
 
EOS Faktor Zrt. 

Járványhelyzettel kapcsolatos tájékoztató Ügyfeleink részére 

 

Járványhelyzetben kihirdetett a Társaság működésére kiható Kormányrendeletek1: 

 koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

azonnali intézkedésekről szóló 47/2020 (III.18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 végrehajtásokat érintő 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtásokat érintő 

Rendelet) 

Kérdés: A Társaság Ügyfeleire vonatkoznak-e a Rendeletben foglalt intézkedések, azaz a fizetési 

moratóriummal élhetnek-e Ügyfeleink? 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki a lejárt követeléseket kezelő 

követeléskezelési tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozásokra, így az EOS Faktor Zrt.-re sem, 

tekintettel arra, hogy a Rendeletben meghatározott fizetési moratórium nem vonatkozik a már megszűnt 

szerződésből eredő, lejárt tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségekre. 

Mindazonáltal szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy Társaságunk a kialakult helyzetre tekintettel 

továbbra is törekszik arra, hogy az Ügyfeleivel együttműködjön a tartozások rendezésére vonatkozóan. 

Javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben fizetési teljesítőképességük és anyagi lehetőségük 

továbbra is engedi, törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat lehetőség 

szerint teljesítsék. Amennyiben jelenlegi anyagi helyzetük miatt alacsonyabb törlesztőrészletet tudnak 

vállalni, kérjük, hogy azt is mielőbb jelezzék Társaságunk felé az ismert ügyfélkapcsolati 

elérhetőségeken. 

Kérdés: Végrehajtási eljárással érintett ügyemet mennyiben érintik a Kormány által hozott 

intézkedések? 

A végrehajtásokat érintő Rendelet nem korlátozza a munkabér- és nyugdíj letiltások kiadását és 

teljesítését, valamint a bankszámlán kezelt összegek végrehajtás alá vonását (hatósági átutalási 

megbízásokat), továbbá nem érinti a folyamatban lévő árverések befejezését. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási eljárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmeket a 

továbbiakban is a végrehajtást foganatosító bíróság bírálja el, a végrehajtási eljárások általános 

felfüggesztésére, szünetelésére a végrehajtásokat érintő Rendelet alapján nem kerül sor.  

A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) rendelkezéseit 

a Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, amely alapján a veszélyhelyzet ideje alatt és 

az azt követő 15 napon belül: 

 nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre, 

 helyszíni eljárási cselekmény és hagyományos árverés nem tartható, 

 ingatlan kiürítése iránt nem lehet intézkedni, 

 lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt nem lehet intézkedni, 

 természetes személy lakóingatlanára újabb árverést nem lehet kitűzni, 

 gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott 

egyezség - ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozatot – 

végrehajtásának kivételével meghatározott cselekmény végrehajtása nem foganatosítható, 

 gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott 

egyezség végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés akkor sem foganatosítható, ha 

azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll. 

                                                           
1 A vonatkozó Kormányrendeleteket teljes szöveggel elérheti a Magyar Közlöny honlapján 
https://magyarkozlony.hu/ 



 
Kérdés: Magáncsőddel érintett tartozásaimat érinti a járványhelyzetben hozott 

Kormányintézkedés? 

Igen, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (Are tv.) 

meghatározott eljárások hatálya alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért 

helytállni köteles személyek fizetési haladékot kapnak (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési 

moratóriumot megállapító Rendelet részletszabályait a Magyar Közlönyben 2020. március 24. napján 

megjelent 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A fizetési moratórium 2020. december 31. napjáig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével 

meghosszabbíthatja. 

A fizetési moratórium érvényesítéséhez nincs további teendőjük, ugyanis annak joghatásai az 

adósságrendezési eljárásban résztvevő személyek külön nyilatkozata nélkül, a Korm. rendeletek 

erejénél fogva állnak be. Ebben az esetben azonban a fizetési kötelezettségük teljesítésére vonatkozó 

határidő a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. 


