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Ügyféltájékoztató Moratórium 2 zárásáról 

 

Budapest, 2021. szeptember 17. 

Elektronikus úton!  

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Alulírott Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság („Hitelező”) az alábbiakra hívja fel a t. Ügyfelünk figyelmét. 

A Kormány a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások 

helyzetének stabilizálása érdekében a 2020. március 18-án fennálló hitel- és kölcsönszerződésekből, 

illetve pénzügyi lízingszerződésekből eredő tőke-, kamat és díjfizetésekre a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel („Moratórium1R.”) fizetési moratóriumot vezetett be 

(„Moratórium1”), ami a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény („Átmeneti tv. 1”) szerint 2020. december 31-

ével lezárult. 

A Moratórium1 lezárultával, 2021. január 1-től a t. Ügyfelek részére a Moratórium1 feltételeinek 

megfelelő hitel- és kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből eredő tőke-, kamat és 

díjfizetésekre az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

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

törvény („Moratórium2 tv.”) és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös 

szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet („Moratórium2R.”) új 

hiteltörlesztési moratóriumot („Moratórium2”) vezetett be, ami – a jelen ügyféltájékoztató kiadásakor 

ismert állapot szerint, a Moratórium2R. módosításáról szóló 317/2021. (VI.9.) Korm. rendelet, illetve a 

veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény („Átmeneti tv. 2.”) 

kihirdetett, azonban csak a későbbiekben, a veszélyhelyzet megszűnésével hatályba lépő rendelkezéseit 

– 2021. szeptember 30-ig tart, mely határidő a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos 

különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete alapján 2021. október 31-ére módosult.  

A Moratórium2 lezárultával a kölcsönszerződés tartalma (a kölcsön futamideje) automatikusan 

módosul. A Moratórium2 lezárultával összefüggő elszámolásról, és a kölcsönt érintő 

szerződésmódosulás részleteiről a Hitelező – ezek ismertté válását követően – külön ad tájékoztatást, 

illetve egyedileg elszámolást. A szerződésmódosulással összefüggésben a Hitelező az MNB fizetési 

moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról szóló 
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vezetői körlevelét követve egyedi előtörlesztési rendelkezéseket alkalmaz, amiről külön, a Hitelező 

honlapján elhelyezésre kerülő tájékoztatót bocsát ki. 

A Moratórium2 2021. október 31-i lejáratára figyelemmel az ezt követően esedékes adósi fizetésekre, 

így különösen a 2021. novemberi esedékességű adósságszolgálatra a Moratórium2 nem terjed ki, 

azaz ezek 2021. novemberében esedékessé válnak és teljesítendőek azzal, hogy 2021. novemberben a 

fentiekben hivatkozott szerződésmódosulás is hatályosul. 

A 2021. novemberben esedékes adósságszolgálatról a Hitelező külön egyedi értesítést ad. Ezzel 

összefüggésben a Hitelező felhívja a t. Ügyfelei figyelmét, hogy az értesítés előre láthatóan közvetlenül 

a 2021. novemberi esedékességet megelőzően válik közölhetővé, így kérjük fokozott gondossággal 

kövessék a Hitelező értesítéseit és tájékoztatását. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2021. október 31-ét követően további moratórium válik igénybe 

vehetővé – legfeljebb 2022. június 30-ig – azzal, hogy a további moratóriumot kizárólag az igénybe 

vételi feltételeket teljesítő vállalkozások és csak kifejezett igénybejelentés megtételével gyakorolhatják 

(azaz az igénybe vételi feltételeket teljesítő vállalkozások számára sem automatikus a moratórium, 

tekintet nélkül arra, hogy egyébként a Moratórium2-t alkalmazzák-e vagy sem). A hiteltörlesztési 

moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 

22.) Kormányrendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a további 

moratórium alkalmazásának előfeltételei, hogy a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele 

a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkenjen, valamint a vállalkozás 

2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes 

gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.  

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben az Önök vállalkozása 

jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e 

között nyilatkozniuk kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kívánnak vele. Ezt megtehetik 

személyesen a 1143 Budapest, Gizella út 42-44. szám alatti irodánkban, vagy online formában az 

ugyfelszolgalat@mmhzrt.hu elektronikus levelezési címre küldve. 

Az ügyféltájékoztató a kiadásakor ismert jogszabályi rendelkezéseken alapszik, és azok esetleges 

módosulása az ügyféltájékoztatóban foglaltakra is kihat(hat). 

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk a rendelkezésére: 

elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@mmhzrt.hu 

telefonszám: +36 1 220 6901 

Tisztelettel, 

Gyöngyösi László 

Ügyvezető, igazgatósági elnök 

Magyar-Mikrohitelező Központ  

Pénzügyi Szolgáltató  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Hitelező 
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