
TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT – HA AZ ÜGYFÉL NEM KÍVÁN ÉLNI A KORMÁNY 47/2020. (III.18.)  
SZÁMÚ RENDELETE ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) rendeletével 2020. március 19. napjának 0 órájától fizetési moratóriumot 
rendelt el a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve 
lízingszerződésekre. Ennek megfelelően a fennálló kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség 
akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési 
haladékot kap (továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium, a fent hivatkozott rendelet értelmében 2020. 
december 31. napjáig tart, amelynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A veszélyhelyzet fennállása alatt 
lejáró szerződés 2020. december 31. napjáig meghosszabbodik. Ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy a fizetési 
moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. 
 
A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekrő l szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 
24.) számú rendelete értelmében az ügyfél a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben 
esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben 
köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló 
törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg 
az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, amely a futamidő a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló 
meghosszabbításával kerül biztosításra. 
 
Amennyiben a fentiek ismeretében úgy döntene, hogy a moratórium alá tartozó kölcsönszerződése(i) vonatkozásában nem él a 
fizetési haladék lehetőségével, hanem az(ok) alapján továbbra is teljesíti fizetési kötelezettségét, erre vonatkozó, aláírt 
nyilatkozatát megküldheti postai úton a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. fszt. szám alatti 
címére vagy e-mail útján az info@mhf.hu e-mail címre. Amennyiben a korábban megtett nyilatkozatát a későbbiekben 
módosítani kívánja, azt szintén az előzőekben rögzített módokon teheti meg. 

 
Alulírott, 
 
Név: ……………………………………………………………………………………... (az ügyfél beazonosításához szükséges személyes adat) 
Születési név:………………………………………………………………………... (az ügyfél beazonosításához szükséges személyes adat) 
Születési hely és idő: …………………………………………………………….. (az ügyfél beazonosításához szükséges személyes adat) 
Lakóhely: ……………………………………………………………………………… (az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz szükséges adat) 
Telefonszám: …………………………………………………………………..…… (az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz szükséges adat) 
E-mail cím: ……………………………………………………….………………….. (az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz szükséges adat) 
 
mint a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. (továbbiakban: Hitelnyújtó) ügyfele, aláírásommal elismerem, hogy a fentiekben rögzített 
tájékoztatást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, tisztában vagyok azzal, hogy a hivatkozott rendelkezések alapján a 
fizetési moratórium a Hitelnyújtóval jelenleg fennálló kölcsönjogviszonyomra/ kölcsönjogviszonyaimra is kiterjed. 
 
A fenti tájékoztatás ismeretében ezúton nyilatkozom arról, hogy a Kormány 47/2020. (III.18.) rendeletével 2020. március 19. 
napjától elrendelt fizetési moratóriummal, azaz a Hitelnyújtó által üzletszerűen nyújtott, az alábbi kölcsönszerző dés(ek)ből 
eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan fizetési haladék lehetőségével nem kívánok élni, 
azaz az alábbi szerződés(ek)ből eredő valamennyi fizetési kötelezettséget a továbbiakban is szerződésszerűen kívánom 
teljesíteni. 
 
Szerződésszám(ok), amely a kölcsönszerződés 1. oldalán a lap tetején található MJ/… vagy MSZ/… jelzéssel kezdődő számsor 
 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
 
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom nem érinti azon jogomat, hogy a fenti szerződés(ek) vonatkozásában a fizetési 
moratóriumot bármikor igénybe vegyem. 
 
Kelt:  
 

_____________________________________________ 
 

aláírás 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A KORMÁNY 47/2020. (III.18.) SZÁMÚ RENDELETE ÁLTAL  
BIZTOSÍTOTT FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBAN 

 

A Nyilatkozat aláírásával az érintett kijelenti, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy a jelen 
tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelés tekintetében az adatkezelő a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR 
Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely/levelezési cím: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-
14.; cégjegyzékszám: 01-10-047236; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; e-mail: info@mhf.hu; 
honlap: www.mhf.hu; telefonszám: 06-1-301-0376, fax: 06-1-373-0748; a továbbiakban: „Adatkezelő”;) az érintett által 
megadott személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak 
megfelelően kezeli. 
 

1. Az érintettek köre: a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt.-vel 2020. március 18. napján huszonnégy órakor aktív 
kölcsönszerződéssel jogviszonyban álló természetes személy ügyfelek. 

 
2. A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, kölcsönszerződés(ek) száma, nyilatkozat a 
fizetési moratóriummal kapcsolatban, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 

 
3. Az adatkezelés célja: 

 
a) az érintettnek a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott azon joga érvényesítésének lehetővé tétele, hogy a Rendeletben meghatározott 
fizetési moratórium ellenére az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen, illetve nyilatkozatát a fizetési 
moratóriummal kapcsolatban esetlegesen módosítsa/visszavonja. 

 
b) kapcsolatfelvétel, az érintett által a kölcsönjogviszony vonatkozásában korábban megadott lakcímen, 
telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levél útján. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a Rendelet hatálya alá tartozó, vagyis 2020. március 18. napján 
huszonnégy órakor az Adatkezelőnél fennálló, már folyósított kölcsönszerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek 
alapján az adatkezelés szerződés teljesítése jogcímen, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján történik. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, úgy a Rendelet értelmében a fizetési 
moratórium kiterjed rá. 

 
5. Az adatok megőrzési ideje: Az adatok megőrzésének ideje a jogviszony megszűnésétől számított 8 év. 

 
6. Az érintettek jogai: Az érintett személy az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezései szerint 
tájékoztatást kérhet az adatok kezeléséről és gyakorolhatja a hozzáférési jogát, kérheti továbbá az adatok 
helyesbítését, törlését, az adatok kezelésének korlátozását, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot, 
tiltakozhat az adatkezelés ellen (az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek esetén). Az 
érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken terjeszthető 
elő. 

 
Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az 
előzőekben megadott elérhetőségeken. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni (a per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható). Az 
érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
honlap: www.naih.hu) is. 
 
Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes tájékoztató az Adatkezelés menüpont alatt található, mely elérhető a 
www.mhf.hu oldalon. 


