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1. MIT JELENT AZ ELSZÁMOLÁS? 

 

A bankok visszamenőlegesen felülvizsgálják és a Magyar Nemzeti Bank előírásai 

alapján újraszámolják az elszámolással érintett hitel, illetve lízing ügyleteket. Az el-

számolás elsősorban a devizahitelesek megnövekedett terheinek kezelését szolgálja, 

de több ponton érinti a forint hiteleseket is. Maga az elszámolási folyamat a hitel, il-

letve lízingügyletek visszamenőleges felülvizsgálatát és az ez alapján történő pénz-

ügyi teljesítést egyaránt magában foglalja. Az elszámolással (túlfizetés rendezése) 

együtt az érintett jelzálogkölcsönök és -lízingügyletek forintosítására, illetve nem jel-

zálogkölcsönök módosítására is sor kerül. 

 

Mindezen változásokkal párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank az úgynevezett fair 

banki szabályok bevezetésével új alapokra helyezte a hitelezéssel, ezen belül első-

sorban az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos szabályokat is. 
 

2. MILYEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ÉRINT?  

 

Az elszámolás az árfolyamrést és az egyoldalú kamat-, díj-, költségemelést érinti, az 

alábbiak szerint: 

 

 

 ÁRFOLYAMRÉS 

 

A folyósításkori vételi és a törlesztéskori eladási árfolyam helyébe az MNB hivatalos 

deviza árfolyama, illetve a Bank által - jogszabály felhatalmazása alapján a jelzálog-

kölcsönök esetén - alkalmazott saját középárfolyam lép. 

Az árfolyamrés alkalmazása miatt a 2004. május 1. napja és 2014. július 19. napja (a 

Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéséire vonatkozó jog-

egységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 

XXXVIII. törvény hatályba lépésének napja) között kötött deviza alapú kölcsön-, hitel- 

és pénzügyi lízingszerződésekkel rendelkező ügyfelekkel történik az elszámolás.  
 
 

 EGYOLDALÚ FOGYASZTÓ SZÁMÁRA KEDVEZŐTLEN SZERZŐDÉSMÓ-

DOSÍTÁS 

 

A bankoknak peres eljárás útján kell bizonyítani, hogy az egyoldalú kamat-, költség-, 

vagy díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés jogszerű volt, illetve, hogy az 

egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása során a jogszabálynak megfelelően jár-

tak el. Amennyiben a bíróság a bank keresetét jogerősen elutasítja, akkor az egyol-

dalú szerződésmódosítás miatti túlfizetéssel az ügyfelek felé el kell számolni. 

  

Az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása miatt a 2004. május 1. napja és 

2014. július 19. napja (a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerző-
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déséire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésé-

ről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény hatályba lépésének napja) között kötött forint, 

deviza és deviza alapú kölcsön-, és pénzügyi lízingszerződésekkel rendelkező ügyfe-

lekkel történik az elszámolás. 
 

3. MI A BANKOK ÁLTAL INDÍTOTT PEREK CÉLJA? 

 

A fogyasztói deviza alapú, deviza, és forint hitelek egyoldalú szerződésmódosítása 

esetén a bankoknak lehetőségük van polgári peres eljárás keretében bizonyítani az 

általános szerződési feltételek rendelkezéseinek jogszerűségét annak érdekében, 

hogy megdöntsék a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződé-

séire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 

szóló 2014. évi XXXVIII. törvény által felállított vélelmet.  

 

A KDB Európa Zrt. által indított perek állásáról a http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-

es-forintositasi-informaciok oldalon található „Elszámolási és forintosítási informáci-

ók” oldalon belül, a „Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az 

elszámolás határidejéről” menüpont alatt. 

 

4. MILYEN KÖLCSÖNÖKET ÉRINT AZ ELSZÁMOLÁS? 

 

Az elszámolás csak fogyasztói kölcsönszerződésekre, és pénzügyi lízingszerződé-

sekre vonatkozik. 

  

Nem vonatkozik az elszámolás: 

 a fizetési számlához kötött hitelekre, 

 az állami támogatással nyújtott lakáscélú forint hitelekre. 

Ha a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztó személyében változás következett 

be a bankot elszámolási kötelezettség az elszámolás időpontjában vele szerződéses 

viszonyban álló fogyasztóval szemben terheli. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy függetlenül attól, hogy a kölcsönügyletnek hány 

szereplője van (pl. adós- adóstárs, jelzálogkötelezett) bankunk azzal az adóssal 

számol el, akinek a bank az ügylettel kapcsolatos értesítőket küldi.  

