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Kiket érint, kiket nem? 
 
1. Mely szerződések érintettek az elszámolásban?  

A 2004. május 1. és 2010. november 26. között kötött hitelügyletek. 
 

A forint kölcsönszerződések csak az esetleges egyoldalú szerződésmódosítással 
kapcsolatos elszámolásban érintettek.  

 
 
2. Csak az élő, vagy a lezárt, lejárt hitelek felvevőivel is elszámol-e a bank?  

Az elszámolásban részt vesznek azok az ügyletek, amelyeket 2004.05.01. és 2010.11.26. 
között kötöttek , ha 

o élő az ügylet, vagy 

o 2009.07.26-át követően szűnt meg a szerződés, vagy 

o 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de 

- a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,  

- az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által 

engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi 

intézmény (követeléskezelő) érvényesíti  

- az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a 

fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem 

évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította. 

A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen vagy 

meghatalmazott útján nyújthatók be a fiókhálózatban. 
 
 
3. A Nemzeti Eszközkezelőnek eladott ingatlanokra is vonatkozik az elszámolás?  

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a hitelintézet 
elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek 
nem kell a fogyasztóval elszámolnia. 

 
 
4. Érinti-e azokat az elszámolás, akiknek felmondták a hitelét és a követelés 

követeléskezelőhöz került? 

2009. július 26-án vagy azelőtt eladott, még élő vagy 2009. július 26-át követően 
megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződések esetén a pénzintézetek csak akkor 
készítenek elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a követelést vele szemben a 
követeléskezelő érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját 
követően követeléskezelő érvényesítette. Az ügyfél igénybejelentését követően a 
pénzintézet a követelés átruházásának időpontjára elkészített elszámolást megküldi az 

ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával 
igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a 
követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél 
részére. 

  

https://www.otpelszamolas.hu/static/elszamolas/file/Forintositas_ElszamolasiIgenyKerelem_MegszuntESKezelt_20150110.pdf
https://www.otpelszamolas.hu/static/elszamolas/file/Forintositas_ElszamolasiIgenyKerelem_MegszuntESElnemevult_20150110.pdf
https://www.otpelszamolas.hu/static/elszamolas/file/Igeny_bejelento_Koveteles_vallalk_tort_elsz_20150210.pdf


2 
 

Az elszámolás menete 
 
5. Mikor küldik ki a hitelintézetek az elszámoló leveleket? 

A hitelintézetek 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között adják postára a 
forinthitelesek tájékoztató levelét.  
 
Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30. között azok kapnak elszámoló 
levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel (az alábbi esetekben az ügyfeleket 
honlapon keresztül tájékoztatja a hitelintézet): 

 kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és 

 a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.  
 
Mivel az OTP Lakástakarék egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget, 
így csak azok kapnak elszámoló levelet, akiknek a kölcsön kötelezettsége nem 
szűnt meg. Azonban ebben az esetben sem kerül sor visszatérítésre kamat, díj- 
vagy költségemelés hiányában. 

 
 
6. Mit kell tenni, ha valaki nem kapta meg az elszámoló levelet?  

Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik. Akkor érdemes 
felkeresni a hitelt folyósító fiókot, ha a hitelintézet a honlapján közzétette, hogy minden, az 
elszámolásban érintett ügyfelének kiküldte az elszámolólevelet, de az illető még nem 
kapta meg és nem tartozik az alábbi körbe a kölcsöne: 

 kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) 

 és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.  
 

Észrevételét a hitelintézeti közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül 
terjesztheti elő.  
Ha a levelezési címe megváltozott, azt minél előbb jelezze a bankfiókban.  

 
7. Mi a teendő az elszámoló levél megérkezését követően?  

Az elszámoló levél áttanulmányozását követően Önnek alapvetően nincs teendője. 
Amennyiben bővebb információra van szüksége, az elszámoló levélben leírtak szerint 
kérheti a részletes elszámolást is. Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok 
megadását követően - a honlapunkról (Részletes elszámolás menüpont), vagy az erre 
vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül 
(06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót 
az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek. 

 
 

Az elszámolást követően  
 
8. Módosul-e az elszámolást követően a forinthitelek kamata vagy a 

törlesztőrészlete?  

Nem, az OTP Lakástakarék által nyújtott hitelek kamata és kezelési költsége a teljes 
futamidő alatt fix, nem változtatható, így a törlesztőrészlet sem módosul. 

 
9. Miért nem jár vissza részemre összeg? 

Szerződésben bár szerepelt az egyoldalú módosításra lehetőséget nyújtó oklista, de azzal 
a hitelintézet nem élt, azaz a hitel futamideje alatt nem történt olyan egyoldalú 
szerződésmódosítás, amely miatt elszámolandó összeg keletkezett volna. 
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Jogszabályi háttér 
 
10. Milyen jogszabályok alapján hajtja végre a hitelintézet az elszámolást?  

Az elszámolásra vonatkozó törvényeket, rendeleteket ide kattintva éri el. 
 
 
11. Milyen szervezet ellenőrzi, hogy a hitelintézet betartja-e a jogszabályokat?  

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a 
fogyasztók érdekében fellép, ha a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja. 

 
 

Egyéb 
 
12. A hagyatéki eljárást hogyan befolyásolja az elszámolás?  

Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia az örökösnek, amelyben szerepel 
teherként az elszámolásban érintett hitelszámla, vagy vagyonként a fogyasztói követelés 
összege. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy 
megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg. 

 
13. A kezes és adóstárs is érintett az elszámolásban?  

A hitelintézet az elszámolásról szóló levelet az érintett hitel ún. főadósának a hitelintézet 
által ismert legutolsó levelezési címére küldi el, a hitelintézet a főadóssal számol el. A 
főadós: a hitel azon adósa, akinek a hitelintézet a hitel futamideje alatt az elszámoló 
kivonatokat, leveleket általában küldte.  
Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a 
polgári jog szabályai szerint teljesítenie. 

 
14. Milyen panasztételi lehetőségeik vannak az ügyfeleknek?  

Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati 
lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat. A panasz benyújtására az elszámoló levél 
kézbesítésétől számított 30 napon (elszámoló levelet nem kapott esetekben a honlapon 
történő közzétételt követő 60 napon) belül van lehetősége. 

 
15. Hogyan jelenthető be a lakcímváltozás? 

A lakcímváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban 
személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt mielőbb tegye meg.  

 
 

Nem találta meg amit keresett? 

Hívjon minket a 06-1-3666-205 számon elérhető elszámolási hitel vonalon vagy kérjen 

visszahívást munkatársainktól! 

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján, 

„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt is megtalálja. 

https://www.otpelszamolas.hu/Egyeb
https://www.otpelszamolas.hu/Egyeb
https://www.otpelszamolas.hu/Kapcsolat
https://www.otpelszamolas.hu/Kapcsolat
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas

