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Iktatószám: 316421-6/2021 

 

Vezetői körlevél a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos 

díjakról 

 

A vezetői körlevél címzettjei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján 

Magyarország területén – ideértve a határon átnyúló szolgáltatást is – hitel- és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing 

pénzügyi szolgáltatásként való nyújtására jogosult személyek vagy szervezetek (Pénzügyi intézmény). 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladata a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása, valamint a 

pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelme és a pénzügyi 

közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. Ezen feladatához kapcsolódó felügyelési tevékenysége során az 

MNB különös figyelmet fordít az európai uniós, valamint a hazai jogszabályokban foglalt, ügyfélérdekeket védő 

előírások következetes betartatására. 

Magyarország Kormánya 2020. március 18. napján a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben fizetési 

moratórium bevezetéséről döntött, mely fizetési moratóriummal kapcsolatos részletszabályok a koronavírus 

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. 

rendeletben, majd a veszélyhelyzet megszűnésére figyelemmel, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény1) kerültek 

rögzítésre. 2020. október 28. napján kihirdetésre került továbbá az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint 

pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi 

CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény2), melyben rögzítésre kerültek az egyes kiemelt társadalmi csoportok 

helyzetének stabilizálását szolgáló fizetési moratóriumra és a hitelfelmondási tilalomra vonatkozó rendelkezések. A 

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

22.) Korm. rendelet a Törvény2 szerinti adós fogalmát kiterjesztette minden olyan személyre, akinek a hitelező által 

üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn. A Törvény1 szerinti fizetési 

moratórium (a továbbiakban: Moratórium1) 2020. december 31. napjával megszűnt, a 2021. január 1. napjától 

kezdődő és 2021. június 30. napjáig terjedő időszakban a Törvény2 szerinti fizetési moratórium (a továbbiakban: 

Moratórium2) van érvényben. A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak 

bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a 

Moratórium2 2021. szeptember 30. napjáig történő változatlan feltételek melletti meghosszabbításáról határozott. 

A Moratórium1 és a Moratórium2 (továbbiakban együtt: Fizetési moratórium) lejártát követően az érintett hitel-, 

kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződések (Szerződés) a Fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket (Szerződésmódosulás), mely a törlesztőrészletek változatlanságára 

vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik. 

Az MNB kiemelt fontosságúnak tartja a Fizetési moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi 

érdekeinek és fizetési szándékának, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő figyelembevételét a Fizetési 

moratórium lejártát követő időszakban is, ezért az alábbi elvárásokat fogalmazza meg a Pénzügyi intézmények felé. 
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Az MNB elvárja, hogy 

1. amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a Fizetési moratóriumra 

tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét 

egyösszegben meg kívánja fizetni, a Pénzügyi intézmény ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint 

a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat ne számítson fel. 

2. amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő 

mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak 

minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Pénzügyi 

intézmény az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat ne számítson fel.  

Az MNB elvárja továbbá, hogy a Pénzügyi intézmény a jelen vezetői körlevélben foglaltakat legalább 2022. december 

31. napjáig biztosítsa, valamint ezen lehetőségekről a honlapján is nyújtson tájékoztatást az adósok részére. 

 

*** 

A vezetői körlevél a felügyelt intézményekre kötelező erővel nem bíró felügyeleti szabályozó eszköz. Az MNB által 

kiadott vezetői körlevél tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, az MNB jogalkalmazási 

gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci szabványokat és szokványokat.  

Az MNB a jelen vezetői körlevelet közvetlenül megküldi a Magyar Bankszövetség és a Pénzügyi intézmények 

vezetőinek, valamint a honlapján is közzéteszi. 

Köszönöm szíves együttműködését. 

Budapest, 2021. június 30.  

 

 Dr. Kandrács Csaba s. k. 

 a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 

helyett 

Vastag László 

ügyvezető igazgató 