A szabályozás a nem természetes személyekkel kötött – és így nem fogyasztói – 

kölcsönszerződésekre nem terjed ki. 
 

5. A DEVIZAHITELESEKET HOGYAN ÉRINTI AZ ELSZÁMOLÁS? 

 

A devizakölcsön szerződéssel rendelkező fogyasztók esetén „tisztességtelen” árfo-

lyamrésről nem lehet szó, hiszen a kölcsön folyósítása és a törlesztése is azonos 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok
http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok
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devizában történik. Ebben az esetben csak az egyoldalú szerződésmódosítások tisz-

tességességét kell a banknak vizsgálnia.  

 

6. A FORINTHITELESEKET HOGYAN ÉRINTI AZ ELSZÁMOLÁS?  

 
A forintkölcsön szerződéssel rendelkező fogyasztók esetén „tisztességtelen” árfo-

lyamrésről nem lehet szó, hiszen a kölcsön folyósítása és a törlesztése is forintban 

történik. Ebben az esetben is csak az egyoldalú szerződésmódosítások tisztessé-

gességét kell a banknak vizsgálnia.  

 

7. HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÜGYFELEKNEK JÁRÓ ÖSSZEG VISSZAFIZETÉ-

SE? 

 

Amennyiben még élő kölcsönszerződésről van szó, elsősorban a lejárt tartozások, 

azt követően a gyűjtőszámla hitel tartozás és végül az ügyfél fennálló tartozása 

csökken az elszámolás során visszajáró összeggel, tehát átutalásra vagy készpénz-

kifizetésre nem kerül sor.  

 

Ezen kategóriákon belül is van egyfajta sorrend: a polgári jog általános szabályainak 

megfelelően az egyes tőketartozásokhoz kapcsolódó költségek, majd a kamatok 

mindig megelőzik magát a tőketartozást.   

Maradványértékes termékek esetén a nem esedékes tőketartozásra megmaradt túlfi-

zetés összegét elsősorban a maradványértékre számoljuk el a fogyasztó számára 

kedvező módon. 

 

Amennyiben már lezárult a kölcsönszerződés és az ügyfélnek tartozása nem ma-

radt fenn, akkor az ügyfél a lakossági fizetési számlájára történő átvezetéssel kapja 

meg az összeget. Devizaalapú és forint kölcsönök esetében a forint fizetési számla 

élvez prioritást, deviza kölcsön esetében pedig a kölcsönnel azonos devizanemű fi-

zetési számla.  

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik fizetési számlával bankunknál, akkor az ügy-

fél nyilatkozhat arról, hogy másik pénzügyi intézménynél lévő fizetési számlára kéri 

az elszámolt összeget, vagy az összeg készpénzben kerüljön kifizetésre részére.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ilyen jellegű igénybejelentéshez a 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok oldalon található for-

manyomtatvány kitöltése szükséges. További információkért kérjük, forduljon ban-

kunk Call Centeréhez a 06 40 532 532 (06 40 KDB KDB) telefonszámon. 
 

8. MILYEN KÉPLET ALAPJÁN SZÁMOLJA KI A BANK A TÚLFIZETÉS ÖSZ-

SZEGÉT? 

 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok
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A túlfizetés összegének kiszámítása az MNB vonatkozó rendeleteiben meghatározott 

képletek alkalmazásával történik.  

A bankunk a képleteknek megfelelően először is a kölcsön saját devizanemében új-

raszámolja a folyósított összeget és a törlesztő részleteket úgy, mintha árfolyamrés 

nélkül, az aktuális MNB-árfolyamon történt volna a folyósítás, valamint a törlesztés 

egyaránt, és nem emelt volna egyoldalúan kamatot a bank. Amennyiben a bank a 

törlesztés során devizaközép árfolyamot alkalmaz, akkor árfolyamrés nem kerül ki-

számításra. Ily módon csökken a tartozás mindenkori devizaösszege és 

törlesztőrészlete is. A törlesztések során teljesített túlfizetéseket akkori előtörlesztés-

ként számítjuk be. 
 

9. MEKKORA LEHET A TÚLFIZETÉS ÖSSZEGE? 

 

A 8. pontban leírt módon átszámított és a jelenlegi kölcsöntartozás összegének kü-

lönbözete illeti meg az adóst (fogyasztói követelés). A visszajáró összeg kölcsön-

szerződésenként jelentősen eltér attól függően, mekkora összegben, mikor, milyen 

futamidőre, mekkora kamattal és melyik devizanemben vették fel a hitelt. A legna-

gyobb összeg feltehetően a folyamatosan jól teljesítő ügyfeleket illeti meg.  

