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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. 

december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít. 

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már 

folyósított kölcsönökre vonatkozik. 

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt, 

a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 

szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. 

évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi 

nettó árbevételének 50%-át, vagy 

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak. 

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről 

nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen a Társaságunk székhelyén vagy online 

formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. 

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes 

tájékoztatást az Ön részére. 

Csatoljuk a kérelem formanyomtatványt, melyet kérünk formailag és tartalmilag is 

megtartani, csak a kért adatokkal feltölteni szíveskedjenek! 

 

Részletes tájékoztatás 

 

Értesítjük Önöket, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. 

december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít. 

Az új szabályokat a Kormány 292/2022. (VIII. 8.) Kormányrendelete tartalmazza. 

A hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelem 

formanyomtatványt pedig a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet tartalmazza. 

A Kormányrendelet szerint a moratórium az alábbi intézkedéséket jelenti illetve 

lehetőségeket biztosítja az adós számára: 

a) a hitelező az általa nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi 

lízingszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) az adós tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig 

felmondással nem szüntetheti meg, továbbá 
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b) az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-

, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a 

szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. 

szeptember 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,  

c) a fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart,  

d) a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig 

meghosszabbodik. 

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján 

már folyósított kölcsönökre vonatkozik! 

A Kormányrendelet szabályai szerint a fizetési moratórium kizárólag az adós által 

határidőben benyújtott, jogszabályban meghatározott formátumú és tartalmú 

kérelem alapján adható! 

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő: 2022. szeptember 15. napja. 

A kérelmet postai úton a Társaság székhelyére: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. sz alá 

kérjük határidőben megküldeni úgy, hogy a kérelem legkésőbb 2022. szeptember 15. napjáig 

megérkezzen! A kérelem határidőben személyesen is benyújtható a Társaság székhelyén, 

azaz a 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. sz. alatti irodában. Továbbá a kérelmet e-mail 

útján is megküldheti a bolyo.aniko@pannonhitel.hu címre határidőn belül. 

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

a határidő utolsó napján, 2022. szeptember 15. napjáig nem nyújtja be a kérelmét, vagy 

az nem érkezik be postai vagy elektronikus úton, később arra már nem lesz jogosult 

semmilyen indok alapján. 

A kérelem alapján a hitelező az adósnak a hitelszerződésből eredő tőke-, kamat-, 

illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére haladékot ad 2022. szeptember 1. 

napjától. A fizetési moratórium 2023. december 31. napjáig tart. 

A kérelmet benyújtására kérjük, hogy a lenti „NYILATKOZtartalmazó nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT 

a fizetési moratórium igénybevételéről 1 

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak 

bevezetéséről szóló 292/2022 (VIII.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 292/2022 

(VIII.8.) Korm. rendelet) értelmében alulírott  

1. Természetes személynek, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági 

őstermelőnek minősülő adós esetén: 

Név: [******] 

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

mailto:bolyo.aniko@pannonhitel.hu
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Születési családi és utónév: [******] 

Születési helye és ideje: [******] 

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

Adószáma/adóazonosító jele: [******] 

Nyilvántartási száma: [******] 

E-mail cím: [******] 

Telefonszám: [******] 

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén: 

Vállalkozás teljes neve: [******] 

Székhelye: [******] 

Adószáma: [******] 

Cégjegyzékszáma: [******] 

Levelezési címe: [******] 

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

Kapcsolattartó: [******] 

Kapcsolattartó telefonszáma: [******] 

mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy a [kérjük, hogy a [.........] formával jelölt helyen x-el jelölje az Önre 

vonatkozót]: 

[.....] a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 

(TEÁOR:01 és ÖVTJ:01) 

erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 

03)szakágazatból 

származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó 

árbevételem eléri a 2021. évi nettó árbevételem 50%-át, VAGY 

[.....] az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 

kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR:01 és ÖVTJ:01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 

02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03)szakágazati célokat szolgál, 

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre 

vonatkozó fizetési moratórium 2023. december 31-től történő biztosítását. 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) 

Kormányrendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e 

tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség. 
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Kelt:  

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

Aláírás 

Adós neve és a képviseletre jogosult neve kiírva 


