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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
Mérleg ESZKÖZÖK (aktívák) 

Adatok E Ft 
 

ESZKÖZÖK 2000.12.31 2001.12.31

A. Befektetett eszközök 37 946 53 256
     I. Immateriális javak 680 24 454
         1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 0
         2. Vagyoni értékű jogok 0 0
         3. Szellemi termékek 680 24 454
         4. Immateriális javakra adott előlegek 0 0
         5. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0
    II. Tárgyi eszközök 27 047 21 856
         1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
         2. Berendezések, felszerelések, járművek 27 047 21 856
         3. Beruházások 0 0
         4. Beruházásokra adott előlegek 0 0
         5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
   III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 219 6 946
B. Forgóeszközök 30 071 706 34 859 374
     I. Készletek 17 300 17 300
         1. Anyagok 0 0
         2. Kereskedelmi áruk 17 300 17 300
         3. Közvetített szolgáltatások 0 0
         4. Készletekre adott előlegek 0 0
    II. Követelések 5 310 901 4 701 002
         1. Tagintézetekkel szembeni követelések 5 282 164 4 674 265
             a) díjkövetelések 640 0
             b) Alapra átszállt követelések 5 281 524 4 674 265
             c) visszterhes kötelezettségvállalás utáni díjak 0 0
         2. Hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések 20 952 19 822
         3. Betétesekkel szembeni követelések 0 0
         4. Állammal szembeni követelések 0 0
         5. Egyéb követelések 7 785 6 915
   III. Értékpapírok 24 706 567 30 116 702
         1. Állampapírok 24 706 567 30 116 702
         2. Egyéb értékpapírok 0 0
    IV. Pénzeszközök 36 938 24 370
         1. Pénztár, csekkek 412 377
         2. Bankbetétek 36 526 23 993
C. Aktív időbeli elhatárolások 704 318 894 484
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 813 970 35 807 114 

 
Budapest, 2002. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
Mérleg FORRÁSOK (passzívák) 
 
 

Adatok E Ft 
 

FORRÁSOK 2000.12.31 2001.12.31

D. Saját tőke 30 772 937 35 682 090
     I. Jegyzett tőke 817 267 827 267
    II. Tartalék 20 729 339 29 955 670
   III. Értékelési tartalék 0 0
   IV. Mérleg szerinti eredmény 9 226 331 4 899 153
E. Céltartalék 0 0
F. Kötelezettségek 31 513 11 459
     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
    II. Rövid lejáratú kötelezettségek 31 513 11 459
         1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0
         2. Rövid lejáratú hitelek 0 0
         3. Betétesekkel szembeni kötelezettségek 0 0
         4. Állammal szembeni kötelezettségek 0 0
         5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 513 11 459
G. Passzív időbeli elhatárolások 9 520 113 565
FORRÁSOK ÖSSZESEN 30 813 970 35 807 114  

 
 
 
Budapest, 2002. március 31. 
 
 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 
 

Adatok E Ft 
 

Megnevezés 2000. 2001.

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 4 090 716 2 747 453
02. Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni díjbevételek 0 0
03. Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni jutalékbevételek 0 0
04. Egyéb betétbiztosítási bevételek 52 880 79 848
I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04) 4 143 596 2 827 301
II. Egyéb bevételek 7 742 2 117

Céltartalék felszabadítás 3 497 069 1 052 632
III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 40 774 38 528
IV. Pénzügyi műveletek bevételei 5 329 008 3 342 760
V. Rendkívüli bevételek 0 0
05. Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos ráfordítások 147 0

06.
Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel kapcsolatos 
ráfordítások 0 0

07.
Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével kapcsolatban 
felmerült ráfordítások 0 0

08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 058 406 1 735 713
VI. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (05.+06.+07.+08.) 1 058 553 1 735 713
VII. Egyéb ráfordítások 54 858 58 459

Céltartalékképzés 0 0
VIII. Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 429 515 294 758
X. Rendkívüli ráfordítások 0 0
09. Anyagjellegű ráfordítások 92 936 105 750
10. Személyi jellegű ráfordítások 142 702 155 163
11. Értékcsökkenési leírás 13 294 14 342

Egyéb költségek 0 0
XI. Működési költségek (09.+10.+11.) 248 932 275 255

A.
Mérleg szerinti eredmény (I.+II.+Céltartalék felszabadítás+III.+IV.+V.-
VI.-VII.-Céltartalék-képzés -VIII.-IX.-X.-XI.) 9 226 331 4 899 153  

 
 
Budapest, 2002. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
CASH FLOW-kimutatás 

Adatok E Ft 
 

Megnevezés 2000. 2001.

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-11. sorok) 39 101 7 085
 1. Mérleg szerinti eredmény 9 226 331 4 899 153
 2. Elszámolt amortizáció 13 294 14 342
 3. Elszámolt értékvesztés 1 052 632 1 734 350
 4. Céltartalék képzés és felszabadítás különbözete -3 497 069 -1 052 632
 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0
 6. Szállítói kötelezettség változása -9 258 -18 491
 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (szállító nélkül) változása -8 449 -1 563
 8. Passzív időbeli elhatárolások változása 2 686 104 045
 9. Vevőkövetelés változása 10 620 -188
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -6 930 866 -5 481 765
11. Aktív időbeli elhatárolások változása 179 180 -190 166
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (12-13. 
sorok)

-21 465 -29 653

12. Befektetett eszközök beszerzése -24 122 -32 945
13. Befektetett eszközök eladása 2 657 3 292
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (14-19. 
sorok)

10 000 10 000

14. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) 10 000 10 000
15. Hitelfelvétel 0 0
16. Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0
17. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) 0 0
18. Hiteltörlesztés, -visszafizetés 0 0
19. Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0
IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II.+/-III. sorok) 27 636 -12 568

 
 
Budapest, 2002. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 
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1. Általános rész 

1.1 Az Országos Betétbiztosítási Alap bemutatása 

A gazdasági szervezet neve: Országos Betétbiztosítási Alap, 
 röviden: OBA vagy Alap 

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 

Alapítás módja: 1993. évi XXIV. törvény 

Létrejöttének időpontja: 1993. március 31. 

Gazdálkodási forma: 916 Egyéb nem nyereségérdekeltségű szerv 

Az Alap tevékenységi köre: 6713 A pénzügyi tevékenység máshova nem sorolt 
kiegészítő szolgáltatásai 

Adószám: 10830516-2-41 

Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

TB törzsszám: 71882-6 

Az Igazgatótanács tagjai: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, 
 Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 

elnökségének tagja, 
 Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 
 Magyar Bankszövetség főtitkára, 
 Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, 
 OBA ügyvezető igazgatója, 
 valamint állandó helyetteseik. 

 

az ügyvezetés tagjai: Jánossy Dániel, ügyvezető igazgató   Tel.: 214-0661/216
   Dr.Fekete-Győr András, ügyvezető igazgatóh. Tel.: 214-0661/217 
   Dr. Gálfalvi Géza, vezető jogtanácsos  Tel.: 214-0661/218 
   Dr.Ivanyos Jánosné, vezető közgazdasági tanácsos Tel.: 214-0661/214 

Waldinger Ildikó, pénzügyi vezető   Tel.: 214-0661/213 
   Vankó Gabriella, főkönyvelő    Tel.: 214-0661/222 
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1.2 Az Alap létrehozatala, adózási helyzete 

Az Országos Betétbiztosítási Alap az 1993. évi XXIV. törvénynek (továbbiakban: OBA-
törvény) a Magyar Közlöny 1993. évi 36. számában történt kihirdetésével jött létre 1993. 
március 31-én, a törvényben foglalt betétbiztosítási tevékenységét pedig 1993. július 1-jével 
kezdte meg. 1997. január 1-jén hatályba lépett a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), amelybe – az 
1993. évi XXIV. törvény egyidejű hatályon kívül helyezése mellett – beépültek az utóbb 
említett külön törvényben foglalt szabályok. 
 
A Hpt. 108. § (3) bekezdése szerint az Országos Betétbiztosítási Alap saját vagyona, bevételei 
és jövedelme után sem társasági adó, sem helyi adó, sem illeték fizetésére nem kötelezhető. 

 

1.3 Az Alap tevékenységi köre 

Az OBA feladata egyrészt az, hogy a tagintézeteknél elhelyezett betétek befagyása esetén a 
Hpt. 105. § (1) bekezdése értelmében harminc, illetve felszámolási eljárás kezdeményezése 
esetén az ezt elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül megkezdje a betétesek 
részére az Alap által biztosított betétek utáni kártalanítás kifizetését.  

Az Alapnak a kártalanítási kifizetéssel egyenrangúan fontos feladata a hitelintézet 
fizetésképtelenségének, ezáltal a betétek befagyásának a megelőzése. A Hpt. a 104. §-ban 
szabályozza az Alap válságmegelőző tevékenységét, előírva azt, hogy az Alap köteles a 
legkisebb hosszú távú veszteséggel járó válságkezelési megoldást választani. 

 

1.4 Az Alap irányító testülete és ellenőrzése  

1.4.1 Az igazgatótanács 

A Hpt. 110. § (1) bekezdése szerint az Alap irányító szerve az igazgatótanács, amelynek tagjai 
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az elnöke és a hitelintézetek érdekképviseleti 
szervezetei által kijelölt két személy, továbbá az Alap ügyvezető igazgatója.  
Az igazgatótanács tagjai közül évenként elnököt és alelnököt választ. 2001-ben az elnöki 
teendőket dr. Kiss Endre az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnökségének tagja látta 
el, az alelnök pedig dr. Terták Elemér, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkárának 
állandó helyettese volt. 
 

1.4.2 Az Alap ellenőrzése 

A Hpt. 109. § értelmében az Alap pénzügyi-számviteli ellenőrzését az Állami Számvevőszék 
végzi.  
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1.5 Az Alap munkaszervezete  

 
 
Az Alap munkaszervezeti felépítését a következő ábra mutatja be: 
 
 
 
 

 

 

 

1.6 Gazdasági-pénzügyi környezet 

A beszámoló lezárásának időpontjában rendelkezésre álló adatok szerint 2001-ben a vártnál 
mérsékeltebben, de az Európai Unió átlagát tekintve jól teljesített a magyar gazdaság.  
 
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 3,8 %-kal 
nőtt. (Az Európai Unióban a GDP éves átlagos növekedési üteme az első becslések szerint 1,6 
% volt. Az egy évvel korábbi 5,2 százalékosnál kisebb növekedési ütem, döntően a 2001. 
évben felerősödő világgazdasági recessziónak a magyar gazdaságot is befolyásoló hatásaival 
magyarázható. 
 
A gazdaság visszafogott teljesítménye elsősorban az ipari termelés csökkenő ütemű 
növekedésében nyilvánult meg, ami a 2000. év kimagasló, 18 %-os termelésfelfutása után 
2001-ben szerényebb, 4,1 %-os bővülést hozott. 
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A vártnál lassabban, éves szinten 3,5 %-kal bővültek a beruházások. Ez nem egészen a fele a 
2001. év 7,4 %-os növekedési ütemének. A növekedés meghatározó tényezője a lakásépítés 
volt.  
 
A belföldi felhasználás másik tényezője a lakossági fogyasztás, amely a KSH adata szerint 4,0 
%-kal nőtt. Ez nem utolsósorban a kiugró reálkereset növekedés (6,4 %) keresletélénkítő 
hatásának tudható be, ami több mint négyszerese a 2000. évi 1,5 %-os reálkereset 
növekedésnek. 
 
A külgazdasági egyensúly alakulását több tényező befolyásolta. Az előző évinél kisebb, de 
még mindig számottevő mértékben nőtt mind az áruexport, (22 %, illetve 8 %), mind az 
áruimport (21 %, illetve 4 %) volumene. A külkereskedelmi mérleg éves hiánya 3,6 milliárd 
eurót tett ki, ami 0,8 milliárd euróval kisebb, mint a 2000. évi passzívum volt.  
A folyó fizetési mérleg hiánya - az MNB adatai szerint – 2001-ben 1,2 milliárd euró volt, 0,2 
milliárd euróval kevesebb, mint az előző évben. A folyó fizetések hiányát lényegében a 
tőkejövedelmek negatív egyenlege magyarázza.  
Kiemelkedően magas volt a működő tőke beáramlása: 2,4 milliárd euró, ami 41 %-kal 
haladta meg a 2000. évit. 
 
A fogyasztói árak emelkedésének üteme az év első felében élénkült, a második félévben 
mérséklődött. Az infláció a múlt év egészében 9,2 %-os volt.  
 
A beszámoló lezárásakor rendelkezésre álló adatok alapján 2001-ben javult a bankok 
eredményessége. Az eszközérték több mint 80 %-át reprezentáló intézmények adózatlan 
eredménye az előzetes adatok alapján - elsősorban a hitelezési aktivitás hatására - 2000-ről 
2001-re 49 %-kal nőtt.  
 
A hitelezési tevékenység élénkülése (lakás- és autóvásárlási, valamint személyi kölcsönök) 
mellett szembetűnő a lakossági betétállomány kimagasló gyarapodása. A betétállomány 
imponáló növekedését (amely a hazai összes megtakarításnak a felét „szívta” fel 2001-ben) 
több tényező magyarázza: a reálkeresetek jelentős növekedése, a megszűnő európai valuták 
euró, illetve forint számlára helyezése, végül a hektikusan mozgó részvénypiactól a banki 
megtakarítások felé fordulás.  
 
A vállalati betétállomány szintén jelentős növekedése - általános szakértői vélemény szerint - 
dekonjunktúrát jelez, de ez az állomány a növekedési kilátások változására érzékenyen reagál. 
 
