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Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos 

elszámolás legfontosabb tudnivalóiról 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás, és forintososítás 
legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze. 
 

1. Vonatkozó jogszabályok  
 
A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos eljárásokat és elszámolást jelenleg az alábbi 
törvények szabályozzák:  
 

 a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban: forintosítási törvény),  

 a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 
a (továbbiakban: elszámolási törvény), 
 

 az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény.  

 
E törvények alapján a KDB Európa Bank Zrt. megkezdte a felkészülést az elszámolással kapcsolatos 

feladatok teljesítésére.  

Az elszámolás és a forintosítás tényleges megvalósítását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által készített 

rendeletek szabályozzák az elszámolás módszertana, képlete és valamennyi részlete vonatkozásában 

az alábbiak szerint:  

a) a problémamentes szerződések (a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe és nem 

részesült semmilyen kedvezményben) elszámolásának módszertana,  

b) a kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerződésekre, valamint az 

árfolyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelőre 

vonatkozó speciális előírások,  

c) a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertana, 

valamint az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határideje,  

d) a fogyasztók tájékoztatását rögzítő előírások.  
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A rendeletek kihirdetéséről és a fogyasztók teendőiről, illetve a határidőkről az MNB honlapján1 és 

saját honlapunkon és fiókhálózatunkon keresztül is tájékoztatjuk ügyfeleinket.  

Közleményében2 az MNB megerősítette, hogy az elszámolással összefüggésben a negyedik MNB-

rendelet megjelenéséig a fogyasztóknak nincs teendőjük, illetve hogy a pénzügyi intézmények is csak 

a negyedik rendelet megjelenését követően tudnak bővebb tájékoztatást adni a fogyasztóknak.  

Ügyfeleink jövőre a Bank által küldött tájékoztatólevélben értesülnek majd a kölcsönüket érintő 
elszámolásokról és a forintosításról.  
 

2. Az elszámolásban érintett szerződések  
 
A fenti törvények rendelkezései a 2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött fogyasztói 
devizaalapú3, forint- és devizakölcsön-, illetve lízingszerződésekre vonatkoznak. A fenti jogszabályok – 
így az elszámolási kötelezettség sem – nem terjednek ki a hitelkártyákra és folyószámlahitelekre, 
valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forinthitelekre.  
 

3. Az elszámolás elvei és egyéb szabályai  
 
A jogszabályok alapján az árfolyamrésből és a bíróság döntése alapján tisztességtelennek minősülő 
egyoldalú szerződésmódosításból származó fogyasztói túlfizetéseket az MNB rendeletben 
meghatározott időben és módon a kölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni.  
Az előtörlesztésként elszámolt túlfizetésekből Bankunk jogosult levonni az adott időszakban általa 
nyújtott kedvezményeket.  
Kedvezménynek minősül minden olyan vagyoni előny vagy juttatás (tőke, kamat vagy díj elengedése, 
kedvezményes árfolyam alkalmazása), aminek következtében a fogyasztó szerződésben 
meghatározott eredeti fizetési kötelezettsége csökkent.  
Tényleges kifizetésre abban az esetben kerül sor, ha a kölcsönszerződés megszűnt, de az elszámolást 
követően a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége marad fenn a fogyasztóval szemben.  
 
Speciális elszámolási szabályok érvényesek: 

 azokra a kölcsönszerződésekre, amelyek 2009. július 26-án vagy azt megelőzően szűntek 
meg;  

 ha Bankunk a szerződés megszűnését követően fennmaradó követelését követeléskezelőnek 
adta át (engedményezte);  

 ha a fogyasztók devizaalapú hitelüket jogszabály alapján rögzített árfolyamon 
végtörlesztették; ebben az esetben a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. között kérheti 
a Bankunktól az elszámolás elkészítését. Ennek díja 10 000 forint, melyet az elszámolási 
törvényben meghatározott esetekben nem kell megfizetni vagy visszajár;  

 ha a kölcsönszerződésben szereplő ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő az elszámolás teljesítése 

előtt megvásárolta;  

 ha a fogyasztók a jogszabályi lehetőséggel élve beléptek az árfolyamgátba.  

                                                           
1
 http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html 

2
 A Magyar Nemzeti Bank 2014. november 4-én kiadott sajtóközleménye, mely elérhető az MNB honlapján vagy 

a következő linkre kattintva: 
http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_sajto_1104_3 
3
 devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html
http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_sajto_1104_3
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Az elszámolás pontos módszertanát, képletét és valamennyi részletét minden esetben rendeletekben 
határozza meg az MNB. Az elszámolással kapcsolatos minden költség Bankunkat terheli.  
 

