
3. Példa (MINTA JÓZSEF) : Deviza alapú forintosításra 
kerülő jelzálogkölcsön (elszámolást követően is 
„élő” szerződés, gyűjtőszámlahitellel érintett) 

Magyar Nemzeti Bank 6 

Itt értesül a fogyasztó arról, hogy a 
kölcsönszerződésében az elszámolás pénzügyi 
teljesítésének napjáig (példában: 2015.04.15.) 
mekkora volt az árfolyamrésből és egyoldalú 
kamatemelésből adódó, tisztességtelenül 
felszámított (deviza) összeg. 

Az elszámolás pénzügyi teljesítésének napjáig 
tisztességtelenül felszámított (deviza) összege 
jelen példában teljes egészében tartozásokra 
került elszámolásra (ez esetben nincs kifizetés). 

A fogyasztó az alábbi táblában követheti 
nyomon, hogy az elszámolás pénzügyi 
teljesítése előtt milyen tartozásai voltak, és 
ezen tartozásokra a fogyasztói követelése 
mekkora összegekben került elszámolásra, 
valamint mutatja a elszámolást követő 
tartozások mértékét. A példában a fogyasztói 
követelés elsőként a gyűjtőszámlahitel 2015. 
04.15-én fennálló tartozásának 
kiegyenlítésére, másodsorban pedig a fennálló 
hitel nem esedékes tőketartozására 
(előtörlesztésre) került elszámolásra. 

I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk 

II.  Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk 

III. Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk 

Melléklet: Hiteltörténeti kimutatás 
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Az alábbi táblázat foglalja össze a fogyasztó részére 
kölcsönszerződésének az elszámolás és forintosítás fordulónapja előtti 
(2015.01.31.) és azt követő (példában a pénzügyi teljesítés 
2014.04.15.) utáni állapotát. 

Az elszámolás eredménye-
képpen a kölcsönszerződés 
lecsökkent, nem esedékes 
tőketartozása (lásd előző 
oldalon található tábla) az e 
táblában megadott deviza-
árfolyamon került forintra 
váltásra, és feltűntetésre.  

A fogyasztó ebben a táblában találja meg a 
módosuló szerződésére vonatkozó legfontosabb 
információkat: 

 Új, „fair” forint kamat 

 Új kamatperiódus (jogszabály alapján a hátralévő 
futamidőnek megfelelően) 

 Új kamatperiódus kezdődátuma 

 Első, új törlesztőrészlet esedékességének napja 
(eredeti kölcsönszerződés napjának 
megfelelően) 

A fogyasztó értesítést kap arról is, hogy az 
elszámolás és forintosítás eredményeképpen a 
2015. január havi törlesztőrészletéhez képest 
mekkora mértékben csökkent az új kötelezettsége. 

I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk 

II.  Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk 

III. Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk 
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A tájékoztató mellékletét képezi a 
Hiteltörténeti kimutatás éves bontásban, 
amelyen ellenőrizheti az eredeti, az 
intézmény által előírt törlesztőrészleteket, a 
fogyasztó által teljesített befizetéseket, a 
lejárt tartozásokat, illetve a nem esedékes 
tőketartozásokat az érintett időszakok végén. 

A Hiteltörténeti kimutatás január havi 
„Befizetés” oszlopában szereplő érték eltér a 
szerződésmódosulás adatait összefoglaló 
táblázatban (lásd előző oldalon) szereplő 
értéktől, mert a Hiteltörténeti kimutatásban 
a befizetés a fogyasztói befizetés mellett a 
gyűjőszámlahitel terhére történt befizetést is 
tartalmazza. 

I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk 

II.  Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk 

III. Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk 

Melléklet: Hiteltörténeti kimutatás 