A bankszektor mérlegfőösszege az előző évihez képest 10 százalékot meghaladó mértékben 
nőtt. 
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1.7 Az Alap tagintézetei és azok betétállománya 

1.7.1 A tagintézetek száma 

Az Alapnak 2000. december 31-én összesen 238 tagja volt, ezen belül 35 bank és szakosított 
hitelintézet, 192 takarékszövetkezet, 7 hitelszövetkezet és 4 lakástakarék-pénztár. Az Alap 
tagjainak száma a 2001. év folyamán 7-tel csökkent. Ennek okai a következők: 
- A Dresdner Bank (Hungaria) Rt. működésének megkezdését a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete 2001. október 11-étől engedélyezte; 
- a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2001. június 30-án hozott végzése alapján az ABN 

AMRO Magyar Bank Rt. beolvadással egyesült a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel;  
- A Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. 2001. szeptember 30-ai hatállyal beolvadt a 

Hypo Vereinsbank Hungária Rt.-be. A Cégbíróság a létrejött utódbankot HVB Bank 
Hungary Rt. néven jegyezte be; 

- Az év folyamán a takarékszövetkezetek száma 6-al csökkent. Egyesülés, vagy beolvadás 
révén szűnt meg a tagsági viszonya az Alapban a következő takarékszövetkezeteknek: 
Mezőség, Nagykőrös-Kocsér, Kétegyháza, Hegyhátvidéke, Sümeg és Vidéke, Parád és 
Vidéke. 

 
2001. december 31-én összességében 231 tagja volt az Alapnak, ezen belül 34 bank és 
szakosított hitelintézet, 186 takarékszövetkezet, 4 lakástakarékpénztár és 7 hitelszövetkezet. 

 

 

 

1.7.2 A biztosított betétállomány áttekintése betétfajták és tagintézeti csoportok szerint 

A 2000. év végi mérlegadatok szerint a hitelintézeti megtakarítások összege 6176,4 milliárd 
Ft volt. A megtakarítások pénzintézet-típusok szerinti megoszlásában a takarékszövetkezetek 
- az előző években is tapasztalt - kismértékű térnyerése következett be: 92,2, illetve 7,8 %-os 
arányban osztozik a hitelintézeti megtakarításokon a banki szektor, (ideértve a lakástakarék-
pénztárakat is) és a szövetkezeti szektor (ideértve a hitelszövetkezeteket is). Ez az arány 2000 
elején 92,4, illetve 7,6 % volt. (1. sz. táblázat) 
 

OBA tagintézetek száma a 
biztosítási év végén
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Megtakarítások pénzintézet-típusok közötti megoszlása 
1. sz. táblázat 

 
 

Megnevezés 

2000 elején 2001 elején 
 

Állomány (E Ft) 
 

Állomány (E Ft) 
                          Ebből: 

Bankok és 
lakástakarék- 

pénztárak 

Szövetkezeti 
hitelintézetek és 
hitelszövetkeze-

tek 
Betétek 4 972 532 724 5 790 801 400 92,4 7,6 
ebből   Takarékbetét    682 292 784    745 667 093 69,8 30,2 
            Egyéb betét 4 290 239 940 5 045 134 307 95,8 4,2 
Értékpapír    339 340 151    320 952 768 90,2 9,8 
Fizetendő kamat      

    70 846 364 
  

     64 645 749 
 

79,0 
 

11,0 
ÖSSZESEN 5 382 719 239 6 176 399 917 92,2 7,8 
 
Az OBA biztosítottság részaránya a hitelintézetekben lévő megtakarításokon belül 2001. év 
elejére 73,9 %-ról 77,3 %-ra nőtt, ugyanakkor az állam által garantált állomány 7,2 %-ról 6,3 
%-ra, a nem biztosított állomány pedig 18,9 %-ról 16,4 %-ra csökkent (2. sz. táblázat) 
 
Az OBA biztosítottság növekedését részben az OBA által biztosított takarékbetétek 
aránynövekedése okozta. Itt a növekedés több mint 4 százalékpont. Az OBA biztosítottság 
növekedéséhez az összes megtakarításban elfoglalt súlyaránya miatt jelentősen hozzájárult az 
egyéb betétek biztosítottságának 2 százalékpontos emelkedése is. Ennek mintegy 
ellentételeként az állam által garantált és nem biztosított betétek aránya tovább csökkent az 
előző időszakhoz viszonyítva, ide értve a nyilvántartott nem biztosított kamatok összegét is. 

 

Megtakarítások védettség szerinti megoszlása 
2. sz. táblázat 

Megnevezés 2000. év elején 2001. év elején 

 OBA 
biztosított 

Állam által 
garantált 

Nem 
biztosított 

OBA 
biztosított 

Állam által 
garantált 

Nem 
biztosított  

Betétek 79,0% 7,6% 13,4% 81,6% 6,5% 11,9% 
ebből  Takarékbetét 41,5% 35,2% 23,3% 45,6% 32,0% 22,3% 
 Egyéb betét 84,9% 3,2% 11,8% 86,9% 2,8% 10,4% 
Értékpapír 4,4% 0,3% 95,3% 5,4% 0,2% 94,4% 
Fizetendő kamat 49,8% 12,6% 37,6% 54,3% 11,7% 34,0% 
ÖSSZESEN 73,9% 7,2% 18,9% 77,3% 6,3% 16,4 % 
 
Az állam által garantált megtakarítások részaránya az előző időszakhoz képest a 
bankszektorban 6,8 %-ról 5,9 %-ra, míg a szövetkezeti szektorban 12,5 %-ról 10,4 %-ra 
csökkent. 
 
A sem OBA, sem állam által nem védett megtakarítások arányának csökkenésében tapasztalt 
eddigi tendencia megváltozott: 1999. év végéig a szövetkezeti szektorban csökkent lassabban 
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a nem védett betétek állománya. 2001. év elejére a szövetkezeti szektor nem biztosított 
betétállománya 3,4 %-kal csökkent, 1,1 százalékponttal gyorsabban, mint a bankszektorban 
tapasztalható csökkenés. (3. és 4. sz. táblázat) 
 
Ezzel a nem biztosított betétállomány összes megtakarításon belüli aránya a két szektorban 
lényegében kiegyenlítődött. 

