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Az OTP Faktoring Zrt. tájékoztatása a fizetési moratóriumra vonatkozóan: 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Az OTP Faktoring Zrt. által kezelt, felmondott vagy lejárt lakossági és vállalati 

szerződésekből eredő követelésekre – amelyek nem érintettek a természetes személyek 

adósságrendezési eljárásával –nem vonatkozik a fizetési moratórium (2020. évi LVIII. 

tv., illetve a 2020. évi CVII. tv.).  

Kérjük ezért, hogy feltétlenül rendezze tartozását. Társaságunk célja továbbra is az, hogy a 

tartozás rendezésének módját Ügyfeleivel egyeztetve, pénzügyi helyzetük 

figyelembevételével határozza meg. 

Fizetési nehézség esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. 

Ha már rendelkezik Társaságunkkal kötött tartozásrendezési megállapodással, akkor 

kérjük, továbbra is az abban foglaltak szerint teljesítsen. Ha nem rendezi 

tartozását, akkor Társaságunk jogi úton érvényesítheti a követelést. 

I. Természetes személyek adósságrendezési eljárásában (Magáncsőd) részt 

vevő ügyfeleink részére szóló tájékoztatás: 

Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a 2015. évi CV. törvény szerinti természetes 

személyek adósságrendezési eljárásában (magáncsőd) vesznek részt, hogy a 2020. évi 

CVII. törvény alapján az OTP Faktoring Zrt. által kezelt magáncsőddel érintett 

ügyleteikre az alábbiak szerint vonatkozott a fizetési moratórium, és annak szabályai.  

A 2020. március 18. napján fennálló, magáncsőddel érintett ügyletek fizetési 

moratóriumba kerültek 2021. október 31-ig. Ezen időszak alatt az Adósoknak nem kellett 

teljesíteniük a Főhitelező részére a minimális törlesztőrészlet fizetési kötelezettségüket, 

illetve Főhitelező és a Hitelezők részére a bíróságon kívüli adósságrendezési 

megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben vagy adósságtörlesztési 

végzésben szereplő fizetési kötelezettségüket. 

Ezt követően a moratórium meghosszabbításra került 2021. november 1-jétől. 2021. 

november 1-jétől csak azok lehettek moratóriumban, akik megfeleltek a meghosszabbított 

fizetési moratórium követelményeinek és további igénybevételi szándékukat 

nyilatkozatban jelezték a Főhitelező és Hitelezők részére 2021. október 31-ig 

Ha Ön az egyes kiemelt társadalmi csoportok részére 2021. november 1-jétől 2022. 

június 30-ig meghirdetett fizetési moratóriumban részt vett, akkor ügylete további 

egy hónapig, azaz 2022. július 31-ig – minden további teendő nélkül, a 

jogszabályváltozások hatására – fizetési moratóriumban maradt.  

https://www.otpfaktoring.hu/hu/Itttalalmegminket
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A 2022. augusztus 1-jétől az egyes kiemelt társadalmi csoportok részére 

meghosszabbított fizetési moratóriumban való részvételre fenntartott jelentkezési 

időszak lezárult 2022. július 31. napján. A 2022. augusztus 1-jétől meghosszabbított 

fizetési moratóriumban azok vehettek részt, akik 2022. június 17-én és azt követően a 

meghosszabbított fizetési moratórium hatálya alatt álltak, abból nem léptek ki és a fizetési 

moratórium fenntartására irányuló szándékukat a vonatkozó jogszabályok [216/2022. (VI. 

17.) Korm. rendelet és 8/2022. (VI. 20.) MK rendelet] által előírt formában jelezték 2022. 

július 31-ig a Főhitelező és a Hitelezők részére. 

A 2020. évi CVII. törvény és a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti fizetési 

moratórium 2022. december 31-én véget ér. 

Ennek következtében az Adósok által a Főhitelező részére havonta teljesítendő 

minimális törlesztőrészlet 2023. januárjától ismételten esedékessé válik. 

Amennyiben pedig az eljárásban bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás került 

megkötésre vagy bírósági egyezség illetve adósságtörlesztési terv került jóváhagyásra 

úgy az abban foglalt, az Adósok által a Főhitelező és a Hitelezők részére teljesítendő havi 

fizetési kötelezettségek 2023. januárjában ismételten esedékessé válnak. 

Amennyiben Ön a fizetési moratóriumot igénybe vette, úgy a fizetési moratóriumot 

követő fizetési kötelezettség teljesítésének további részleteiről levélben küldünk 

Önnek tájékoztatást.  

Jóváhagyott bírósági egyezség, illetve adósságtörlesztési terv esetében a  

veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvénynek a 

„a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 

hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról” szóló alcímében 

foglaltak értelmében, a bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére a 

bíróság 15 napon belül végzést hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az 

adósságtörlesztési végzésnek a kiegészítéséről a pénzügyi intézmény által kiküldött 

kimutatás alapján. A  végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet 

fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes. 

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük keressen minket a 

telefonos (+36 1 267 6095, +36 1 267 6096) elérhetőségeink valamelyikén.  

További kapcsolattartási formákat az alábbi linken talál: 

https://www.otpfaktoring.hu/hu/Itttalalmegminket. 

Budapest, 2022. 12. 29. 

https://www.otpfaktoring.hu/hu/Itttalalmegminket

