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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig 

meghosszabbította. 

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön 

jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig 

nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt 

megteheti személyesen a Társaságunk székhelyén, a 1037, Budapest, Bokor u. 9-

11. sz. alatt, vagy online formában, az  alábbi e-mail címen: 

bolyo.aniko@pannonhitel.hu. 

A módosulással kapcsolatos legfontosabb információk: 

➢ A jelenleg hatályos moratóriummal kapcsolatos szabályok és így a moratórium 

maga meghosszabbodik 2022. július 31. napjáig, mely napon azonban véget ér. 

➢ 2022. augusztus 1. napjától csak az veheti igénybe a moratóriumot, aki 

jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy 

továbbra is élni kíván a moratórium lehetőségével. 

 

Csatoljuk a kérelem formanyomtatványt, melyet kérünk formailag és tartalmilag is 

megtartani, csak a kért adatokkal feltölteni szíveskedjenek! 

 

Részletes tájékoztatás 

 

Értesítjük Önöket, hogy a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban 2022. június 18. 

napjától újabb rendelkezések léptek életbe. 

Az új szabályokat a Kormány 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelete tartalmazza. 

Az adós a kérelem benyújtására csak akkor jogosult, ha a fizetési haladékot a 
Kormányrendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette! 

A Kormányrendelet szabályai szerint a fizetési haladék 2022. augusztus 1. napjától 

kizárólag az adós által határidőben benyújtott, jogszabályban meghatározott 

formátumú és tartalmú kérelem alapján adható! 

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő: 2022. július 31. napja.  

A határidő elmulasztása jogvesztő, azaz az az adós, aki ebben az időszakban, legkésőbb 

a határidő utolsó napján, 2022. július 31. napjáig nem nyújtja be a kérelmét, később arra 

már nem lesz jogosult semmilyen indok alapján. 
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A kérelem alapján a hitelező az adósnak a hitelszerződésből eredő tőke-, kamat-, 

illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére haladékot ad 2022. augusztus 1. 

napjától. A fizetési moratórium 2022 december 31. napjáig tart. 

 

NYILATKOZAT 

a fizetési moratórium igénybevételéről 1 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. 

évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) eltérő alkalmazásáról szóló 

216/2022. (VI.17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 216/2022. (VI.17.) Korm. 

rendelet) értelmében alulírott  

1. Fogyasztónak minősülő adós esetén: 

Név: [******] 

Születési családi és utónév: [******] 

Születési helye és ideje: [******] 

Anyja születési családi és utóneve: [******] 

E-mail cím: [******] 

Telefonszám: [******] 

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén: 

Vállalkozás teljes neve: [******] 

Székhelye: [******] 

Adószáma: [******] 

Cégjegyzékszáma: [******] 

Levelezési címe: [******] 

Képviseli(k) (név, beosztás): [******] 

Kapcsolattartó: [******] 

Kapcsolattartó telefonszáma: [******] 

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: 

[******] 

Születési családi és utóneve: . [******] 

Lakcíme: [******] 

 
1 Kötelezően alkalmazandó minta. Csak a [*****] helyre lehet a szükséges adatot beírni. 
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Levelezési címe: [******] 

Anyja születési családi és utóneve: [******] 

Születési helye és ideje: [******] 

Adószáma / adóazonosító jele: [******] 

Nyilvántartási száma: [******] 

Telefonszáma: [******] 

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő 

egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17.§ a) pontja szerinti 

fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően 

[kérjük x-el jelölje az Önre vonatkozót] 

igénybe vettem2    (fogyasztónak minősülő adós esetén) 

az általam képviselt vállalkozás igénybe vette 3      (vállalkozásnak minősülő adós esetén) 

ezért kérem a szerződésekből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre 

vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-től történő fenntartását. 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) 

Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e 

tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség. 

 

Kelt:  

................................................................................................. 

Aláírás 

Adós neve és a képviseletre jogosult neve kiírva 

 
2 Kérjük X-el jelölje amennyiben ez az Önre vonatkozik 
3 Kérjük X-el jelölje amennyiben ez az Ön által képviselt vállalkozásra vonatkozik 