4. Az elszámolás ügyfelek részére történő megküldése, határidők  
 
Bankunk minden érintett ügyfelének a kölcsönszerződésükre vonatkozó részletes elszámolást küld.  
 
A tájékoztatás tartalmi és formai követelményeit az MNB rendeletben határozza meg. Az elszámolás 
elküldésére az elszámolási törvény alapján 2015-ben kerül sor:  
 

 az első félévben a devizaalapú hitelekre,  

 a második félévben a forint- és a devizahitelekre vonatkozóan.  
 
A módosított elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően a Banknak  
 

 a devizaalapú hitelszerződések esetében  

o 2015. március 1. és április 30. között kell az elszámolást az érintett ügyfeleiknek 
elküldeniük abban az esetben, ha az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 
szerződéses kikötések tisztességtelenségével kapcsolatosan peres eljárást indítottak, 
és az 2015. március 1-jéig véglegesen lezárul. (alapeset) 

o Ha a peres eljárás 2015. március 1-jét követően fejeződik be véglegesen, az 
elszámolást az eljárás befejezését követő 60 napon belül kell ügyfeleiknek 
elküldeniük.  

 a forint- és devizahitel-szerződések esetében  
 

o 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kell az elszámolást elküldeniük ügyfeleik 
részére – feltéve, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szerződéses 
kikötések tisztességtelenségével kapcsolatosan peres eljárást indítottak és az 2015. 
augusztus 1-jéig véglegesen lezárul. (alapeset) 

o Ha a peres eljárás 2015. augusztus 1-jét követően fejeződik be véglegesen, az 
elszámolást az eljárás befejezését követő 60 napon belül kell ügyfeleiknek 
elküldeniük.  
 

5. Az elszámolás és a forintosítás menetrendje 
 

 Az elszámolás és a szerződésmódosítás fordulónapja a deviza és deviza-alapú szerződések 
esetén 2015.02.01.; a forint hitelek esetén 2015.06.30. 

 A deviza és a devizalapú jelzáloghiteleknél 2015. január 1-jétől már az új, rögzített 
árfolyamon esedékesek a törlesztő-részletek (CHF: 256,47, EUR: 308,97 forintos árfolyam).  

 Az ügyfelek 4. pontban részletezett időpontokban megkapják a postai tájékoztatást az 
elszámolásokról valamint a szerződés módosítás szövegét is. A deviza- vagy deviza-alapú 
jelzálogkölcsönnel rendelkezők a forintosításra vonatkozó; valamint - amennyiben igénylik és 
megfelelnek valamely feltételnek - a forintosítás mellőzésének igényléséhez szükséges 
dokumentációt is megtalálják a részükre kiküldendő anyagban. Ezután 30 napjuk van arra, 
hogy írásban jelezzék, ha kölcsönük szerződés szerinti devizanemét meg akarják tartani. Erre 
abban az esetben tarthatnak igényt, ha az alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek: 
 

o devizaalapú- vagy deviza jelzálogkölcsönük 2020. vége előtt lejár; vagy  
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o az előírt 1 %-os kamatfelár-minimum miatt megnőne kölcsönük kamatszintje; 

vagy  

o a szerződés devizanemében a törlesztő-részletet meghaladó jövedelem áll 

rendelkezésükre; vagy  

o megfelelnek a 2015. január 1-től érvényes jövedelemarányos törlesztőrészlet és 

hitelfedezeti arány (PTI, LTV) követelményeknek, aminek értelmében 400 ezer 

forint alatti jövedelem és CHF hitel esetén legfeljebb 10 % (EUR hitelnél 25 %), 

efölött 15 % lehet a törlesztőrészlet a jövedelem arányában. 

Amelyik ügyfél nem jelzi a kölcsön eredeti devizanemének megtartását, akkor kölcsöne az értesítés 
kézhezvételét követő 31. napon - vagyis, ha az alapesetet tekintjük, körülbelül május-június 
folyamán- módosul, 2015. február 1. napjára visszamenőleges hatállyal, azaz kölcsönük 
automatikusan forintosításra kerül. Az elszámolás és a forintosítás határidejére a többi esetben 
(tehát nem az alapesetet tekintve) a 4. pontban részletezettek az irányadóak. 

Akinek Bankunk ismeri a jelenlegi lakcímét és nem kezdeményezi vagy kezdeményezi, de nem 
jogosult arra, hogy deviza- vagy deviza-alapú maradjon a jelzálogkölcsöne, annak az elszámolás és a 
forintosítás "automatikusan” történik, azaz semmilyen kérelmet nem kell benyújtani. 

A törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő új törlesztő-részletet az elszámolásra nyitva 
álló határidőt követő hónapban kell először teljesítenie az ügyfeleknek.  

2015.02.01-je és az új törlesztő-részlet fizetése között eltelt időszakra a Banknak - a későbbiek 
folyamán - ismét el kell számolnia. 

6. Forintosított hitelek- kiváltása, kifizetése 

 Ha megtörtént a deviza-alapú vagy devizahitel forintosítása, és az ügyfél nem elégedett a 
forintosított hitel feltételrendszerével, akkor hitelét költségmentesen felmondhatja a 
szerződésmódosulást követő 60 napon belül, vagyis az alapesetet véve az utolsóként 
tájékoztatást kapó hitelesek esetében erre legkésőbb 2015. július 30-áig kerülhet sor. 
Egyéb esetben a 4. pontjában részletezett alapján. 

 Az ügyfélnek a felmondást követő 90 napon belül ki kell egyenlíteni a tartozást - elvileg 
legkésőbb 2015. október 28-ig le kell zárulniuk a hitelkiváltásoknak. Abban az esetben, ha 
az ügyfél felmondja a hitelét, de nem tudja kifizetni azt semmilyen forrásból, akkor az 
adós ellen megindul a végrehajtási eljárás. 
 

7. Az értesítő levelek tartalma 
 
Az MNB vonatkozó rendelete alapján az ügyfelek tájékoztatására szolgáló értesítő az 
elszámolással és a szerződésmódosulással kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a tisztességtelenül felszámított díjakból adódó összeget,  
 a jóváírt, beszámított, kifizetendő összeget,  
 az elszámolás előtti és utáni adatokról szóló tájékoztatást (lejárt tartozás összege, 

gyűjtőszámla hitelből, áthidaló kölcsönből eredő tartozás összege, nem esedékes 
tőketartozás összege),  

 külön mellékletben a hiteltörténeti adatokat,  
 a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást,  
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 a szerződésmódosulás előtti és utáni adatokat: 

o nem esedékes tőketartozás összegét, lejárt tartozás összegét, 

o gyűjtőszámla hitelből eredő tartozás összegét,  

o az éves kamat, kezelési költség összegét,  

o kamatperiódus időtartamát,  

o az új kamatperiódus kezdő időpontját,  

o a szerződésmódosulást követően fizetendő törlesztőrészlet összegét   

o a kölcsönszerződés lejáratát,  

o a szerződésmódosulás lényegi elemeiről készített összefoglalót,  

o az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatot,  

o a felmondási jogra vonatkozó figyelemfelhívást,  

o a szerződésmódosulás alkalmazásának mellőzésére irányuló lehetőségekről 

szóló figyelemfelhívást és az ezzel összefüggő egyéb tájékoztatást,  

o a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást. 

 

8. A forintosítás utáni kamatra vonatkozó szabályok 

 a forintosított hitelek kamatperiódusa 3 hónap,  
 főszabály szerint a hitel forintosítás utáni kamatszintje = 3 havi BUBOR + a devizahitel 

eredeti kamatfelára, de  

 nem lehet magasabb a forintosított hitel kamatszintje, mint az eredeti volt, viszont 
 legalább 1 %-os kamatfelárat, vagyis (a jelenlegi BUBOR alapján) 3,1 %-os kamatot fel 

kell számítaniuk a bankoknak,  
 a kamatfelár lakáscélú kölcsönök esetén legfeljebb 4,5 %, szabad felhasználású 

kölcsönök esetén 6,5 % lehet,  
 a fenti kamatfelárakat a rendszeresen felszámított díjak (admin fee) nélkül kell 

számítani. 

9. A gyűjtőszámla hitelre vonatkozó szabályok 
 

a) A gyűjtőszámlahiteleket (GYSZH) érintő változások 2015. január elsejétől lépnek 

hatályba. 

 

Az ügyfeleknek ekkor még a GYSZH törvényben rögzített árfolyamon (180 HUF/CHF; 

250 HUF/EUR) kell törleszteni a devizakölcsönt, és a forintosítási törvény szerint 

rögzített árfolyamhoz viszonyítva (256,47 HUF/EUR; 308, 97 HUF/EUR) számolja ki a 

Bank az árfolyamkülönbözetet, a mentesített követelésrészt, és ebben a hónapban 

még megtörténik az elszámolás a GYSZH terhére. 

