
 
 

NYILATKOZAT 

HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMRÓL LEMONDÁS ESETÉN 

 

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) és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos 
különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében alulírott mint a 
 

Nyilatkozattevő adatai (Gazdasági társaság esetén)  
Vállalkozás teljes neve: ............................................................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................................... 
Adószáma: .................................................................................................................................................. 
Cégjegyzékszáma:  ...................................................................................................................................... 
Levelezési címe: .......................................................................................................................................... 
Képviseli(k) (név, beosztás): ....................................................................................................................... 
Kapcsolattartó: ........................................................................................................................................... 
Kapcsolattartó telefonszáma: .................................................................................................................... 
(a továbbiakban: Adós) 
 
Nyilatkozattevő adatai (egyéni vállalkozó)  
Egyéni vállalkozó családi és utóneve neve: ................................................................................................ 
Születési családi és utóneve: ...................................................................................................................... 
Lakcíme:  ..................................................................................................................................................... 
Levelezési címe: .......................................................................................................................................... 
Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................... 
Születési helye és ideje:  ............................................................................................................................. 
Adószáma:  ................................................................................................................................................. 
Nyilvántartási száma:  ................................................................................................................................ 
Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma (családi gazdálkodás esetén):  ...................................... 
Telefonszáma:  ........................................................................................................................................... 
 (a továbbiakban: Adós) 
 
Nyilatkozattevő adatai (mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve) 
Mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó neve: ................................................................................ 
Születési családi és utóneve: ...................................................................................................................... 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Levelezési címe:  ......................................................................................................................................... 
Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................... 
Születési helye és ideje:  ............................................................................................................................. 
Adószáma:  ................................................................................................................................................. 
FELIR azonosító:  ......................................................................................................................................... 
Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma (családi gazdálkodás esetén):  ...................................... 
Telefonszáma:  ........................................................................................................................................... 
 (a továbbiakban: Adós) 
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A Finanszírozási szerződés(ek) adatai1: 
1.  
Szerződés száma:  ....................................................................................................................................... 
Szerződés pontos megnevezése: ................................................................................................................ 
Szerződéskötés dátuma: ............................................................................................................................  
Tőke összege és devizaneme:  .................................................................................................................... 
Szerződés szerinti lejárata:  ........................................................................................................................ 
 
2.  
Szerződés száma:  ....................................................................................................................................... 
Szerződés pontos megnevezése: ................................................................................................................ 
Szerződéskötés dátuma: ............................................................................................................................  
Tőke összege és devizaneme:  .................................................................................................................... 
Szerződés szerinti lejárata:  ........................................................................................................................ 
 
3. 
Szerződés száma:  ....................................................................................................................................... 
Szerződés pontos megnevezése: ................................................................................................................ 
Szerződéskötés dátuma: ............................................................................................................................  
Tőke összege és devizaneme:  .................................................................................................................... 
Szerződés szerinti lejárata:  ........................................................................................................................ 
 
 

Alulírott Adós kijelenti, hogy a Kormány a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos 

különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról hozott 

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete értelmében a vállalkozói kölcsön- és hitelszerződés 

vonatkozásában 2021. november 1. napjától az arra a jogszabályi feltételek szerint jogosult adósok 

számára meghosszabbított fizetési moratórium (a továbbiakban: Moratórium), azaz az Adós és a 

Takarékbank Zrt. között fennálló fenti Finanszírozási szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozó, 2021. november 1. napjától 2022. június 30. 

napjáig tartó fizetési haladék lehetőségével nem kíván élni és a továbbiakban a fentiekben megjelölt 

Finanszírozási szerződés(ek)ből eredő, a nyilatkozat leadását követően esedékessé váló valamennyi 

fizetési kötelezettségét a Finanszírozási szerződés(ek) szerinti esedékességi időpontokban és 

összegekben teljesíti. 

Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a fentiek szerint Adós által megfizetésre kerülő összege(ke)t a teljes 

fennálló tartozás törlesztésére fordítja (ide értve a hiteltörlesztési moratórium előtt felhalmozódott 

esetleges tartozást is) és elszámolása során a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elszámolási 

sorrendet alkalmazza, azaz a mindenkor megfizetett összeget sorrendben először a teljes fennálló 

díj/költség tartozás, majd a teljes fennálló kamattartozás, azt követően pedig a teljes tőketartozás 

törlesztésére számolja el, tekintet nélkül arra, hogy az egyes tartozás típusokba (díj/költség, kamat, 

tőke) tartozó tételek a moratórium időszakának kezdete előtt, vagy az után keletkeztek.  

Adós tudomással bír arról, hogy a Finanszírozási szerződés(ek)nek az általa a fizetési moratóriumban 

töltött időszak tartamától függően módosuló új lejárati időpontjáról és törlesztő részletéről a Bank 

írásban  értesíti. 

 

 

 

 
1 kölcsön-, hitel-, bankgarancia szerződés 
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Az Adós kijelenti, tudomással bír arról is, hogy a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében jelen 

lemondó nyilatkozatát követően a Moratóriumba ismételten nem jogosult visszalépni. 

 

Kelt: …………………, 2021. ………………………………. 
 
 

………………………………………………..…………………………………..  

Nyilatkozattevő cégszerű/szabályszerű aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt (egyéni vállalkozó, őstermelő esetén) 

Előttünk, mint tanúk előtt Tanú1 Tanú2 

Név:   

Lakcím:   

Aláírás:   

 