A túlfizetés összegét csökkenti a késedelmes teljesítésből adódó késedelmi kamat 

összege, a bank által az ügyfél részére nyújtott kedvezmények összege, a gyűjtő-

számla hitellel rendelkező ügyfelek esetében a mentesített követelésrész összege. A 

bank által nyújtott kedvezmény lehet az elengedett tőketartozás, kedvezményes árfo-

lyam használata, a szerződéshez kapcsolódó díjakból adott kedvezmények és a 

kedvezményes végtörlesztés árfolyamkedvezménye.  
 

10. AMENNYIBEN A BANKNÁL AZ ÜGYFÉLNEK MÁS SZERZŐDÉSBŐL 

EREDŐ LEJÁRT TARTOZÁSA VAN, JOGOSULT-E A BANK EZEN ÖSZ-

SZEGEK CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTANI A TÚLFIZETÉS ÖSSZEGÉT? 

 

Amennyiben az elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződésből eredő minden 

tartozás a túlfizetés összegének visszatérítésével megszűnik, és még ezen felül is 

marad az ügyfélnek visszatérítendő összeg, ezt a bank jogosult a Ptk. szerint az ügy-

féllel szemben fennálló egyéb lejárt követeléseinek csökkentésére fordítani.  
 

11. A BANK HOGYAN SZÁMOL EL A JOGSZABÁLY ALAPJÁN KEDVEZMÉ-

NYES ÁRFOLYAMON VÉGTÖRLESZTETT ÜGYFELEKKEL?  

 

Aki kedvezményesen végtörlesztett, az 2015. március 1-je és március 31-e között 10 

ezer forintos díj ellenében kérheti bankunktól, hogy készítsen neki elszámolást. Aki a 

végtörlesztés érdekében bankunkkal vagy másik pénzügyi intézménnyel forint köl-

csönszerződést kötött, és ezt igazolni tudja, ingyenesen igényelheti az elszámolást. 
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Az igénybejelentéshez és az igazoláshoz szükséges formanyomtatványok a 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok oldalon találhatóak. 

Abban az esetben, ha a túlfizetés összege meghaladja a végtörlesztés során kapott 

árfolyamkedvezmény összegét, úgy a különbözetet a bank kifizeti. Ebben az esetben 

a 10 ezer forint is visszajár. 
 

12. JÁR-E KÉSEDELMI KAMAT A KORÁBBAN LEZÁRT KÖLCSÖNÖK ALAP-

JÁN FIZETENDŐ ÖSSZEG UTÁN? 

 

A lezárt kölcsönök esetében a jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell alkalmazni, 

ami azt jelenti, hogy a bank kiszámítja a kölcsön lezárásának napjára az ügyfélnek 

visszajáró összeget, és erre az összegre időarányos kamatot is fizet. A kamat alap-

jául szolgáló kamatláb az aktuális naptári félév első napján érvényes jegybanki alap-

kamattal vagy deviza fogyasztói követelés esetén bankközi kamattal (3 hónapos LI-

BOR, EURIBOR) egyezik meg. 
 

13. MI TÖRTÉNIK A FELMONDÁST KÖVETŐEN KÖVETELÉSKEZELŐNEK 

ELADOTT KÖLCSÖNÖKKEL? 

 

A 2009. július 26. napján vagy az azt megelőzően megszűnt és követeléskezelőnek 

eladott szerződések esetén a bank csak akkor készít elszámolást, ha az ügyfél iga-

zolja, hogy a követelést vele szemben a követeléskezelő érvényesíti. Az ügyfél 

igénybejelentését követően a bank az engedményezés időpontjára elkészített el-

számolást küldi meg az ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől 

igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a kö-

veteléskezelő készíti el és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügy-

fél részére. 

 

A 2009. július 26. napját követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott követelé-

sek esetén a Bank minden esetben elkészíti az elszámolást az engedményezés idő-

pontjával és megküldi az ügyfélnek. Az ügyfél a követeléskezelőtől igényelheti, hogy 

számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő ké-

szíti el és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére. 
 

14. MIKOR ÉS HOGYAN TÁJÉKOZTATJA A BANK ÜGYFELEIT AZ ELSZÁ-

MOLÁSRÓL? 

 

A deviza alapú kölcsönszerződések ügyfeleit 2015. március 1-jétől április 30-áig, a 

deviza- és forint kölcsönszerződést megkötő ügyfeleket 2015. augusztus 1-jétől 

szeptember 30-áig kötelesek tájékoztatni a bankok, tértivevényes postai levél útján.  

Későbbi időpontban kapják meg a tájékoztatást azok az ügyfelek, amelyek kölcsöne 

vonatkozásában bankunk a fenti időpontokban még perben áll. A per jogerős 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok


    

9 
 

TÁJÉKOZTATÓ  

lezárultát követő 60. napig kell a tájékoztatást bankunknak kiküldenie. A peres eljá-

rások alakulásáról a tájékoztatást honlapunkon a 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok oldalon találja.  

A kedvezményes árfolyamon végtörlesztők 2015. november 30-áig kapják meg az 

elszámolást, amennyiben az erre vonatkozó kérelmüket 2015. március 1-31. között 

Bankunkhoz benyújtják. 
 

15. VAN-E TEENDŐJE AZ ELSZÁMOLÁS ÉRDEKÉBEN?  

 

Az ügyfeleknek jellemzően semmilyen teendőjük nincs az elszámolás lebonyolítása 

érdekében, kivéve, ha a jelenlegi pontos lakcímre vonatkozó adatok nem állnak a 

Bank rendelkezésére, továbbá, ha Bankunknál nincs fizetési számlája, mivel akkor a 

vonatkozó adatokat a kapcsolódó formanyomtatványon kell bejelentenie Bankunk 

felé. Javasoljuk, hogy forint és devizaalapú kölcsönök esetében forint fizetési szám-

laszámot jelöljön meg, valamint devizakölcsön esetében a kölcsön devizanemével 

azonos fizetési számlaszámot a konverzió elkerülése érdekében.  

A végtörlesztőknek és a követeléskezelőnél lévő ügyfeleknek azonban kérniük kell az 

elszámolást a fent leírt szabályok szerint. 

Kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat, ahol meghirdetésre kerül az elszámolás 

kiküldésének megtörténte (Közzététel). Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a közzé-

tett elszámolási körbe beletartozik, de értesítő levelet nem kapott, úgy kérjük, további 

információért hívja bankunk Call Centerét a 06 40 532 532 (06 40 KDB KDB) telefon-

számon. Panasztételre a Közzétételt követő 60 napon belül van lehetősége írásban.  
 

16. MILYEN IDŐPONTIG SZÁMOLJA KI A BANK A TÚLFIZETÉS ÖSSZEGÉT? 

 

Az elszámolás fordulónapja deviza- és devizaalapú kölcsönök esetében 2015. febru-

ár 1-je, forintkölcsönök esetében pedig június 30-a, de a tájékoztatást a 14. pontban 

ismertetett időtartamban kell megküldeniük a bankoknak. A bankok belső nyilvántar-

tásaiban és számviteli elszámolásaiban 2015. március 31-éig kell átvezetniük a vál-

tozásokat deviza- és devizaalapú kölcsönök esetében. Az ügyfél felé a pénzügyi tel-

jesítés határideje pedig általában a tájékoztatást követő 15. munkanap. 
 

17. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT KÖLCSÖNÖK ESETÉN HO-

GYAN VÁLTOZIK A KAMAT MÉRTÉKE? 

 

Az elszámolásban érintett kölcsön kamata nem lehet magasabb sem a kölcsön ere-

deti (akciós kamat esetén az első nem akciós), sem a jelenlegi (egészen pontosan 

2014. július 19-én érvényes) kamatánál. Referencia-kamatozású hitelek esetében 

ugyanez nem a kamatra, hanem a kamatfelárra vonatkozik. Ennél még részletesebb 

szabályok vonatkoznak a forintosított jelzálogkölcsönökre, lásd 34. pont. 
 

http://www.kdbbank.eu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok
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18. MILYEN DÁTUMMAL FOG MÓDOSULNI A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS? 

 

A forintosítással kapcsolatos szerződésmódosulás hatálya visszamenőlegesen 2015. 

február 1. napjára áll be, azzal, hogy a szerződésmódosulás napja egy későbbi idő-

pont az alábbiak szerint:  

A szerződésmódosulás napja, amennyiben az Ügyfél: 

a) nem nyújt be kérelmet a forintosítás mellőzése érdekében, akkor az értesítő 

levél kézhezvételét követő 31. nap;  

b) kéri a forintosítás mellőzését, az erre vonatkozó döntés kézhezvételét követő 

nap.  

 

19. KELL-E KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALNI A MÓDOSULT KÖLCSÖN-

SZERZŐDÉST, ILLETVE SZÜKSÉGES-E MÓDOSÍTANI A FÖLDHIVATALI 

BEJEGYZÉST A FORINTOSÍTÁS MIATT? 

 

A kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződés jogszabály alapján módosított pontjai 

a törvény erejénél fogva módosulnak, ezért a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba 

történő foglalása illetve újabb földhivatali bejegyzés nem szükséges.  

