
 

 

Tájékoztatás 2021. január 1-jétől hatályos fizetési moratóriumról 

Budapest, 2021. január 14. 

Elektronikus úton! 

Tisztelt Ügyfelünk! 

2020. december 31-ével a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelettel bevezetett és a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvénnyel fenntartott hiteltörlesztési moratórium („Moratórium1”) megszűnt. 

2021. január 1-jétől a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak 

bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet („637/2020 R.”) szerinti eltérésekkel 

alkalmazandó, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. 

törvény („Moratórium2 Tv.”) alapján új hiteltörlesztési moratórium („Moratórium2”) bevezetésére 

került sor. 

A Moratórium2 alapján az adósokat – a járványügyi veszélyhelyzet fennállása és a 637/2020 R. 

alkalmazandóságának ideje alatt valamennyi adóst, ezt követően később meghatározásra kerülő 

feltételeknek megfelelő adósokat - 2021. június 30-ig fizetési haladék illeti a 2020. március 18. 24 órakor 

fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökből, hitelekből eredő tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettség teljesítésére.  

Mindazon ügyfelek, akik 2020 decemberében a Moratórium1 hatálya alá tartoztak, 2021. január 1-jével 

automatikusan a Moratórium2 hatálya alá kerültek, azaz amennyiben a Moratórium2-t igénybe kívánják 

venni, további teendőjük nincs, míg amennyiben a Moratórium2-vel nem, vagy csak részlegesen 

kívánnak élni, e szándékukat kell a hitelező részére bejelenteni. 

Mindazon ügyfelek, akik 2020 decemberében a Moratórium1 hatálya alá nem tartoztak, 2021. január 1-

jével nem kerültek a Moratórium2 hatálya alá és adósi kötelezettségeik 2021. január 1-jét követően is 

terhelik őket, azonban amennyiben a Moratórium2-t igénybe kívánják venni, e szándékukat írásban, 

illetve a hitelező által biztosított más, bizonyítható formájú kommunikációs csatornán be kell jelenteniük 

a hitelező részére, e bejelentéstől alkalmazhatják a Moratórium2-t. 

A Moratórium2 alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a Moratórium2-t követően kell 

megfizetni, a Moratórium2 alatt felmerült hiteldíjakkal, egyéb költségekkel egyetemben, melynek 

hatására a szerződés teljes futamideje növekszik, ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is nő. A 

Moratórium2 lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló 

törlesztőrészlet és a Moratórium2 alatt keletkező hiteldíjak és egyéb költségek együttes összege 

együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, ennek 

következtében a futamidő az igénybe vett Moratórium2 időtartamánál (akár jelentősen) hosszabb idővel 

is meghosszabbodhat, ami a teljes futamidőre összesített adósságszolgálat jelentősebb növekedését is 

eredményezheti. A változó kamatozású hitel esetén a referencia kamatláb változásából adódóan 

magasabb lehet a törlesztőrészlete, mint a Moratórium2 előtt volt. A Moratórium2 alatt lejáró 

szerződések 2021. június 30-ig meghosszabbodnak. 



 

 

A Moratórium2 esetében is lehetséges annak részleges igénybe nem vétele (azaz a kamatok és díjak 

további fizetése, és a haladék kizárólag a tőketörlesztésre alkalmazása), ami a futamidő hosszabbodása 

(és teljes futamidőre összesített adósságszolgálat megnövekedése) mértékét csökkentheti. 

A hitelező a Moratórium1 lejártával az adósságszolgálatot, illetve a futamidőt érintő változásokról az 

ezzel érintett ügyfeleit külön értesíti, nem érintve ezzel, hogy az automatikusan, illetve döntésük alapján 

a Moratórium2-t alkalmazó ügyfelek esetében a Moratórium2 a módosult adósságszolgálatra (és a 

Moratórium1 folytán meg nem fizetett hiteldíjra) is kiterjed, így adósságszolgálatuk és futamidejük a 

Moratórium2 lejártával ismételten változik. 

A fenti tájékoztatás (és a Moratórium1 folytán a hiteldíjban beálló változásra vonatkozó tájékoztatás) a 

jelenlegi ismereteinken alapszik, a fenti jogszabályokkal kapcsolatos jogértelmezés változhat. 

Amennyiben bármely felmerülő kérdésben tájékoztatást, egyeztetést igényel, vagy ezzel összefüggésben 

segítségére lehetünk, a hitelező rendes elérhetőségein és kapcsolattartói útján áll ügyfelei 

rendelkezésére. 

Vigyázzanak magukra! 

Tisztelettel, 

Gyöngyösi László 

Ügyvezető, igazgatóság elnöke 

Magyar-Mikrohitelező Központ  

Pénzügyi Szolgáltató  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(elektronikus aláírással) 


