
NYILATKOZAT  

a fizetési moratórium igénybevételéről  
 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 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 

Név: ............................................................................................................................................................................ 

Születési családi és utónév: ..................................................................................................................................... 

Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................ 

Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................ 

E-mail-cím: ................................................................................................................................................................. 

Telefonszám: ............................................................................................................................................................. 

 

természetes személyként a Raiffeisen Bank Zrt. pénzügyi intézménnyel (a továbbiakban: pénzügyi 

intézmény) kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valamennyi - a pénzügyi intézmény 

által üzletszerűen nyújtott - lakossági hitel-, kölcsön-, lízingszerződésem (ide nem értve a fogyasztónak 

értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződést, a kézizálog fedezete mellett nyújtott 

kölcsönszerződést, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződést), illetve a 

pénzügyi intézmény által megbízásból kezelt munkáltatói kölcsönszerződésem alapján folyósított 

kölcsöneim vonatkozásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2020. március 18-át 

követően (kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót) 

□ a háztartásom rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent; 

□ legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső voltam, illetve jelenleg annak minősülök, illetve a 

velem egy háztartásban élő hozzátartozóm legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve 

jelenleg annak minősül; 

□ közfoglalkoztatási jogviszonyban álltam, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási 

jogviszonyban állok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban 

állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll; 

□ háztartásomban legalább egy gyermeket tartok el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott 

munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt 

előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket várok, illetve a velem egy háztartásban élő 

hozzátartozóm gyermeket vár; 

□ saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) 

részesülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm saját jogú vagy hozzátartozói 

nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, 

 

ezért a fent megjelölt és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 

okra tekintettel élni kívánok a fizetési moratórium lehetőségével, és kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-

, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2021. november 1-jétől történő 

fenntartását. 

Nyilatkozom, hogy az általam megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű 

dokumentumokkal rendelkezem. 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 

értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési 

moratóriumból való kilépésre van lehetőség. 

Kelt: ..................................., .............. év ................................ hó .......... nap 

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

       Aláírás 

Bank részéről átvette: ………………………………………………… 

Ügyintéző neve, aláírása 

 



Mielőtt döntést hoz, kérjük fontolja meg az alábbiakat! 

Az alábbi példa segítségével Ön megalapozottabban felmérheti a halasztás hatását. A visszafizetendő 

összeg és a futamidő növekedése attól függ, hogy a hitelnek mekkora a kamata és a hátralévő 

futamideje.  

Ha úgy ítéli meg, hogy háztartása bevételei lehetővé teszik a hitelszerződése szerinti fizetési 

kötelezettségei teljesítését, akkor javasoljuk, hogy mérlegelje a moratóriumból való kilépés lehetőségét, 

azaz ne tegyen a moratórium folytatásra vonatkozó nyilatkozatot!  

A szerződés szerinti teljesítéssel elkerülhető, hogy a fizetési moratórium miatt további kamat, költség, díj 

növekmény keletkezzen, a futamidő meghosszabbodjon, és ennek eredményeképpen a visszafizetendő 

összeg jelentősen növekedjen. 

 

Példa: Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő 

összegre és a futamidőre egy 15 millió forintos lakáshitel esetében: 

 

  
Megjegyzés: A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza. 

Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2021. június) 

 

Az MNB számítása feltételezett mintapéldán alapul és kizárólag figyelemfelhívó célt szolgál. A jelen 

moratóriumnak az Ön hitelére gyakorolt hatása fentiektől eltérhet, hiszen hitelének termékjellemzői, 

kölcsönösszege, kamatlába, hátralévő futamideje, illetve a moratóriumban töltött ideje egyaránt eltérhet 

a fenti példáktól. Az Ön hitelére vonatkozó előzetes, egyedi számszerűsítést nem áll módunkban 

kalkulálni. Az MNB által közzétett mintapéldák és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján azonban 

általánosságban elmondható, hogy a moratórium hitelekre gyakorolt hatása annál nagyobb, minél 

hosszabb a szerződésből hátralévő futamidő, illetve minél magasabb kamatláb. 


