
Tisztelt Érintettek!

A bankok elszámoltatása a legfőbb magyar bírói fórum, a Kúria jogegységi döntése alapján
zajlott  le.  A Kúria úgy döntött,  hogy a devizahitelek esetében az árfolyamváltozásból
fakadó  többletterheket  az  ügyfeleknek  kell  viselniük. Az  Országgyűlés  tartotta  magát
ehhez  a  döntéshez,  ezért  a  bankokat  a  tisztességtelenül  megemelt  kamatokkal,  a
tisztességtelenül felszámított árfolyamréssel és a tisztességtelenül felszámított díjakkal tudta
elszámoltatni. Mivel a devizahiteleknél az árfolyamváltozásból fakadó terheket a Kúria nem
engedte megosztani a bank és az ügyfelek között, ezért a devizahiteleknél a forintra váltás
és a törlesztőrészlet csökkentése volt a fő cél.

A bankok elszámoltatásának eddigi adatai alapján a bankok  744 milliárd forintot fizettek
vissza a  devizahiteleseknek.  Ebből  181  milliárd  forint  a  már  megszűnt  hitelek  után
készpénzben kifizetésre került, és tartozásra számoltak el 563 milliárd forintot.

Az eddig deviza alapú, most forinthitellé alakított  élő hitelszerződések 77 százalékánál a
törlesztőrészlet egyértelműen csökkent vagy nem változott. Az árfolyamgát-konstrukcióba
belépett  devizahitelesek  esetében  a  törlesztőrészlet  nem változott,  de  a  gyűjtőszámla-hitel
csökkent vagy megszűnt, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy idáig is ők jártak eddig a
legjobban. A korábbi árfolyamgátasok eddig is  és ezután is alacsony törlesztőt fizetnek, a
gyűjtőszámla-tartozásuk pedig az alábbiak szerint alakult.

172 216 darab árfolyamgátas ügyfél és gyűjtőszámla volt, ebből 147 180 darab megszűnt, 25
036  darabnál  pedig  a  gyűjtőszámlán  nyilvántartott  tartozás  jelentősen  csökkent,  tehát  az
árfolyamgátas ügyfelek mindegyikének csökkent a nyilvántartott tartozása.

A  korábbi  deviza  alapú  hitelek  azon  23  százaléka,  ahol  a  törlesztőrészlet  változása
bizonytalan, nagyrészt olyan devizahitel,  ahol a szerződést már vagy felmondták,  vagy 90
napon  túli  tartozás  van,  vagy korábban banki  segítséget  vettek  igénybe  a  törlesztéshez  –
melynek összegét a bank most leírhatta – vagy lakáskassza-biztosítással érintett kombinált
hitelről van szó, ahol a hitel összegét a biztosítási díj nagymértékben meghatározza.

A  nyilvántartott  tőketartozás  minden  devizahiteles  esetében  csökkent. Ez  azonban
nyilvánvalóan magasabb, mint a felvételkori összeg, amikor alacsony volt a svájci frank és az
euró  árfolyam.  Az  lenne  a  helyes,  ha  az  ügyfelek  a  jelenleg  forintban  nyilvántartott
tőketartozásukat azzal vetnék össze, hogy a januári egyenleg-értesítőjükben szereplő svájci
frankban, illetve euróban nyilvántartott tőketartozás az akkori árfolyamon átszámítva mennyi
lett volna.  2015. januári árfolyamon – az elszámoltatást megelőzően – a legtöbb ügyfél
10-16 százalékkal magasabb tőketartozással rendelkezett, mint most.

Tisztességtelenül felszámított összegek elszámolása MRD FT
Tartozásra elszámolt  532,7

ebből nem esedékes tőketartozásra 390,5
ebből egyéb (lejárt) tartozásra beszámított* 142,2

Gyűjtőszámlára elszámolt*    30,4
Kifizetésre került  181,3
Összesen  744,4
* előzetes számítás alapján



A törlesztőrészlet csökkenéssel érintett kölcsönszerződések száma (becslés)

Elszámolást követően élő DA kölcsönszerződések

 db
Megoszlá

s (%)  

Törlesztőrészle
t változás 
iránya

90 napon túli tartozással 
érintett állomány (2014 Q4 
adatok alapján, csak 
Hitelintézetek)

657 511

152 000 152 000 23% 23%

bizonytalan
Gyűjtőszámlahitel-állomány 
(2015. februári 
adatszolgáltatás alapján, 
Hitelintézetek és PV)

172 216
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%

jellemzően 
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csökken

Várható törlesztőrészlet 
csökkenéssel érintett 
szerződések száma

333 295
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%

csökken

Változás a tisztességtelenül felszámított összegek elszámolását követően
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Átlagos deviza kölcsön tartozása*
4,83 m
Ft***

755 017 Ft 15,6 4,07 m Ft

Gyűjtőszámla hitelek állománya**
32,75 mrd

Ft
30,41 mrd Ft 92,2 2,34 mrd Ft

Gyűjtőszámla hitel szerződések 
darabszáma**

172 216 db 147 180 db 85,5 25 036 db

Átlagos gyűjtőszámlahitel-tartozás 190 147 Ft 93 493 Ft
*a  tartozás  adatai  tartalmazzák  a  nem esedékes  tőketartozás  csökkenéséből  és  a  lejárt  tartozásokból  eredő
csökkenést is. Az átlagos kölcsöntartozás tartalmazza mind a jelzálog fedezett, mind a jelzáloggal nem fedezett
hiteleket (pl.: gépjármű) is.

** előzetes számítások alapján
*** Az adatszolgáltatás alapján az elszámolást megelőző tőketartozás és az elszámolással megszűnt, illetve az
elszámolást követően is élő szerződések számának hányadosa


