NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről
/ DECLARATION on the recourse of the payment moratorium
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI.
17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott / With reference to the Government Decree
216/2022. (VI. 17.) on the specific application of the Act CVII of 2020 on transitional measures
to stabilize the situation of certain priority social groups and enterprises struggling with
financial difficulties [(hereinafter: Government Decree 637/2020 (XII. 22.)], the undersigned,
as
A Vállalkozás teljes neve: / The full name of the Company:
..................................................................................................................................................................
Székhelye: / Its registered office:
..................................................................................................................................................................
Adószáma: / Its tax number:
..................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: / Number of registration:
..................................................................................................................................................................
Levelezési címe: / Its postal address:
..................................................................................................................................................................
Képviseli(k) (név, beosztás): / Represented by (name, position):
..................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó: / Contact person:
..................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma: / Phone number of the contact person:
..................................................................................................................................................................
(a továbbiakban: 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 az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette, ezért
kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó
fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől 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. / (hereinafter: Company) authorized
representative, I declare, under penalty of perjury, that the Company represented by me
availed itself of the payment moratorium as defined in point a) of Section 17 of Act CXXX of
2021 on the regulatory issues regarding the State of Emergency before the effective date of
the Government Decree 637/2020 (XII. 22.), therefore I am asking for the maintenance of a
moratorium on my payment obligations of capital, interest and fees arising from the
contract(s) from 1 August 2022. I declare that I am aware of that this Declaration according
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to the Government Decree 216/2022 (VI.17.) cannot be modified after the defined deadline,
in this regard, only the opt-out from the payment moratorium is available.
Kelt / Dated: .............................................................................,
Év /Year ...................................................... Hónap / Month .................... Nap / Day

.................................................................................................
Aláírás / Signature
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