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2020. évi ..... törvény 

A végrehajtási eljárások szüneteltetéséről

Az  Országgyűlés  a  veszélyhelyzetet  kihirdetéséről  szóló  41/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelet,
valamint  a  koronavírus  elleni  védekezésről  szóló  2020.  évi  XII.  törvény  rendelkezéseire
figyelemmel,  annak  érdekében,  hogy  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány hátrányos társadalmi következményeit csökkentse, az alábbi
törvényt hozza:

1. §

A végrehajtás,  így különösen a bírósági,  valamint a közigazgatási  végrehajtási  eljárások a jelen
törvény hatályánál fogva, minden külön intézkedés nélkül a veszélyhelyzet megszűnését követő 15.
napig szünetelnek, valamint a szünetelés alatt  új  végrehajtás sem rendelhető el.  A szünetelés az
önkéntes teljesítést nem akadályozza.

2. §

A végrehajtási jog, valamint a végrehajtandó követelés elévülésének határidejébe a jelen törvénnyel
elrendelt szünetelés időtartama nem számít bele.

3. §

A  végrehajtó  irodák  és  a  végrehajtók,  valamint  alkalmazottaik  a  szünetelés  időtartamára
mentesülnek  a  bér-  valamint  a  bérjellegű  egyéb  juttatásaik  után  az  adó-  és  járulékfizetési
kötelezettségeik  alól,  amennyiben  e  juttatásaik  a  szünetelésre  figyelemmel  50%-os  vagy  azt
meghaladó mértékben csökkennek.

4. §

Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a jelen törvényben foglaltakra figyelemmel helyezze
hatályon  kívül  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó
humánjárvány  megelőzése,  illetve  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  elrendelt  veszélyhelyzet  során  a  végrehajtással
kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendeletet.

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Párbeszéd szerint nem elégséges a végrehajtások felfüggesztésére hozott kormányrendelet. A
fizetéseket,  egyéb  jövedelmeket  továbbra  is  érinti  a  levonás,  a  letiltás.  Az  sem jelent  elég
védelmet, hogy az adós kezdeményezheti a bíróságnál a végrehajtás átmeneti felfüggesztését.
Álláspontunk  szerint  ebben  a  rendkívüli  helyzetben  nem  az  adós  kérelmére,  hanem
automatikusan,  vagyis  a  veszélyhelyzet  lejártát  követő  15.  napig  kell  minden  eljárást  –
végrehajtással  összefüggő  bírósági  eljárást  –  felfüggeszteni.

Aggasztónak tartjuk, hogy sem ez a kormányrendelet, sem a hiteltörlesztési moratórium nem ad
világos  magyarázatot  a  felmondott,  követeléskezelőkhöz  került  tartozásokkal  kapcsolatos
ügyekről.  Ennek  nyomán  a  Párbeszéd  követeli,  hogy a  jogszabályok  hatálya  terjedjen  ki  a
követeléskezelőknél  lévő  behajtási  ügyekre  is.  Szigorítani  kell  továbbá  az  ingatlanárverés
közzétételére vonatkozó eljárást: a végrehajtó az eljárás előkészítésére, így a végrehajtási jog
földhivatali bejegyzésére se legyen jogosult.

Részletes indokolás

1. § 

Minden  eljárásra  –  így  a  jövedelem levonásokra,  letiltásokra  –  is  vonatkozik  a  végrehajtás
szüneteltetése a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

2. § 

Végrehajtás elévülésbe nem számít bele a veszélyhelyzet időtartama.

3. § 

Végrehajtók is mentesítést kapnak adó- és járulékfizetési kötelezettségek alól, ha bevételük 50%
alá esett.

4. § 

57/2020 (III.23.) kormányrendelet hatályon kívül helyezése.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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