TÁJÉKOZTATÓ A 3. HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMRÓL
A Magyar Közlöny 2021. szeptember 15-i 170. számában jelent meg a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm.
rendeletet módosító 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a hiteltörlesztési moratórium
igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet.
Az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében




a jelenlegi fizetési moratórium (a továbbiakban: Moratórium 2.) 2021. október 31. napjáig
meghosszabbításra kerül,
az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) 2021. november 1.
napjától 2022. június 30. napjáig tart,
a fizetési haladék fenntartására a moratórium alatt álló Adósnak kérelmet szükséges
benyújtania a hitelező részére.

A Moratórium 3-ra vonatkozó új szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze:
1. Kérelmet az az Adós nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési
moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt
tőke- kamat- vagy díjtartozással.
2. A kérelem benyújtására az Adós az alábbi esetekben jogosult:
„a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18
hónapban legalább 25%-kal csökkent, 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 jogosultsági feltételekről az Adósnak nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a
jogosultságot alátámasztó okiratokkal, vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.
3. Amennyiben az Adós a Moratórium 3. időszakában fenn kívánja tartani a fizetési moratóriumot,
akkor 2021. október 1. és 31. napja között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 3. számú
melléklete szerinti „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről” című
dokumentum alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia
szükséges. A Kérelem benyújtására személyesen, vagy online módon van lehetőség.
A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben az Adós a
jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium fenntartásáról, később erre már nincs
lehetősége. A Moratórium 3. igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy az Adós a
Moratórium 3. időszakában fizetést teljesítsen.
Csatoljuk Önöknek a 2021. évi Magyar Közlöny170. számát, valamint a 6/2021 (IX.15.) MK rendelet 3.
számú mellékletét.
Kaposvár, 2021. szeptember 20.
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