 

20. ELŐSZÖR MIKOR KELL AZ ÚJ TÖRLESZTŐRÉSZLETET MEGFIZETNI? 

 

Az új törlesztőrészletet az elszámolásról szóló tájékoztatás elküldésére nyitva álló 

határidőt követő első esedékesség napjától kell fizetni. Erre legkorábban a jogsza-

bály szerint 2015. május havában kerülhet sor, a per jogerős lezárultától függően.  
 

 

21. MIT TARTALMAZ AZ ELSZÁMOLÁSRÓL SZÓLÓ LEVÉL? 

 

Az elszámolásról szóló tájékoztató levél kötelező formai- és tartalmi elemeit a Ma-

gyar Nemzeti Bank határozta meg. Kötelezően tartalmazza például a fogyasztói kö-

vetelés összegét, a jóváírás vagy kifizetés összegét, annak részletezését, a módosult 

tőketartozás és a várható törlesztőrészlet összegét. A szerződésmódosulással érin-

tett ügyfelek esetén a levél tartalmazza továbbá a szerződésmódosuláshoz, köztük a 

kamatmódosításhoz és az esetleges forintosításhoz kapcsolódó információkat, az 

esetleges teendőket, felülvizsgálati, panasztételi és szerződés-felmondási lehetősé-

geket. 

 

22. KÉRHET-E BŐVEBB INFORMÁCIÓT AZ ÜGYFÉL AZ ELSZÁMOLÁSSAL 

KAPCSOLATBAN? 
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Amennyiben az ügyfél nem érzi elég részletesnek a tájékoztatást, kérheti, hogy ban-

kunk bocsássa rendelkezésére az elszámolás számszaki ellenőrzéséhez szükséges 

teljes körű levezetést, az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot, vagy 

hozzáférhetővé teheti azt NetBankjában azon ügyfelei részére, akik KDB NetBank 

szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A részletes elszámolást a banknak a kére-

lem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell elektronikus úton, vagy nyom-

tatott formában az ügyfél rendelkezésére bocsátania. 

 

23. AZ ÜGYFELET MILYEN, ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉG 

TERHELI? 

 

Az elszámolásról és a deviza-, devizaalapú kölcsönök forintosításáról szóló tájékoz-

tatásért a bankok semmilyen díjat vagy költséget nem számíthatnak fel, vagyis az 

elszámolás és a forintosítás teljesen ingyenes az ügyfelek számára.  

Kivételt képeznek a kedvezményesen végtörlesztő ügyfelek, akiknek 10 ezer forintot 

kell fizetniük az elszámolásért, azonban közülük is ingyenesen igényelhetik az el-

számolást (2015. március 1 – 31. között) azok, akik a végtörlesztés céljából Ban-

kunktól vagy más pénzintézettől forint fogyasztói kölcsönt vettek fel. Az elszámolási 

összeg teljesen adómentes.  

Konverzió esetében a bank az alábbi árfolyamokat alkalmazza:  

 Deviza- és devizaalapú jelzálog kölcsön esetén, ha a fizetési számla deviza-

neme forint, akkor a váltáskor érvényes MNB árfolyam, egyéb devizanemű fi-

zetési számla esetén deviza vételi, majd deviza eladási árfolyam kerül alkal-

mazásra.  

 Deviza- és devizaalapú nem jelzálog kölcsön esetén, ha a fizetési számla de-

vizaneme forint, akkor a deviza vételi árfolyam, egyéb devizanemű fizetési 

számla esetén deviza vételi, majd deviza eladási árfolyam kerül alkalmazásra.  

 Tisztán forint kölcsön esetén, ha a fizetési számla devizaneme nem forint, ak-

kor deviza vételi, majd deviza eladási árfolyam kerül alkalmazásra.  

 

 

24. VAN-E LEHETŐSÉG ARRA, HOGY AZ ÜGYFÉL KIFOGÁST EMELJEN AZ 

ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN? 

 

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet az elszámolással vagy részletesebb elszámo-

lást kér, panasszal élhet. Ezt kizárólag írásban, az elszámolásról szóló tájékoztatás 

kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megtenni. Kérjük, hogy a gyorsabb ügyin-

tézés érdekében a panaszában legyen szíves pontosan megjelölni azt, hogy az el-

számolás melyik részével nem ért egyet.  

A késve érkező panasz elutasításra kerül, az időben megküldött panaszt viszont 60 

napon belül írásban megválaszoljuk.  

Írásbeli panaszt tehet  
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 postai úton (levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 42-46.);  

 telefaxon (telefaxszám: +36 (1) 328-5411) a Magyar Nemzeti Bank honlapján is 

elérhető nyomtatvány kitöltésével;    

 elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: panasz@kdbbank.eu). 

