kivéve, amelyek elengedése nem lehetséges, mint. pl.
a tartásdíj.
6. Ha férjnél vagyok/nős vagyok, milyen hatása lesz a

magáncsődnek a házasságomra?
6.1

Férjnél

vagyok/nős

vagyok
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és

a

férjemmel/feleségemmel

házastársi osztatlan közös tulajdonnal rendelkezünk. Mi történik
vele? Befolyásolja majd a csődeljárás indítása? Megszűnik a
házastársi osztatlan közös tulajdon a csődeljárás bejelentésével?
A csődeljárás bejelentésével a házastársak osztatlan közös
tulajdona megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a csődeljárást követően a
házastársak már nem közös tulajdonba szerzik meg a vagyonukat,
hanem mindenki saját magának. Pl. ha a házastársak egyike autót
vesz, az már nem lesz mindkettejük tulajdonában.
6.2

Köteles a feleség/férj a kölcsönt törleszteni a férj/feleség helyett,
ha a kölcsönt csak a házastársak egyike vette fel? Az adósságokat,
amelyekkel tartozom, az adóstársaimnak is elengedik vagy csak
nekem?
A házastársak a vagyont együttesen szerzik meg kivéve, ha az
egyikük örököl vagy kap ajándékot, és a tartozásokat is együttesen
viselik. Ha csak az egyik házastárs adóssága rendeződik, a tartozás,
amelyre közösen tettek szert, arra a házastársra száll át, akinek az
adósságát nem engedték el.

7. Hogyan és miért szüntethető meg az adósságrendezés (a
bejelentettmagáncsőd)?
7.1

A bíróság megszüntetheti az adósságrendezésemet? Beidéznek
majd a tárgyalásra? Képviselhet majd engem a Jogsegélyközpont?
A bíróság az adósságrendezést az adósságrendezés kihirdetésétől
számított 6 évig megszüntetheti, az adós bármely hitelezőjének a
javaslatára. Az adóst beidézik a tárgyalásra és lehetősége lesz
nyilatkozni a javaslattal kapcsolatban. A Központ képviselheti az
adóst, ha az adós teljesíti a jogsegély odaítélésének törvényi
feltételeit, ezeket majd az előzetes konzultáción ismertetik vele.
Előzetes konzultáción bárki részt vehet.

7.2

Ha a bíróság az adósságrendezésemet pl. 3 évvel az
adósságrendezésemet követően megszünteti, ez mit jelent
számomra?
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Ha a bíróság az adósságrendezés megszüntetéséről dönt, akkor az
összes tartozás, amellyel az adós rendelkezett, ismét esedékessé
válik, és az adósnak ismét törlesztenie kell majd az adósságait,
amelyek az adósságrendezés alá estek. Az adósságrendezés
megszüntetése iránti javaslatot az adósságrendezés bíróság általi
kihirdetésétől számított 6 éven belül lehet benyújtani.
7.3

Új fizetési hátralékom keletkezett, ez a kihirdetett csődeljárás alá
esik? Minden hátralék és adósság, amely a csődeljárás kihirdetése
után keletkezett, új adósságnak számít, és ezekre az adósság
elengedése nem vonatkozik.

8. Miképp befolyásolja a csődeljárás az életemet?
8.1 Mik a lehetőségeim a csődeljárás kihirdetését követően?
A munkavállalás terén semmilyen korlátozások nincsenek, és az adós a
magáncsődöt követően ismét állást vállalhat. Bankszámlát is nyithat.
Azonban a csődeljárás akadályt jelent, mivel 3 évig nem dolgozhat
egyéni vállalkozóként. Az adós azonban az illetékes vállalkozói
hivatalnál kivétel engedélyezését kérheti (a minta a Központ
honlapján elérhető), ha a csődeljárást követően az egyéni
vállalkozását folytatni szeretné, vagy egyéni vállalkozást szeretne
indítani.

9. Miért fontos az összes hitelező feltüntetése?
9.1 Mi történik, ha a hitelezők listájára elfelejtem feltüntetni az összes
hitelezőt? Ebben az esetben tisztességtelen szándékról lehet szó.
Ha a csődeljárás kihirdetése iránti javaslat még nincs benyújtva a
bíróságra, az adós bármikor kapcsolatba léphet a Központtal és
kiegészítheti a listát a hiányzó hitelezővel.

9.2

A listára azt a hitelezőt is fel kell jegyeznem, aki már elhunyt, de
arról nincs információm, hogy volt-e már hagyatéki tárgyalás és mi
lett az eredménye?
Az összes hitelezőt fel kell tüntetni. Ha az adós nem biztos benne,
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hogy az adott hitelezőnek tartozik-e még valamivel, javasoljuk,
hogy az ilyen hitelezőt tüntesse fel a hitelezők listáján. Inkább
tüntessünk fel több hitelezőt, minthogy valamelyik kimaradna.
Nem szabad elfeledkezni a természetes személy hitelezőkről.
Például, ha az adósnak a szomszéd adott kölcsön, őt is fel kell írni a
listára, mivel az ilyen hitelező kihagyása a listáról okot szolgáltat a
csődeljárás megszüntetésére, a tisztességtelen szándék miatt. Az
adósnak saját magának kellene tudnia beszereznie a szükséges
adatokat a hitelezőiről.
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Jogsegélyközpont (CPP) irodák:
CPP - Kancelária Bratislava /Pozsonyi iroda
Račianska 71
810 05 Bratislava 15

CPP - Kancelária Rimavská Sobota
/Rimaszombati iroda
Čerenčianska 20
979 01 Rimavská Sobota

CPP - Kancelária Banská Bystrica
/Besztercebányai iroda
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

CPP- Kancelária Svidník /Felsővízközi iroda
Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník
Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Humenné /Homonnai iroda
Lipová 1
066 01 Humenné

CPP- Kancelária Trenčín /Trencséni iroda
Gen. M. R. Štefánika 20
911 01 Trenčín

CPP - Kancelária Košice /Kassai iroda
Murgašova 3
040 41 Košice

CPP- Kancelária Trnava /Nagyszombati iroda
Pekárska 11
917 01 Trnava

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš
/Liptószentmiklósi iroda
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

CPP- Kancelária Tvrdošín /Turdossini iroda
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín

CPP - Kancelária Nitra /Nyitrai iroda
Štefánikova trieda 26
949 03 Nitra 3

CPP- Kancelária Žilina /
Zsolnai iroda
P.O.Hviezdoslava 690/6
011 00 Žilina

CPP - Kancelária Prešov /Eperjesi iroda
Masarykova 10
080 01 Prešov

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom
/Garamszentkereszti iroda
SNP 613/124
965 01 Žiar nad Hronom

CALL CENTRUM

CPP - Kancelária Komárno /Komáromi iroda
Župná ul. 14
945 01 Komárno
Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

0650 105 100
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Konzultációs napok:
Hétfő:
Szerda:

8:00 - 15:00
8:00 - 16:00

Információs iroda – nyitvatartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 16:00
8:00 - 15:00
nem fogadónap

www.centrumpravnejpomoci.sk
info@centrumpravnejpomoci.sk
Facebook: Centrum právnej pomoci
/Jogsegélyközpont

