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Vezetői körlevél  
a fizetési moratóriumot igénybevevő ügyfelek hitelezhetőségének megítéléséről 

 
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, 
pénzügyi lízing vagy pénzforgalmi szolgáltatás pénzügyi szolgáltatásként való nyújtására jogosult személyek 
vagy szervezetek (a továbbiakban: Intézmény).  
 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése, 
42. § d) pontja, 45. § a) pontja és 48. § (2) bekezdése alapján folyamatos felügyelet keretében vizsgálja a pénzügyi 
intézmények tevékenységét, működését, és a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők 
érdekeinek védelme és a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése érdekében értékeli a 
felügyelt intézmények működésében rejlő fogyasztóvédelmi kockázatokat. 
 
Ezen tevékenysége során azt tapasztalta, hogy egyes ügyfelek hitelképességének megítélése során az 
Intézmények negatívan értékelik azt, ha a hitelkérelmet benyújtó ügyfél él a Magyarország Kormánya által 2020. 
március 18-án kiadott 47/2020. (III.18) Kormányrendeletben biztosított, majd a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9. – 17.§-ban 
megerősített fizetési moratórium biztosította lehetőségével, mely szerint az adósoknak a hitelezők által 
üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-
, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adósok a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve 
díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig. 
 
Az MNB a 2020. április 7-i vezetői körlevélben leírtaknak megfelelően elsődleges fontosságúnak tartja, hogy 
a koronavírus-járvány kapcsán kialakult rendkívüli helyzetben, illetve az azt követő időszakban a pénzügyi 
közvetítő rendszer képes legyen a hitelezési tevékenység folytatásával továbbra is biztosítani a lakosság és 
a vállalatok, illetve a gazdaság egyéb szereplői számára a tevékenységükhöz szükséges források 
rendelkezésre állását. Ennek támogatása érdekében az MNB több a hitelintézetek likviditását, illetve 
hitelezhető forrásokhoz való jutását biztosító intézkedést is tett, pl: NHP Hajrá hitelek bevezetése, kötelező 
tartalék csökkentése, tőkekövetelményre vonatkozó előírások enyhítése, stb. 
 
Az MNB elvárja, hogy az Intézmények a hitelezési aktivitást továbbra is tartsák fenn, azaz a megfelelő 
hitelképességgel rendelkező ügyfelek részére továbbra is biztosítsák a szükséges forrásokat. Az MNB elvárja, 
hogy az adósok hitelképességének megítélése önmagában a moratórium ténye miatt ne romoljon, emiatt 
ne kerüljenek kizárásra a hitelezésből. Az érintett adósokat az MNB elvárása szerint csak a moratóriumra 
vonatkozó információ alapján nem lehet rossz adósként elkönyvelni, helyzetük minden esetben egyedileg 
vizsgálandó. 
 
A rendszerszintű hitelezési aktivitás és prudens kockázatkezelés fenntartása érdekében az MNB elvárja 
továbbá, hogy a hitelintézetek a hatályos jogszabályoknak, az MNB elvárásainak és a BISZ Zrt. 
szabályzataiban foglaltaknak megfelelően jelentsék a moratóriumra vonatkozó adatokat a Központi 
Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) felé.  
 



 

Törvény által védett titkot tartalmazhat! 

Az MNB helyszíni vizsgálatai és helyszínen kívüli felügyelési tevékenysége során kiemelten fogja figyelni ezen 
elvárások teljesítését, és amennyiben olyan magatartást tapasztal, mely kizárólag a moratóriumban való 
részvétel miatti hitelkérelem elutasításra, illetve a moratóriumra vonatkozó információk KHR felé való hibás vagy 
hiányos lejelentésére irányul, a jogszabály által biztosított lehetőségével élve meg fogja tenni az általa 
szükségesnek tartott intézkedéseket. 
 
Budapest, 2020. augusztus 18. 
 

  

 Dr. Kandrács Csaba 
alelnök 

 helyett 
Dr. Szomolai Csaba 

ügyvezető igazgató sk. 
 