 

25. MIT TEHET AZ ÜGYFÉL AKKOR, HA A PANASZRA NYITVAÁLLÓ HATÁR-

IDŐT NEM TUDJA TARTANI, MERT PL. KORHÁZBAN TARTÓZKODIK? 

 

Ebben az esetben a panaszok az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon be-

lül is elküldhetők a bank számára, de az akadályoztatás tényét hitelt érdemlő módon 

igazolni kell. A panasz benyújtásának végső határideje 2015. december 31-e. Ezen 

időpont után akadályoztatás igazolása esetén sem áll módunkban panaszt befogad-

ni, kivételt képez az öröklés esete. Ha a hagyatéki vagy a póthagyatéki eljárás befe-

jezésére 2015. december 31. után kerül sor a panaszt az eljárást befejezését követő 

60 napon belül terjesztheti elő az örökös.  

 

26. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA AZ ADÓS ELHUNYT? 

 

Amennyiben az adós a kölcsönszerződés lezárultát követően hunyt el, a bank az 

örökössel köteles elszámolni, viszont ebben az esetben elképzelhető, hogy az örö-

kösnek póthagyatéki eljárást kell kezdeményezni.  

Ha a kölcsönszerződés még nem járt le, de az ügyfél már elhunyt, és van jogerős 

hagyatékátadó végzés, akkor az elhunyt ügyfél helyébe az örökös lép. Amennyiben 

ezzel kapcsolatban még nem jelentkezett bankunknál, legyen szíves minél hamarabb 

felvenni velünk a kapcsolatot a Call Centeren keresztül a 06 40 532 532 számon.  

 

27. PANASZ ELUTASÍTÁSA ESETÉN MIT TEHET AZ ÜGYFÉL? 

 

A panaszra érkezett banki válasz átvételétől számított 30 napon belül lehetőség van 

a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezni, amennyiben az ügyfél 

továbbra is fenntartja a panaszát. Akadályoztatás esetén a 30 napos határidőt az 

akadályoztatást megszűnésétől kell számítani, de ez esetben a válasz kézbesítését 

követő 6 hónapon belül meg kell ezt tenni. 

 

28. MILYEN ESETEKKEL FOGLALKOZIK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜ-

LET? 

 Ha az ügyfél úgy véli, a Bank számolási hibát vétett, 

 Ha nem kapott elszámolást, de a Banknak az ügyfél szerint elszámolási kötele-

zettsége van feléje, 

 Ha a 30 napos határidő elmulasztása miatt utasították el a panaszt, ám az ügyfél 

úgy véli, hogy határidőn belül élt panasszal. 

mailto:panasz@kdbbank.eu
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Mindegyik esetben részletesen (szükség esetén adatokkal) igazolni kell a kérelem 

jogosságát, amelyhez a formanyomtatvány elérhető a Bank és a PBT honlapján. 

 

29. MIT TEHET AZ ÜGYFÉL HA A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁ-

RÁSA SEM HOZOTT SZÁMÁRA KIELÉGÍTŐ EREDMÉNYT? 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület határozatával szemben mind az ügyfél, mind a bank 

jogorvoslattal élhet, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül, nemperes 

eljárás keretében. Akadályoztatás esetén a 30 napos határidőt az akadályoztatást 

megszűnésétől kell számítani, de ez esetben 2016. október 31. a végső határidő. 

A bírósági kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, ebben kizáró-

lag olyan tényre, körülményre és számítási hibára lehet hivatkozni, amelyet a Pénz-

ügyi Békéltető Testület eljárásában már előterjesztett az adós. E nemperes eljárás-

ban az ügyfél lakóhelye szerinti járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék illetékességi 

területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 
 

30. MI TÖRTÉNIK A FOLYAMATBAN LÉVŐ PEREKKEL? 

 

Az elszámolás miatt a bíróságok legkésőbb 2015. december 31-éig hivatalból elren-

delték a folyamatban lévő perek felfüggesztését ezekben az esetekben. Folytatásuk-

ra az elszámolás megküldését követően azonban sor kerülhet. A bankoknak be kell 

jelenteniük a felülvizsgált elszámolás megtörténtét az eljáró bíróságoknak. A peres 

eljárások folytatásának módjáról és időpontjáról a bíróságok értesítik a peres feleket. 
 

31. MI TÖRTÉNIK A FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOKKAL? 

 

Az elszámolás miatt nemcsak a perek, hanem a végrehajtások is szünetelnek. Az 

elszámolás megtörténtét és a követelés összegének módosulását az elszámolás 

kézbesítésétől számított 30 napon belül a végrehajtást kérőnek be kell jelentenie a 

végrehajtónak. A végrehajtónak ezek után 60 nap áll rendelkezésére a szünetelőként 

nyilvántartott ügyek folytatására. 

