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A Fizetési Moratórium kezdete előtti késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé 

történő adatátadás módosulása a Fizetési Moratórium miatt 
 

Külön tartjuk nyilván azokat az eseteket, ahol a törvényi feltételek a fenti időpontban 

fennállnak, vagyis a tartozásának összege meghaladja a legkisebb összegű havi minimálbért és 

a késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennállt (továbbiakban: törvényi 
feltételek). 

Azon ügyleteknél, melyek a Fizetési Moratórium kezdő időpontjában (2020.03.18. 24.00 óra) 

késedelmes tartozásban voltak, rögzítettük az ezen időpontban fennálló állapotnak megfelelő 
késedelmes napok számát és a késedelmes tartozás összegét. 

A 2020.03.18-án rögzített állapot szerint kimutatott és nyilvántartott késedelmes napok 

számával és késedelem összegével fog folytatódni a nyilvántartott mulasztás számolása a 
moratórium megszűnését követően. 

2020.12.31-ig nem rögzítünk új fizetési késedelmet azoknál a hiteleknél és kölcsönöknél, 
melyek 2020.03.18-a 24.00 óráig folyósításra kerültek. 

Amennyiben nem él a Fizetési Moratórium lehetőségével, úgy esetleges mulasztás esetén 

ebben az esetben sem adja át a Bank a KHR részére a mulasztás/késedelem 
tényét a Moratórium jogszabályban meghatározott időtartama alatt. 

A 2020.03.18. napján 24.00 órakor fennálló, de még nem folyósított és 2020.03.18-a után 
kötött szerződésekre nem vonatkozik a Moratórium, így esetükben rögzítjük az esetleges 
fizetési késedelmet. 

Minden olyan mulasztást rögzítésre került a KHR-ben, ahol 2020.03.18-án éjfélig a mulasztással 
kapcsolatban a jogszabályban előírt együttes feltételek bekövetkeztek. 

A Fizetési Moratórium kezdete előtti késedelmes tartozás részben / egészben történő rendezése 

a Fizetési Moratórium ideje alatt: 

 Ha a késedelmes tartozás (mulasztás) ténye a KHR-ben már rögzítésre 

került a Fizetési Moratórium kezdete előtt, és 
o Ön a Fizetési Moratórium alatt teljes egészében rendezte a fennálló tartozását, 

úgy a rendezést követően a mulasztás lezárását továbbítja a Bank a KHR felé 

o Ön a Fizetési Moratórium alatt részben rendezte a tartozását, úgy a mulasztás 
továbbra is élő státuszban szerepel a KHR-ben és a Fizetési Moratórium 

megszűnését követő nappal a Banki nyilvántartásban a késedelmes napok 
száma változatlanul megmarad, de a fennálló tartozás összege a teljesítés 

szerint csökken. 

 Ha a késedelmes tartozás (mulasztás) ténye a KHR-ben még nem került 

rögzítésre a Fizetési Moratórium kezdete előtt és 
o Ön a Fizetési Moratórium időszaka alatt teljes egészében rendezte a 

fennálló tartozását, úgy a Fizetési Moratórium megszűnését követő nappal a 
késedelmes napok száma és a fennálló tartozás összege 0 lesz. 

o Ön a Fizetési Moratórium időszaka alatt részben rendezte a fennálló 

tartozását, úgy a Fizetési Moratórium megszűnését követő nappal a 
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késedelmes napok száma változatlanul megmarad, de a fennálló tartozás 

összege a teljesítés szerint csökken. 
o Ön a Fizetési Moratórium időszaka alatt egyáltalán nem rendezte a 

fennálló tartozását, akkor a 2020.03.18-án rögzített állapot szerint kimutatott 

és nyilvántartott késedelmes napok számával és késedelem összegével fog 
folytatódni a nyilvántartott mulasztás számolása. 

 A 2020. március 18-án 60 napot meghaladó, de 90 napot el nem érő késedelemmel 
rendelkező ügyfelek késedelme a fizetési haladék alatt szünetel, vagyis a fizetési 

moratórium alatt késedelmük napszáma nem változik a fizetési moratórium lejáratát 

követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát 
megelőző módon folytatódik (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos 
időtartamba nem számít bele). 

Az ilyen tartamú késedelemmel rendelkező ügyfeleink 2020. június 30. napjáig külön 
személyre szóló tájékoztatást kapnak arról, hogy 

o  milyen mértékű a fizetési moratórium kezdő időpontjában fennálló 
késedelmes tartozásuk összege és napszáma;  

o nemteljesítés esetén – a fizetési moratórium végének 2020. december 31. 

napját tekintve – mikor teljesülnek a KHR adattovábbítás feltételei (90. nap 
megjelölése);  

o az ügyfeleknek a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőségük a 
késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.  

 

 

 

 


