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Önnek tartoznak – vagy Ön tartozik? Változnak a fizetési felszólítás szabályai! 

2017. július 1-ével több ponton is módosul a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi XLIX. törvény („Csődtörvény”). A törvénymódosítás egyik fontos célja volt, hogy a 

jogalkalmazásban problémát jelentő egyes rendelkezések pontosításra kerüljenek, így a fizetési 

felszólításra illetve az adósnak a vele szemben érvényesíteni kívánt követelés vitatására vonatkozó 

szabályok is logikusabb elrendezésre és pontosításra kerültek. Az adós részére címzett - a felszámolást 

megelőzően foganatosított írásos felszólítás tartalmi elemei, továbbá a felszólító levél (fizetési 

felszólítás) postai úton történő eljuttatásának szabályai pedig kiegészítésre kerültek. 

A bíróság egy adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott 

vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem 

vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. A hitelező írásbeli 

felszólítása – amely az adós részéről teljesítetlen maradt – a hitelező azon utolsó intézkedése, amely 

megelőzi az illetékes bírósághoz címzett, az adós felszámolása iránti kérelmet. 

Fontos tehát a Csődtörvény által előírt, a fizetési felszólításra vonatkozó szabályokat pontosan 

betartani, ellenkező esetben a bíróság elutasítja az adós felszámolására vonatkozó hitelezői 

kérelmet. 

A fizetési felszólítás tartalmára vonatkozó szabályok most más szövegezéssel, de változatlan 

tartalommal kerültek meghatározásra a 2017. július 1-től alkalmazandó módosított Csődtörvényben. A 

fizetési felszólítás lényeges elemei továbbra is:  

- az adós tartozásának jogcíme,  

- a tartozás összege és a teljesítési határidő, valamint  

- annak a végső határidőnek a meghatározása, amelynek eredménytelen elteltét követően a 

hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni 

a követelését. 

Változnak azonban a korábbi gyakorlathoz képest a postai úton történő eljuttatás szabályai 

Amennyiben a fizetési felszólítást a hitelező nem személyes átvétellel kívánja eljuttatni, hanem postán 

küldi meg az adósnak, azt 2017. július 1-től már csak kizárólag tértivevény különszolgáltatással 

feladott postai könyvelt küldemény formában teheti meg. 2017. június 30. napjáig, „más könyvelt 

küldemény”-ként is lehet feladni a fizetési felszólítást, és az - ellenkező bizonyításig - a küldeményt a 

feladástól számított ötödik munkanapon a címzett által kézhez vettnek kell tekinteni, azaz beáll az ún. 
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kézbesítési vélelem. Korábban, ha az adós a küldeményt nem vette át, akkor a hitelezőnek lehetősége 

volt arra, hogy azt egy sima ajánlott küldeményként eljuttassa az adóshoz és az ötnapos kézbesítési 

vélelem szabályt figyelembe véve, a fizetési felszólításban megjelölt teljesítési határidő így elindult.  

Az új szabály szerint azonban már csak tértivevény különszolgáltatással feladott postai könyvelt 

küldeményként lehet feladni a fizetési felszólítást, de a kézbesítési vélelem így is beállhat: a küldeményt 

a feladástól számított tizenötödik munkanapon akkor is a címzett által kézhez vettnek kell tekinteni, 

ha:  

(i) a postai kézbesítési szabályok szerint a kézbesítés akadályozott,  

(ii) a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy  

(iii) a postai szolgáltató által rendelkezésére tartott küldeményért a címzett nem jelentkezett. 

 

 

 

 

 

 

 