 

b) 2015. február elsejétől leáll a GYSZH terhére történő folyósítás, továbbá ettől a dátumtól 

megszűnik minden állami támogatás, tehát a mentesített követelésrész kedvezménye is.  
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i. Azoknak az adósoknak, akik igénylik a forintosítást, a devizahitelük forint 
törlesztőrészlete a GYSZH gyűjtési időszaka alatt nem lehet magasabb a 2015. 
januárjában forintban megfizetett törlesztőrészletüknél (ide nem értve az ügyleti 
kamat változásából adódó törlesztőrészlet emelkedést), amely a rögzített 
árfolyamon, és nem a törlesztési árfolyamon került kiszámításra. 
Ennek értelmében az ügyfél által 2015 februárjától a GYSZH gyűjtési időszakának 

végéig fizetendő törlesztrőrészlet az eredeti törlesztési ütemezésben 

rögzítettekhez képest kevesebb tőkére és járulékra (kamat + kezelési költségre) 

elengedő, mivel ettől az időponttól már a hatályos jogszabályban rögzített 

törlesztési árfolyamon (256,47 HUF/CHF; 308,97 HUF/EUR) történik a befizetett 

forintösszeg deviza ellenértékének átszámítása. Az így felhalmozott meg nem 

fizetett törlesztőrészlet összege a gyűjtési időszak végén tőkésítésre kerül majd. 

 

ii. Azoknak az ügyfeleknek, akik jogosultak (lásd 5. pont) és meg akarják tartani 
kölcsönük eredeti devizanemét, nyilatkozniuk kell, hogy tudomásul veszik, hogy a 
GYSZH törvényben rögzített árfolyamon való törlesztés megszűnik. Ez azt jelenti, 
hogy devizaalapú jelzálogkölcsönüket nekik is a forintosítási törvényben rögzített 
árfolyamon kell fizetniük tovább, majd később –az elszámolást követően-  a 
hivatalos devizaközép árfolyamon. 
 

A GYSZH egyenlege mindkét esetben a GYSZH törvényben rögzített 3 havi BUBOR-ral növekedhet a 

gyűjtési időszak végéig. A GYSZH törlesztését mindkét esetben a gyűjtési időszakot követően (a 

GYSZH szerződésben rögzítettek alapján) kell megkezdeni.  

10. Az adósokat érintő feladatok 
 
Az ügyfeleknek végig kell gondolniuk, hogy az elszámolás és a forintosítás érinti-e őket. 

 
11. Az elszámolás sikeres lebonyolításában az adósoknak együtt kell működniük a bankokkal, azaz: 

1) aki igényt tart rá, a szerződés eredeti devizanemének megtartására irányuló 
nyilatkozatot alá kell írnia,  

2) az adóstársak, kezesek, zálogkötelezettek a tájékoztatást másolatban kizárólag egyedi 
kérelmezés esetén kapják meg,  

3) az ügyfeleknek át kell gondolniuk, hogy a Bankhoz bejelentett adatokban (név, 
lakcím) történt-e változás, és amennyiben igen, és azt még nem jelezték a Bank felé, 
az adatváltozást mielőbb be kell jelenteniük, a Bank által rendszeresített 
formanyomtatványon illetve módon. 

4) abban az esetben, ha nincs az adósnak nincs élő hitele, és fizetési számlaszáma az 
elszámolást végző banknál, akkor a Bank által elfogadott módon be kell jelenteni a 
fizetési számlaszámot, amelyre az összeget kéri, az átutalás innentől 15 napon belül 
történik. Amennyiben nincs bankszámlája, akkor a Bank által elfogadott módon 
nyilatkozni kell arról, hogy pénztári készpénzkifizetés útján veszi át az összeget.  

 
12. Folyamatos tájékoztatás, panaszkezelés 

Bankunk holnapján az "Elszámolási és forintosítási információk" cím alatt értesíti ügyfeleit az 
elszámolással és a forintosítással kapcsolatos információkról, és elérhetővé teszi a kapcsolódó 
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nyomtatványokat. Ezen kívül hagyományos úton (fiók, telefon, stb.) is tájékoztatást kell adnunk 
ügyfeleinknek. 

A tájékoztatást követő 30 napon belül először a Bank kezeli a beérkező panaszokat, ezt követően a 
Pénzügyi Békéltető Testület az illetékes a panaszkezelésben.  

A Magyar Nemzeti Banknál a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ microsite-ján szintén "Elszámolási 
és forintosítási információk"4 címen, illetve hagyományos úton (személyesen, telefonon, stb.) is 
elérhető a tájékoztatás. 
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 http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/gyik_elszamolas.html