 

32. MILYEN SZERZŐDÉSEK KERÜLNEK FORINTOSÍTÁSRA, ÉS MILYEN 

ÁRFOLYAM ALKALMAZÁSÁVAL? 

 

Azok a deviza- és devizaalapú jelzálogkölcsönök kerülnek forintosításra, melyek 

2015. február 1-jén még nem szűntek meg. A forintosítás 2015. február 1-i forduló-

nappal történik. A bank a forintosításról az elszámolásról szóló levélben fogja tájé-

koztatni Önt.  

 

A forintosítás során alkalmazott árfolyam:  

256.47 HUF/CHF 

308.97 HUF/EUR 
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33. A FELMONDOTT HITELEK IS FORINTOSÍTÁSRA KERÜLNEK? 

 

A forintosítási kötelezettség abban az esetben is terheli a bankot, ha Az egyes fo-

gyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályok-

kal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII tv. (Forintosítási tv.) 

hatálybalépésekor (2014. december 6.) már felmondott kölcsönszerződésével kap-

csolatban Önnek még fennálló tartozása van. Ezen ügyletekkel kapcsolatban speciá-

lis szabály, hogy csak a tartozás forintra váltása történik meg, azonban a késedelmi 

kamat mértéke nem változik.  
 

34. HOGYAN KERÜL MEGHATÁROZÁSRA A FORINTOSÍTÁST KÖVETŐ IN-

DULÓ KAMAT? 

 

Mivel a forintosítás alapján módosuló kölcsönszerződés minden esetben változó ka-

matozású, ezért ha az Ön eredeti kölcsönszerződése rögzített kamatozású volt, ak-

kor meg kell határozni a kamatfelárat.  

A kamatfelár az eredeti kölcsönszerződés alapján induló kamatszint (nem akciós!) és 

a folyósításkori bankközi kamat havi átlagának (3 hónapos LIBOR) a különbsége. 

Amennyiben az eredeti kölcsönszerződés változó kamatozású volt, akkor az eredeti 

szerződés induló kamatfelára (nem akciós!) lesz az új kamatfelár.  

A bankok ezt az eredeti kamatfelárat tehetik rá az aktuális budapesti bankközi kamat-

lábra (BUBOR, amely január elején 2,1%) az alábbiak szerint: 

A kamatfelár nem lehet alacsonyabb 1 %-nál, továbbá nem lehet magasabb 4,5 %-

nál lakáscélú jelzálogkölcsönök, illetve 6,5 %-nál szabadfelhasználású jelzálogköl-

csönök esetében. Emellett az új kamatszint nem lehet magasabb sem az eredeti, 

sem a jelenlegi (egészen pontosan a 2014. július 19-én érvényes) kamatnál, kivéve, 

ha e szabály miatt 1 % alá csökkenne a kamatfelár. 

A kamatfelárra vonatkozó felső korlátot a kezelési költséggel együtt kell figyelembe 

venni. 

 

35. MIT JELENT A VÁLTOZÓ KAMATOZÁS A MÓDOSULT SZERZŐDÉSEK 

ESETÉN? 

 

A kölcsönszerződés kamata alapkamatból és kamatfelárból áll. Az alapkamat refe-

renciakamathoz kötött, és azzal együtt automatikusan módosul.  

A kamatfelár mértékének változtatására 16 évet meghaladó hátralévő futamidejű köl-

csön esetén 5 évente, 9-16 éves hátralévő futamidejű kölcsön esetében 4 évente, 3-

9 éves hátralévő futamidejű kölcsön esetében pedig 3 évente van lehetőség. Kama-

tot vagy a kamatfelárat a kölcsön teljes futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal lehet 

módosítani. Azoknál a kölcsönöknél, ahol a fordulónaptól számított hátralévő futam-

idő 3 évnél rövidebb a Banknak nem áll módjában a kamatfelárat módosítani. 
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36. MILYEN INDOKKAL EMELHETI A BANK A JÖVŐBEN A KAMATOKAT? 

 

A Bank rögzített kamatozású kölcsön esetén az ügyleti kamatot legfeljebb a kamat-

változtatási mutató, változó kamatozású kölcsön esetén a kamatfelárat pedig a ka-

matfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A al-

kalmazott mutató típusát a módosult kölcsönszerződés tartalmazza. A mutatók alaku-

lását az MNB honlapján lehet nyomon követni.  

