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AGRÁR FIZETÉSI MORATÓRIUMI NYILATKOZAT 

Ez a nyilatkozat kizárólag 2022. szeptember 15-én 24:00-ig nyújtható be! 
 
 

1. RÉSZ 

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
 
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről 
szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] 
értelmében, alulírott 

Természetes személy, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetén töltendő: 

Családi és utóneve:  

Születési családi és utóneve:  

Lakcíme:  

Anyja születési családi és 
utóneve: 

 

Születési helye és ideje:  

Adószáma / adóazonosító jele:  

Nyilvántartási száma / FELIR 
azonosítója: 

 

Email címe:  

Telefonszáma:  

Levelezési címe:  
 

Cég esetén töltendő: 

Vállalkozás teljes neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Levelezési címe:  

Képviselik (név, beosztás):  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó email címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 
mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy 
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(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót) 

a)  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; 

 

b)  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-ig történő biztosítását. 
 
Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. 
rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag 
a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség. 
 

Kelt:  ,  év,  hónap,  napján 

 
 
 
 
 
 
 
 

………….…………………………………………………..
név1:  

beosztás:  

Adós 
(Adós cégszerű/szabályszerű aláírása) 

 

 
 

Kérjük, amennyiben e-mailben küldi be nyilatkozatát, akkor Microsec vagy Netlock szoftverrel 
elektronikusan írja alá a nyilatkozatot, vagy amennyiben Ön egyéni vállalkozó vagy őstermelő, 
Ügyfélkapun keresztül Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítéssel (AVDH). 
 
 
 
 
     
1 Az Adós cégnyilvántartás szerinti teljes vagy rövidített cégnevét, természetes személy / egyéni 
vállalkozó / őstermelő esetén a teljes nevét kérjük beírni! 
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2. RÉSZ 

AGRÁR FIZETÉSI MORATÓRIUM KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT  
 

Ez a nyilatkozat 2022. szeptember 15-ig 24:00-ig nyújtható be és kizárólag abban az 
esetben érvényes, ha az „1. rész NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről” 

c. nyilatkozati rész is aláírásra került Adós részéről. 
 
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről 
szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében, alulírott 

Természetes személy, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetén töltendő: 

Családi és utóneve:  

Születési családi és utóneve:  

Lakcíme:  

Anyja születési családi és 
utóneve: 

 

Születési helye és ideje:  

Adószáma / adóazonosító jele:  

Nyilvántartási száma / FELIR 
azonosítója: 

 

Email címe:  

Telefonszáma:  

Levelezési címe:  
 

Cég esetén töltendő: 

Vállalkozás teljes neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Levelezési címe:  

Képviselik (név, beosztás):  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó email címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

(a továbbiakban: Vállalkozás) kijelentem, hogy az alábbi hitel/kölcsön/pénzügyi lízing 
szerződése(i)m estén NEM kívánok élni az Agrár Fizetési Moratóriumba való belépéssel, ezen 
szerződése(i)met továbbra is a szerződés szerint kívánom teljesíteni:   
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1) Vállalkozói minőségben megkötött hitel/kölcsön/pénzügyi lízing szerződések: 

(kérjük X-szel jelölje!) 
Egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, cégként szerződött ügyletek esetén: 

Folyószámla-hitelkeret:  Beruházási hitel:  

Forgóeszközhitel:  Szabad felhasználású eseti hitel:  
 

2) Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetén magánszemélyként kötött 
lakossági hitel/kölcsön/pénzügyi lízing szerződések: 

(kérjük X-szel jelölje!) 
Magánszemélyként szerződött ügyletek esetén: 

Hitelkártya:  Babaváró hitel:  

Folyószámla-hitelkeret:  Munkáltatói kölcsön:  
Részletfizetési 

szolgáltatás: 
 

Pénzügyi lízingszerződés (gépjármű-
finanszírozás, ingatlanlízing):  

Személyi kölcsön:  
Erste Lakástakarékpénztár által nyújtott 

jelzáloghitel:  

Jelzáloghitel:  Lombard hitel:  
 
Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen Nyilatkozat a fentiekben megjelölt 
hitel/kölcsön/pénzügyi lízing szerződések esetén 2022. szeptember 15-ét követőn nem 
módosítható, e tekintetben az Agrár Fizetési Moratóriumba belépésre már nincs lehetőség.   

Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozatot az „1. rész NYILATKOZAT a fizetési moratórium 
igénybevételéről” elnevezésű nyilatkozat rész aláírását követően írtam alá.  
 

Kelt:  ,  év,  hónap,  napján 

 
 
 
 
 

………….…………………………………………………..

név1:  

beosztás:  

Adós 
(Adós cégszerű/szabályszerű aláírása) 

 
Kérjük, amennyiben e-mailben küldi be nyilatkozatát, akkor Microsec vagy Netlock szoftverrel 
elektronikusan írja alá a nyilatkozatot, vagy amennyiben Ön egyéni vállalkozó vagy őstermelő, 
Ügyfélkapun keresztül Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítéssel (AVDH). 
 
Ön a fent megadott email címen visszajelzést kap tőlünk, ha a nyilatkozata nem fogadható 
el. Amennyiben nem kap visszajelzést emailben, nyilatkozatát elfogadtuk. 
     
1 Az Adós cégnyilvántartás szerinti teljes vagy rövidített cégnevét, természetes személy / egyéni 
vállalkozó / őstermelő esetén a teljes nevét kérjük beírni! 
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