
A jogszabályváltozásokat követően a 2021-es fizetési moratóriummal (kezdő időpontja 2021. 
január 1.) kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: 

• Ha hitel / lízing számlája jelenleg moratóriumban van, akkor az automatikusan 
moratóriumban marad 2021. október 31-ig, és Önnek nincs teendője, kivéve, ha 
törleszteni szeretné tartozását. 

• Ha hitel / lízing számlája jelenleg nincs moratóriumban és igénybe kívánja venni a 
jelenlegi 2021-es moratóriumot a 2021. október 31-ig terjedő időszakra, akkor erre 
vonatkozóan legkésőbb 2021. szeptember 30-ig belépő nyilatkozatot kell tennie. 

• Ha hitel / lízing számlája 2021. szeptember 30-án fizetési moratóriumban van, 
jogosult lehet a 2021. november 1-től egyes kiemelt társadalmi csoportok részére 
meghosszabbított fizetési moratóriumra, amennyiben a fizetési moratórium 
fenntartásáról 2021. október 1. és október 31. közötti időszakban nyilatkozik. 

 
Fizetési moratórium fenntartása 2021. november 1-től 2022. június 30-ig 

A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete módosította a hiteltörlesztési moratórium 
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendeletet, amelynek értelmében a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 
2022. június 30. napjáig a Kormányrendeletben meghatározott adósok részére, a kérelmükre 
meghosszabbításra kerül. 

A 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tartó fizetési moratórium 
igénybevételét kizárólag azon adósok kérelmezhetik, akik 2021. szeptember 30. napján 
fizetési moratóriumban voltak és 2021. október 1. napja és 2021. október 31. napja 
között nyilatkozatot tettek a fizetési moratórium fenntartására vonatkozóan. 

A fizetési moratóriumfenntartására irányuló nyilatkozat, akkor tehető, ha az adós 

• 2020. március 18-át követően 
o háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent, 
o legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, 

illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója legalább 30 napig munkanélküli vagy 
álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül; 

o közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat megtételekor 
közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a nyilatkozat megtételekor 
közfoglalkoztatási jogviszonyban áll; 
 

• a kérelem benyújtásakor 
o 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, illetve 

a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy 
örökbefogadott gyermeket tart el, 

o 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott 
gyermeket tart el, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt 



előreláthatóan nem szűnik meg, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója ezen 
feltételeknek megfelelő gyermeket tart el, 

o a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, illetve a vele egy 
háztartásban élő hozzátartozója a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan 
gyermeket vár, 

o saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti 
nyugdíjban) részesül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója saját jogú vagy 
hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) 
részesül. 

A nyilatkozat, csak meghatározott formában és tartalommal, az ügyfél összes szeptember 30-
án fizetési moratóriumban lévő lízing, illetve hitelszerződésére 2021. október 1. és 2021. 
október 31. között nyújtható be a hitelezőhöz.  

Ez a határidő jogvesztő, azaz 2021. október 31. napját követően fizetési moratórium 
igénybevételére irányuló kérelem nem tehető. Amennyiben igénybe veszi a 2021. november 
1. napjától tartó fizetési moratóriumot, abban az esetben a továbbiakban kilépő nyilatkozatot 
tehet, azonban ezt követően ismételt belépésre nincs lehetősége. 

A nyilatkozat mintáját itt tekintheti meg. 