A fenti kamatszabályokat ezek figyelembe vétele nélkül kell érteni.  

 

37. KÉRHETI-E AZ ÜGYFÉL A FORINTOSÍTÁS MELLŐZÉSÉT? 

 
Az elszámolási levélben fog kapni információt arra vonatkozóan, hogy a forintosítást 

követően hogyan változik a kölcsön kamata és a havi törlesztőrészlete.  

Amennyiben nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy ezt írásban kezdemé-

nyezheti (adós-adóstárs együttesen) bankunknál, az alábbi feltételek valamelyikének 

teljesülése esetén: 

1. A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. de-

cember 31. napján lejár. 

2. A várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az 

MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben, 

3. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szó-

ló jogszabály (a továbbiakban: JTM rendelet) szerint jogosult lenne az adott devi-

zaalapú kölcsönt felvenni. 

4. Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 

kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII tv. 

(Forintosítási tv.) alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meg-

haladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat.  

 

Amennyiben nem kíván a forintosítás lehetőségével élni, úgy az arra vonatkozó be-

advány mintát honlapunkon (www.kdbbank.eu) „Elszámolási és forintosítási informá-

ciók” cím alatt érheti el. A kitöltött beadvány benyújtására az értesítő levél kézhezvé-

telétől számított 30 napon belül van lehetősége. A forintosítás mellőzéhez az adós-

társak együttes nyilatkozata szükséges. Bankunknak 60 nap áll rendelkezésére, 

hogy kérelmét elbírálja.  

Pozitív bírálat esetén a kölcsön devizaneme az eredetire visszaáll.  

 

Felmondott kölcsön esetén a fogyasztó kérheti a forintosítás mellőzését, ekkor a 

bank a követelést az eredeti devizanemben meghatározott követelésre visszaállítja. 

 

38. MIT TEHET AZ ÜGYFÉL AKKOR, HA A FORINTOSÍTÁST MELLŐZNI KÍ-

VÁNJA, AZONBAN A DEVIZÁBAN MARADÁS FELTÉTELEIT NEM TUDJA 

TELJESÍTENI? 
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Amennyiben a kölcsönszerződés forintalapú jelzálogkölcsön-szerződésre módosul – 

mivel az ügyfél nem felel meg a forintosítás mellőzéséhez előírt a feltételeknek – az 

ügyfél a szerződésmódosulást követő 60 napon belül a kölcsönszerződést felmond-

hatja. Ezután még 90 nap áll az ügyfél rendelkezésére, hogy a tartozás teljes össze-

gét a bank felé rendezze. Ezen időtartam alatt bekövetkezett végtörlesztésre a bank 

külön díjat, költséget nem számíthat fel abban az esetben, ha kölcsön visszafizetése 

hitelkiváltásból történik.  

 

39. ELVESZÍTI AZ ÜGYFÉL AZ ÁRFOLYAMGÁT ÁLTAL NYÚJTOTT  KEDVE-

ZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEKET  A FORINTOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN? 

 

Az árfolyamgát rendszere megszűnik, a gyűjtőszámla hitel egyenlege – a felszámo-

landó kamatot kivéve – nem növekedhet.  

Azonban azért, hogy ennek következtében az Ön terhe ne emelkedjen, a havi 

törlesztőrészlet összegét a forintosítás előtti (2015. januári esedékesség szerint) rög-

zített szinten tartja bankunk az árfolyamgát teljes futamideje alatt, azaz legfeljebb 60 

hónapig.  

Az árfolyamgát lejáratakor (60. hónap) az Ön által meg nem fizetett összeg a forint 

kölcsönön tőkésítésre kerül és a bank a hátralévő futamidőt úgy határozza meg, 

hogy az ezután fizetendő havi törlesztőrészlet ne legyen magasabb az ezt megelőző 

törlesztőrészlet 115 %-nál.  

További információért kérjük, keresse fel (www.kdbbank.eu) „Elszámolási és forintosítási 

információk” cím alatt vonatkozó Tájékoztatónkat. 

    

40. KÉRHETI-E AZ ÁRFOLYAMGÁTTAL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL AZT, HOGY 

MAGASABB TÖRLESZTŐRÉSZLETET FIZETHESSEN? 

 

Igen, ha az ügyfél képes a magasabb törlesztő fizetésére, akkor érdekében áll így 

dönteni, mert így elkerülheti a 60. hónapot követő törlesztőrészlet emelkedést, vala-

mint a futamidő hosszabbítását. 

 

 

 
Amennyiben nem talált választ a felmerült kérdéseire, kérjük, keresse fel az MNB 

honlapját https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas további 

információért, vagy Központi Fiókunkat. 

 

 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas

