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Hiteleseknek  

 
Tisztelt Hallássérültek és Mindenki, aki ezt olvassa! 

2015.03.01-jétől a Munka-Kör Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank által kiírt pályázatom 

elnyerte a jogot arra, hogy az elszámolási és forintosítási törvényekről a hallássérültek részére 

tájékoztatást nyújtson érthető formában.  

Első tájékoztatásunk: március1. és április 30. között levelet kaptok a hitelfolyósító intézettől, 

melyben tájékoztatnak arról mennyi az általuk visszafizetendő összeg, amelyet a jelenlegi 

törvény alapján nem voltak jogosultak levonni. Akinek volt hitele az elmúlt 5 évben 

(2009.07.26-ig visszamenőleg), vagy végtörlesztéssel megszűntette, azokat is érinti az 

elszámolás. Pénzt csak azok kaphatnak vissza, akiknek egyébként nincs tartozása vagy 

megszűnt, vagy az elszámolás során kivezetődik a hitele és marad még kifizethető összeg. 

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy 2015. március 1. napjától 2015. április 30 napjáig küldik 

ki a bankok a devizahitelekkel kapcsolatos tájékoztatóikat az elszámolásról és - 

jelzáloghitelek esetében - a forintosításról. 

A levelek tértivevényesek, így külön át kell venni azokat. Az átvétel azért nagyon fontos, mert 

határidőt tartalmaznak ügyféli teendőkre nézve, három esetkörben, amire a határidő 

elmulasztása esetén már nem lesz lehetőség. Ezek az esetek a következők. 

A kedvezményes végtörlesztőknek március folyamánmárcius 1. - március 31. között külön 

igényelniük kell egykori hitelezőjüktől az elszámolást 10.000 Ft ellenében, ha nem 

hitelkiváltással, hanem önerőből történt a végtörlesztés. Abban az esetben, ha másik hitelből 

történt a hitel kiváltása, a szerződés másolatát mellékelni kell az elszámolási kérelemhez, így 

elkerülhető a díj befizetése)egykori hitelezőjüktől az elszámolást, Akinek pedig 2009.07.26 

után lezárult a hitelszerződése, és azóta megváltozott a lakcíme, vagy a hitel lezárulta után 

megváltozott a bankszámlaszáma, azoknak az új (lakcím és/vagy bankszámla) adatokat 

érdemes közölniük az elszámolásra kötelezett intézményükkel. 

Kérjük, hogy a leveleket az esetleges határidő elmulasztása elkerülése végett mindenki vegye 

át! 

Budapest, 2015. március 2. 

„Készült a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával”. 
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