 

Megtakarítások védettség és hitelintézet-típus szerinti megoszlása a 2001. év elején 
3. sz. táblázat 

Megnevezés Bankok és lakástakarék-pénztárak 
 OBA Állam által Nem  
 biztosított garantált biztosított Összesen 

Betétek 82,1%  6,2% 11,7% 100,0% 
ebből  Takarékbetét 33,7% 40,1% 26,2% 100,0% 
 Egyéb betét 87,3% 2,6% 10,1% 100,0% 
Értékpapír  0,1%  0,0% 99,9% 100,0% 
Fizetendő kamat 54,2% 7,1% 38,7% 100,0% 
ÖSSZESEN 2001. év elején 77,7% 5,9% 16,4% 100,0% 
ÖSSZESEN 2000. év elején 74,5 % 6,8 % 18,7 % 100,0 % 

 
4. sz. táblázat 

 
Megnevezés  

   Szövetkezeti hitelintézetek és hitelszövetkezetek 

 OBA Állam által Nem  
 biztosított garantált biztosított Összesen 

Betétek 74,8% 10,4% 14,8% 100,0% 
ebből  Takarékbetét 73,3% 13,4% 13,3% 100,0% 
 Egyéb betét 76,4% 7,3% 16,3% 100,0% 
Értékpapír 54,2% 2,3% 43,5% 100,0% 
Fizetendő kamat 54,7% 29,2% 16,1% 100,0% 
ÖSSZESEN 2001. év elején 72,9% 10,4% 16,7% 100,0% 

ÖSSZESEN 2000. év elején  67,4 % 12,5 %  20,1 % 100,0 % 
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1.8 Az Alap kártalanítási kötelezettségének alakulása 

 
Az OBA kártalanítási kötelezettségének aránya a biztosított állományon belül 2001 elejére 
35,0 %-ra csökkent, ami 5,0 százalékpontos csökkenést jelent 2000-hez képest. Ez a 
csökkenés azért következett be, mert az OBA által biztosított betétek átlagos állományának 
emelkedésével összhangban megnőtt az 1 millió Ft feletti betétek, azaz a nem védett 
betétrészek részaránya. Ennek következtében a teljes megtakarítás állományon belül nőtt 
ugyan a biztosított betétfajták teljes állománya (74 %-ról 77 %-ra), de az OBA kártalanítási 
kötelezettsége 2,4 százalékponttal 29,4 %-ról 27,0 %-ra csökkent a hitelintézeteknél 
elhelyezett megtakarítás állományon belül.  
 
Az OBA biztosítás és állami garancia együttes mértékét tágabban úgy is értelmezhetjük, hogy 
a jelenleg hatályos jogszabályi keretek szerint Magyarországon a hitelintézeti rendszer 
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zavartalan működése és a betétesek bizalmának erősítése érdekében mintegy 34 %-os 
kártalanítási kötelezettség áll fenn. Ebből kb. 28 %-os részarány az OBA-ra jutó kártalanítás, 
6 % pedig az állami költségvetés kötelezettsége.  
 
A hitelintézeti rendszerben található megtakarításokból az OBA által biztosított részt, 
valamint az OBA kártalanítási kötelezettségének az arányát mutatja be az 5. sz. táblázat. 
 
Megjegyezzük, hogy a törvényben az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjában 
esedékes kártalanítási összeghatár emelés (6 millió Ft-ra) jelenleg az OBA kártalanítási 
kötelezettségének közel másfélszeres aránynövekedését vonná maga után. Így a kártalanítási 
kötelezettség a teljes OBA tagintézeti megtakarítás állományon belül 27 %-ról 40 %-ra 
emelkedne. 
 
 

5. sz. táblázat 
 

Megnevezés Biztosí
tási év 
elején 

OBA által  
biztosított  

Állam által 
garantált 

Nem 
biztosított, 

illetve 
garantált 
állomány 

Összesen 
% 

Összes megtakarítás             
megoszlása védettségi típusok 
szerint      

1993 
1998 
1999 
2000 
2001 

44,2 
68,3 
70,9 
73,9 
77,3 

32,5 
10,0 
7,7 
7,2 
6,3 

23,3 
21,7 
21,4 
18,9 
16,4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Kártalanítási, illetve garanciális 
kötelezettség aránya a 
biztosított/garantált állományon belül 
(OBA esetében 1 millió Ft-os 
összeghatár) 

1993 
1998 
1999 
2000 
2001 

n.a*. 
48,0 
45,0 
40,0 
35,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0 
0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

Kártalanítási, illetve garanciális 
kötelezettség aránya a teljes 
OBA tagintézeti megtakarítás 
állományon belül 

1993 
1998 
1999 
2000 
2001 

n.a. 
32,8 
31,9 
29,4 
27,7 

 

32,5 
10,0 
7,7 
7,2 
6,3 

0 
0 
0 
0 
0 

n.a. 
42,8 
39,6 
36,6 
34,0 
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1.9 Az Alap forrásai és a forrásfedezettség vizsgálata 

 
Az Alap saját bevételi forrásai: a Hpt. 119. §-a szerint az egyszeri csatlakozási díj, a 
tagintézetek által teljesített rendszeres, esetleg rendkívüli éves befizetés, az Alap 
befektetéseinek hozama, továbbá az Alapra átszállt követelésekből megtérülő hányad, amely 
forrásokat az Alap által felvett hitelek egészíthetnek ki. 
 
a.)   Csatlakozási díj 

Azok a hitelintézetek, amelyek betétgyűjtés végzésére engedélyt kaptak, a tagintézetté 
váláskor egyszeri csatlakozási díjat kötelesek az Alapnak fizetni. A csatlakozási díj a 
tagintézet jegyzett tőkéjének 0,5 százalékával megegyező összeg.  
2001-ben ilyen címen 10 millió Ft volt az Alap bevétele, a Dresdner Bank (Hungaria) Rt. 
csatlakozása révén.  

 
b.)   Éves díjfizetés 

Az éves rendszeres befizetési kötelezettség felső határát a Hpt. 121. § (1) és (2) bekezdése 
a tagintézetnél a tárgyévet megelőző év december 31-én meglévő, az Alap által biztosított 
betétállomány 2 ezrelékében állapította meg. A biztosított betétek teljes összegét – mint 
díjalapot - kell figyelembe venni az Alap tagjainak éves befizetési kötelezettségük 
megállapításánál. 

 
A 2001. évben az Alap által alkalmazott díjkulcsok átlagosan mintegy 40 %-kal mérséklődtek 
az előző évhez viszonyítva. Ennek következtében a 2001-es biztosítási évben 1,2 milliárd Ft-
tal alacsonyabb díjbevételt ért el az OBA, mint a 2000. évben. A tagintézeteknek egyébként 
betétosztályonként differenciált, a magasabb betétosztályok felé haladva degresszíven 
mérséklődő, négy díjkulcs alapján kellett az éves díjfizetési kötelezettségüket teljesíteni.  
 
 

A fedezettségi mutató alakulása 2000-2001. között 
 
       Adatok milliárd Ft 

Megnevezés 2000. évi 
tény 

2001. évi 
tény 

OBA kártalanítási kötelezettség  1.585 1.711 
OBA vagyon* 19,30 25,5 
Fedezettségi mutató %    1,22 1,49 
Átlagos díjkulcs (ezrelék)** 1,02 0,60 

   
*Az OBA - a tárgyévet megelőző év végén meglévő (tárgyévi nyitó) - 
értékpapírban megtestesülő likvid eszközeinek kamattal növelt piaci értéke 
** Ez az adat - a mérlegadattól eltérően – nem tartalmazza a díjeltérítések 
(emelt, illetve kedvezményes díjkulcsok) hatását 

 
A betétbiztosító intézmények vagyoni helyzetének, „feltöltöttségének” nemzetközileg 
szokásos mutatója a fedezettség, amely egyazon időpontban a tagintézeteknél lévő védett 
betétek, illetve betétrészek állományát (a potenciális kártalanítási kötelezettséget) a 
betétbiztosító likvid eszköz állományával veti össze. Nemzetközi összehasonlításban az 1-1,5 
%-os sávba eső fedezettség már megfelelőnek, illetve jónak mondható.  
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Az OBA 2001 elejére megközelítette a 1,5 %-os fedezettségi szintet az átlagos díjkulcs 
csökkenése ellenére is. 
 
A hitelintézeteknél elhelyezett betétek átlagos nagysága a 2000. év eleji 408 ezer Ft-ról, 2001 
elejére 478 ezer Ft-ra emelkedett. 
 
A normál díjfizetési kötelezettség mellett az Alap féléves rendszerességgel emelt és 
kedvezményes díjat állapíthat meg. A Díjfizetési Szabályzat alapján akkor lehet emelt díjat 
kivetni, ha a tagintézet nem felelt meg az előírt tőke-megfelelési mutatónak, és/vagy díj, 
illetve díjelőleg fizetési kötelezettségének 30 napon túli késedelemmel tett eleget, esetleg 
különösen kockázatos tevékenységet folytatott. (Hpt. 121.§ (6) és (7) bekezdése) Emelt díjat a 
2001. év folyamán egyetlen tagintézetnek sem kellett fizetnie.  
 
A kettős védelemre tekintettel, a 2001. évben is kedvezményes díjkulcsot alkalmazott az Alap 
azon takarékszövetkezetek esetében, amelyek tagjai voltak az Alappal együttműködési 
megállapodást kötő, megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkező integrációs szervezetnek, az 
Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak (OTIVA). A kedvezményes díj 95 
takarékszövetkezetre terjedt ki, a kedvezmény összege pedig 64,9 millió Ft-ot tett ki, melyet 
az Alap visszautalt az érintett tagintézeteknek.  
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2. Az Alap számviteli politikájának fő vonásai 

2.1 Könyvvezetés jogszabályi alapjai és az új számviteli törvény 

Az OBA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli 
törvény) és a betétbiztosítási alapok beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól 
szóló 214/2000.(XII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásai 
szerint vezeti. 
A 2001. évi mérleg készítésének időpontja 2002. március 31. 

2001. január 1-jén lépett életbe az említett, újrakodifikált számviteli törvény, amely a többször 
módosított 1991. évi XVIII. törvény helyébe lépett, a fent említett kormányrendelet pedig a 
12/1997. (I.30.) Kormányrendeletet váltotta fel. Az új számviteli szabályozásnak megfelelően 
2001. január 1-től hatályosan átalakítottuk számviteli rendünket, és új számviteli politikát 
alakítottunk ki. Az új szabályok miatt a jelen beszámolóban a 2000. évi adatokat átfordítottuk, 
és beszámoló részét képező mérlegben, eredmény-kimutatásban és cash flow-ban a 2000. évi 
oszlopok már összehasonlíthatóan tartalmazzák az adatokat. 
A változások két fő területe (a konkrét változásokról a későbbiekben lesz szó): 

1. A 2000. évben megképzett céltartalékot a 2001. évi szabályoknak megfelelően 
értékvesztésként tüntettük fel. Ez a változtatás az értékvesztés 1.052.632 E Ft-os 
összegével csökkentette a követelésállományt, és ennek következtében a 2000. évi 
mérlegfőösszeget. 

2. A működési költségek összetétele megváltozott, megszűnt az „egyéb költségek” 
kategóriája, a 2000-ben ide könyvelt összegek felosztásra kerültek a többi költségnem 
között. A korábban az egyéb ráfordítások között nyilvántartott bérjárulékok 
(természetbeni juttatás utáni 44 %-os szja, egészségügyi hozzájárulás) 2001-ben a 
működési költségek között a személyi jellegű ráfordítás sorban szerepelnek. Az előzetesen 
felszámított, le nem vonható áfa az egyéb ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások 
közé került át. Az egyéb ráfordítások és a működési költségek változását a 2000. évi 
eredmény-kimutatásra vonatkozóan a következő táblázat szemlélteti. 

 

 
 

Költségnem 2000. 2000. 
korrigált

Egyéb ráfordítások 73 469 -18 611 54 858
Anyagjellegű ráfordítások 25 162 16 557 -4 364 55 581 92 936
Személyi jellegű ráfordítások 133 469 2 054 4 364 2 815 142 702
Értékcsökkenési leírás 13 294 13 294
Egyéb költségek 58 396 -2 815 -55 581 0

Működési költségek 230 321 0 0 0 0 248 932

Rendezések
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2.2 A beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások ismertetése  

Az Alap által alkalmazott főbb értékelési eljárások a következők: 
 A befektetett eszközöket beszerzési költségükön szerepeltetjük a mérlegben, csökkentve 

azt a számviteli törvény szerint elszámolt leírásokkal (értékcsökkenéssel). 
 A forgóeszközök között nyilvántartott kamatozó értékpapírok beszerzési értékében 

szereplő felhalmozott kamatot a beszerzéskor bevételt csökkentő tényezőként könyveljük 
le.  

 A forgóeszközöket bekerülési költségükön tartjuk nyilván a mérlegben. 
 Az OBA által a befagyott betétek után a betétesek részére kifizetett tőke és kamat 

összegében a tagintézetekkel szemben fennálló, az OBA-ra átszállt követelések összege 
után - a felszámoló tájékoztatása alapján - értékvesztést számoltunk el a követelés 
várhatóan meg nem térülő összegére. 

 Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése a számviteli törvény 
általános előírásai szerint történt. 

 

2.3 Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése 

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a le nem vonható általános forgalmi adót 
tartalmazó beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenést a szoftvereknél a várható használati 
idő függvényében számoljuk el, melyet ez esetben - figyelembe véve e termékek gyors 
avulását - 3 évben határozunk meg. A számviteli politika lehetőséget ad ettől eltérő használati 
idő alkalmazására is, evvel éltünk a 2001-2002. évben megvalósításra kerülő kifizető rendszer 
szoftver esetében, amelynek amortizációs idejét egyediségére és nagy értékére való tekintettel 
5 évben határoztuk meg. 
 
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a le nem vonható általános forgalmi adót 
tartalmazó beszerzési költség, amortizációjukat a következő leírási kulcsok alkalmazásával, 
lineárisan számoljuk el. 
 
Járművek       20,0 % 
Számítás- és ügyvitel-technikai eszközök   33,0 % 
Bútorok és műszaki berendezések    14,5 % 
50.000-100.000 Ft egyedi érték közötti eszközök  33,0 % 
 
Az 50.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti szellemi termékek és tárgyi eszközök teljes értékét 
azonnali értékcsökkenésként számoljuk el a működési költségeink között. 
 
Terven felüli értékcsökkenést a tárgyévben nem számoltunk el. 
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3. A mérleg tételeihez kapcsolódó részletezések, magyarázatok: Eszközök 

3.1 Az eszközállomány összetétele 

 
Az eszközállomány összetétele a mérleg fordulónapján a következő volt: 

 

Megnevezés 2001. 12. 31. 
(E Ft)

Megoszlás 
(% )

Immateriális javak 24 454 0,1%

Tárgyi eszközök 21 856 0,1%

Befektetett pénzügyi eszközök 6 946 0,0%

Befektetett eszközök összesen: 53 256 0,1%

Készletek 17 300 0,0%

Követelések 4 701 002 13,1%

Értékpapírok 30 116 702 84,1%

Pénzeszközök 24 370 0,1%

Forgóeszközök együtt: 34 859 374 97,4%

Aktív időbeli elhatárolások: 894 484 2,5%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35 807 114 100,0%
 

 
 
Az egyes eszközcsoportok a mérlegben fordított likviditási sorrendben szerepelnek. Az 
eszközmegoszlási táblázatban látható, hogy a legkevésbé likvid befektetett eszközök 
részaránya szinte elhanyagolható az összes eszköz között.  
 
Az eszközök túlnyomó részét, több mint 97 %-át a forgóeszközök teszik ki. Az eszközök 
között beszerzési értéken, 30,1 milliárd Ft összegben szereplő, - egyébként 31,3 milliárd Ft 
piaci értéket képviselő – értékpapír-állomány részaránya meghaladja a 84 %-ot. 
 
A követelések értékelése az új számviteli törvény következtében megváltozott a megelőző 
évekhez képest. Korábban a be nem hajtható követelésekre céltartalékot kellett képezni, ez azt 
jelentette tehát, hogy a követelés a forgóeszközök között teljes értékével szerepelt, a 
valószínűleg be nem hajtható rész a források között szerepelt céltartalék formájában, és a 
kettő különbsége mutatta a valószínűleg behajtható, likvidálható követelést.  
 
2001-ben a be nem hajtható követelések után egyszeri értékvesztést (1,7 milliárd Ft) 
számoltunk el, tehát a továbbiakban a követelések a várható megtérülés összegében 
szerepelnek az eszközök között. Ha a követelés megítélése változik a jövőben, az 
értékvesztés, illetve annak egy része visszaírható. 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az OBA rendeltetésének megfelelően likviditása 
magas szintű, mivel eszközei több mint 97 %-ban likvid eszközökből állnak. 
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3.2 Befektetett eszközök 

3.2.1 Immateriális javak 

Az immateriális javak mérlegsoron szellemi (szoftver) termékeink nettó értéke szerepel, 
24.454 E Ft összegben. Ebből 22.903 E Ft a még üzembe nem helyezett kifizető rendszer 
szoftverre a mérleg fordulónapjáig kifizetett rész, mely után még értékcsökkenést nem 
számoltunk el, 1.551 E Ft pedig a többi szoftver nettó értéke. 

3.2.2 Tárgyi eszközök 

Az összes eszközállományunk 0,1 %-át kitevő tárgyi eszközök között tartjuk nyilván a 
szervezet működéséhez szükséges tárgyi eszközöket: bútorokat, számítástechnikai és 
ügyvitel-technikai berendezéseket, járműveket és műszaki berendezéseket. 
 
Az alábbi táblázat az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásait mutatja 
be a számviteli törvény által meghatározott részletezésben: 
 
 

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla 
 

     Adatok E Ft-ban 
 

 
A táblázat összeállításakor a következő két azonosságot használtuk fel: 
 
 Nyitó érték + növekedés – csökkenés = záró érték. 
 Bruttó érték – halmozott értékcsökkenés = nettó érték. 
 
A tárgyi eszközök oszlopában a nettó érték növekedése -5.185 E Ft, tehát negatív, ami abból 
adódik, hogy a nyitó állományban meglévő eszközök év folyamán elszámolt értékcsökkenése 

BRUTTÓ ÉRTÉK Immateriális 
javak

Tárgyi 
eszközök

Összesen

Nyitó 15 212 62 277 77 489
Növekedés 24 655 7 998 32 653
Csökkenés 745 2 463 3 208
Záró 39 122 67 812 106 934
HALMOZOTT 
ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Nyitó 14 532 35 230 49 762
Növekedés 881 13 183 14 064
Csökkenés 745 2 457 3 202
Záró 14 668 45 956 60 624

NETTÓ ÉRTÉK

Nyitó 680 27 047 27 727
Növekedés 23 774 -5 185 18 589
Csökkenés 0 6 6
Záró 24 454 21 856 46 310
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meghaladta az új beszerzések értékét. Emiatt az eszközök nettó értékének összes növekedése 
is negatív, ami valójában csökkenést jelent, amit főleg a 2000-ben megújított számítógéppark 
elszámolt értékcsökkenése okozott, miközben a tárgyévben viszonylag kevés új beszerzés 
történt. 
 
 

3.2.3 Befektetett pénzügyi eszközök 

A munkavállalóknak nyújtott kamatos és kamatmentes kölcsönök hosszúlejáratú állománya 
2001. év végén 6.946 E Ft, más befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk. 
 
 

3.3 Forgóeszközök 

3.3.1 Készletek 

A mérlegben a készleteinket teljes egészében az Iparbankház válságkezelése nyomán az OBA 
tulajdonába jutott egri ingatlan és egy szintén eladásra szánt üdülési jog teszi ki, összesen 
17.300 E Ft-os bekerülési értéken. A készletek piaci ára ennél magasabb, azonban 
felértékelésükre a jelenlegi szabályok szerint nincs mód, a többlet a majdani értékesítéskor 
fog realizálódni.  

3.3.2 Követelések 

A mérleg fordulónapján fennálló követeléseink megoszlását a következő táblázat szemlélteti: 
 

 
 
Az Alapra átszállt követelések állománya az OBA által eddig teljesített kártalanítási 
betétkifizetések összegéből a felszámolók tájékoztatása alapján várhatóan megtérülő részt 
tartalmazza. Az OBA megalakulása óta a hitelintézetek felszámolása során ezekből a 
követelésekből 2001 végéig közbenső kifizetés még nem történt, a követelésekre a korábbi 
évek szabályozásának megfelelően 2000-ig céltartalékot képeztünk, a 2001. évi új 
szabályozás szerint – mint utaltunk rá – a behajthatatlan részt értékvesztésként, tehát 

Követelések 2001. 12. 31. 
(E Ft)

Megoszlás 
(% )

Díjkövetelések 0 0,0%

Alapra átszállt követelések 4 674 265 99,4%
Visszterhes kötelezettségvállalás 
utáni díjak 0 0,0%
Tagintézetekkel szembeni 
követelések 4 674 265 99,4%
Hitelintézetekkel szembeni egyéb 
követelések 19 822 0,4%

Egyéb követelések 6 915 0,1%

Követelések összesen 4 701 002 100,0%
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ráfordításként kell elszámolni, így a követelések a valódi értékükön, a várható megtérülés 
összegében szerepelnek a mérlegben. 
 
A következő táblázat szemlélteti a követelések teljes értékét, az értékvesztést, valamint a 
követelések értékvesztés elszámolása utáni mérleg szerinti értékét. 
 

Az Alapra átszállt követelések megoszlása tagintézetenként és jogcímenként 
 

Tagintézet        

Betétkifizetés 
következtében 
2001.12.31-ig 

átszállt követelés    

Követelés mérleg 
szerinti értéke

Megoszlás 

E Ft % E Ft E Ft %
Heves és Vidéke 
Takarékszövetkezet

262 127 100 262 127 0 0,0%

Iparbankház Rt. 2 310 100 2 310 0 0,0%

Realbank Rt. 5 077 331 10 507 733 4 569 598 97,8%
Rákóczi Hitelszövetkezet 290 743 64 186 075 104 667 2,2%
Összesen 5 632 511 958 245 4 674 265 100,0%

2001. évi elszámolt 
értékvesztés

 
 
 
A visszterhes kötelezettségvállalás utáni díjkövetelések, és a hitelintézetekkel szembeni egyéb 
követelések teljes összegét és elszámolt értékvesztését mutatja be a következő táblázat. 

 
 
A hitelintézetekkel szembeni egyéb követelésünk könyv szerinti értéke az elszámolt 
értékvesztés után 19.822 E Ft, amely teljes egészében a Realbank Rt.-vel szemben fennálló 
követelés. (Az értékvesztés mértékét részletesen ld. az 5.3 Értékvesztések pontban!) 
 
Az egyéb követelések 6.195 E Ft összegében 188 E Ft értékben tartunk nyilván egy, a 
mérlegkészítés időpontjáig befolyt vevőkövetelést. A munkavállalóknak nyújtott kamatos és 
kamatmentes lakáskölcsönök éven belül esedékes része 2.372 E Ft, az Iparbankház Rt. által az 
OBA-ra engedményezett lakáskölcsönök miatt fennálló követelés 880 E Ft. Az Iparbankház 

Tagintézet        
Hitelintézetekkel 
szembeni egyéb 

követelések

Követelés mérleg 
szerinti értéke

E Ft % E Ft E Ft
Iparbankház Rt.-vel szembeni 
hitelkövetelés

349 694 100 349 694 0

Iparbankház Rt.-vel szembeni 
kamatkövetelés

375 252 100 375 252 0

Betétkifizetés járulékos 
költségei miatt Realbank Rt.-
vel szemben felmerült 
követelés

58 301 66 38 479 19 822

Betétkifizetés járulékos 
költségei miatt Rákóczi 
Hitelszövetkezettel szemben 
felmerült követelés

12 681 100 12 681 0

Összesen 795 928 776 106 19 822

2001. évi elszámolt 
értékvesztés



Éves beszámoló 2001. 

Országos Betétbiztosítási Alap  25 

Rt. felszámolása következtében az MNB-vel szemben 3.332 E Ft követelést tartunk nyilván, 
melynek elszámolása a felszámolás befejezésekor várható. A felsoroltakon kívül 143 E Ft TB-
vel szembeni és egyéb követelést tartunk nyilván. 

 

3.3.3 Értékpapírok 

Az OBA vagyonát állampapírokban köteles tartani. A tárgyév végén a magyar 
államkötvények és diszkont állampapírok állománya nettó beszerzési értéken 30.116.702 E Ft. 
Ha ehhez hozzáadjuk az időarányosan elszámolt, nem realizált árfolyam nyereség és 
veszteség egyenlegét, melyet az aktív és passzív időbeli elhatárolások között számoltunk el, 
valamint az államkötvények időarányosan járó felhalmozott kamatát, akkor azt láthatjuk, 
hogy a mérlegben az értékpapírok összességében 30.905.902 E Ft értékkel szerepelnek. Az 
értékpapírok 2001. évi záró állományának piaci értékelés szerinti értéke 31.281.186 E Ft. A 
két érték különbözete, 375.284 E Ft az az összeg, amellyel a piac a beszerzési várakozásokhoz 
képest felülértékeli az OBA portfoliójában található értékpapír állományt. 
 

3.3.4 Pénzeszközök 

A mérleg fordulónapján 24.370 E Ft összegű pénzeszközzel rendelkeztünk, ebből 377 E Ft 
volt a házipénztárban található összeg, 23.993 E Ft pedig bankszámláink értéke. 
 

3.4 Aktív időbeli elhatárolások 

A tárgyévi eredményünket növelő aktív időbeli elhatárolás összege 894.484 E Ft, melynek 
megoszlása a következő: 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2000.12.31 2001.12.31 Változás (% )

Tárgyévet követő évet terhelő költségek és 
ráfordítások

12 468 1 281 10,3%

PSZÁF bírság OBA-t illető, tárgyévet 
követő évben befolyt része

3 640 31 200 857,1%

Tárgyévet illető, nem realizált bevételek 
időarányos része

626 621 99,2%

Állampapírok felhalmozott kamatának 
időarányos része

542 856 616 335 113,5%

Államkötvények árfolyamnyereségének 
időarányos része 0 36 887 -

Diszkont kincstárjegyek 
árfolyamnyereségének időarányos része

144 728 208 161 143,8%

Összesen 704 318 894 485 127,0%  
 

Az aktív időbeli elhatárolások állományának 27 %-os növekedésén belül összegszerűen a 
legnagyobb növekedést az állampapírok felhalmozott kamatának és a diszkont kincstárjegyek 
árfolyamnyereségének időarányos része teszi ki, a kettő összesen 136.912 E Ft értékben. A 
legnagyobb arányban a felügyeleti bírság IV. negyedévre vonatkozó, következő év I. 
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negyedévében befolyt összege növekedett, a többi tényező kisebb-nagyobb mértékben 
csökkent az előző évhez képest. Új elem az államkötvények árfolyamnyeresége, melyet 2001-
ben a számviteli törvény változása következtében kell elszámolni időarányosan az aktív 
időbeli elhatárolások között, 2000-ben ez nem volt előírás. 

 

4. A mérleg tételeihez kapcsolódó magyarázatok: Források 

A mérlegben szereplő forrásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Összeg
Megoszlás 

(% )

Saját tőke 35 682 090 99,7%

Kötelezettségek 11 459 0,0%

Passzív időbeli elhatárolások 113 565 0,3%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 35 807 114 100,0%
 

 

4.1 Saját tőke megoszlása: 

A forrásokon belül a saját tőke megoszlása eredet szerint a következő volt: 
 

     Adatok E Ft-ban 
Saját tőke fajtája Összeg Megoszlás (% )

Jegyzett tőke 827 267 2%

Tartalék 29 955 670 84%

Értékelési tartalék 0 0%

Mérleg szerinti eredmény 4 899 153 14%

Saját tőke 35 682 090 100%  
 

A jegyzett tőke a 2001 folyamán az OBA-hoz csatlakozó Dresdner Bank Rt. által befizetett 
10.000 E Ft-tal nőtt. A tartalék állománya halmozottan tartalmazza az előző évek mérleg 
szerinti eredményeit, ez jelenleg a saját tőke 84 %-át teszi ki. A tárgyévi mérleg szerinti 
eredmény az előző évihez képest jelentősen megnövekedett saját tőke 14 %-át kitevő összeg. 
 

4.2 Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 

A rövid lejáratú kötelezettségek 11.459 E Ft-ot kitevő állományából 2.705 E Ft a szállítói 
követelések, és 8.754 E Ft a decemberi munkabérek utáni, januárban esedékes adó- és 
járulékkötelezettségek értéke. 
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4.3 Passzív időbeli elhatárolások 

A passzív időbeli elhatárolás 113.565 E Ft-os összegéből 41.383 E Ft a 2002-ben kifizetett, 
tárgyévet terhelő ráfordítások összege, és 72.182 E Ft az értékpapírok beszerzési árában 
kifejeződő árfolyamveszteség időarányos része. 

 

5. Az eredmény-kimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések 

Az eredmény-kimutatásban felsorolt bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

      Adatok E Ft-ban 

 

5.1 Bevételek alakulása 

Bevételeink mintegy 39 %-a betétbiztosítási tevékenységből származik, 1 %-ot tesz ki a 
PSZÁF által a hitelintézetektől beszedett bírságokból az OBA-t megillető rész, a többi pedig a 
tagintézeteink által befizetett díj. A számviteli törvény változása miatt 2001-ben még 
felszabadítjuk a 2000-ben a követeléseink után megképzett 1.052.632 E Ft összegű 
céltartalékot, azonban a továbbiakban a követelések tekintetében nem céltartalékot képezünk, 
hanem értékvesztést számolunk el. 
 

Megnevezés Összeg Megoszlás (% )

Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 2 747 453 37,8%

Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni 
díjbevételek

0 0,0%

Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni 
jutalékbevételek

0 0,0%

Egyéb betétbiztosítási bevételek 79 848 1,1%

Betétbiztosításból eredő bevételek összesen 2 827 301 38,9%

Egyéb bevételek 2 117 0,0%

Céltartalék felszabadítás 1 052 632 14,5%

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 38 528 0,5%

Pénzügyi műveletek bevételei 3 342 760 46,0%

Rendkívüli bevételek 0 0,0%

ÖSSZESEN 7 263 338 100,0%
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A pénzügyi műveletek bevételei ma már jelentősen meghaladják díjbevételeinket és az összes 
bevételek 46 %-át teszik ki. Ez annak ellenére igen jelentős bevételi forrásunk, hogy összegét 
év közben csökkentették az értékpapír vásárlásakor a beszerzési árban lévő felhalmozott 
kamatösszegek, melyeket 2001-től kezdve bevételcsökkentő tényezőként kell elszámolni. 
A nem betétbiztosításból eredő bevételek között az Iparbankház Rt.-nek tartozása után a 
tárgyévben kiszámlázott kamatot könyveltük 38.528 E Ft összegben, mivel azonban a 
felszámoló tájékoztatása alapján ennek befolyása nem várható, a követelés teljes összegét a 
ráfordítások között értékvesztésként számoltuk el.  
 
Rendkívüli bevételünk 2001-ben nem volt. 
 
 

5.2 A ráfordítások alakulásának bemutatása 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Összeg Megoszlás (% )

Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos  ráfordítások 0 0%

Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel
kapcsolatos ráfordítások 0 0%

Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével
kapcsolatban felmerült ráfordítások 0 0%

Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 735 713 83%

Betétbiztosításból eredő ráfordítások összesen 1 735 713 83%

Egyéb ráfordítások 58 459 3%

Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 294 758 14%

Rendkívüli ráfordítások 0 0%

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 088 930 100%  
 
Az egyéb betétbiztosítási ráfordítások között tartjuk nyilván a követelések elszámolt 
1.734.350 E Ft összegű értékvesztését, és 1.363 E Ft összegben a befolyt követelések könyv 
szerinti értékét. 
 
Az egyéb ráfordítások jelentős részét a vagyonkezelőknek fizetett 50.632 E Ft összegű 
portfoliókezelői jutalék, és a letétkezelő 6.856 E Ft összegű díja teszi ki. Az egyéb 
ráfordítások között tartjuk nyilván ezen kívül a jármű káresemények ráfordításait, az 
értékesített tárgyi eszközök bekerülési értékét, valamint a gépkocsik súlyadóját összesen 971 
E Ft értékben.  

A ráfordítások 14 %-át teszik ki a pénzügyi műveletek ráfordításai. Az itt elszámolt összeg 
tartalmazza mind az államkötvények értékesítésekor elszenvedett, mind a mérleg 
fordulónapján a portfolióban lévő értékpapírokra időarányosan elszámolt árfolyam 
veszteséget. 
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5.3 Értékvesztések 

Mint már a 3.3.2 pontban részletesebben írtunk róla, 2001. évtől a tagintézetekkel szembeni 
követeléseink és a hitelintézetekkel szembeni egyéb követeléseink után értékvesztést 
számolunk el. A tárgyévben összesen 1.734.350 E Ft összegben számoltunk el értékvesztést, 
melynek megoszlása tagintézetenként a következő volt. 
 
                Adatok E Ft-ban 
 

Hitelintézet        Betétkifizetés      
Járulékos 

költségek és 
egyéb

Összesen   

Heves és Vidéke 
Takarékszövetkezet

262 127 262 127

Iparbankház Rt. 2 310 724 946 727 256

Realbank Rt. 507 733 38 478 546 211

Rákóczi Hitelszövetkezet 186 075 12 681 198 756

Összesen 958 245 776 105 1 734 350
 

 
Az elszámolt értékvesztések mértékének megállapításánál a következő tényezőket vettük 
figyelembe: 
 a felszámolók tájékoztatását a várható megtérülésről, 
 a várható felosztható vagyont és a követelések besorolását, 
 a folyamatban lévő és várható peres eljárásokat. 
 
A fentiek alapján a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet és az Iparbankház Rt. 
felszámolásából megtérítés nem várható, ezekre a követelésekre 100 %-os értékvesztést 
számoltunk el. 
 
A Realbank Rt.-vel szembeni betétkifizetés miatt az Alapra átszállt követeléseinknél, 
folyamatban lévő perek befolyásolhatják a „D” kategóriába sorolt összes követelés nagyságát 
(erről részletesebben ld. a 8.4 pontban), aminek következtében a megtérülés 80-100 % között 
várható. Ennek alapján ezekre a követelésekre 90 %-os megtérülést várunk, azaz 10 %-os 
értékvesztést számoltunk el. Ugyanezeknek a pereknek a várható hatására az „F” 
kategóriában, ahova a felszámoló a betétkifizetéssel kapcsolatos járulékos költségeinket 
sorolta, 0-66 % közöttire tehető a megtérülés mértéke jelenlegi információink alapján. A 
mérlegben tehát ebből kiindulva 34 %-os megtérüléssel, azaz 66 %-os értékvesztéssel 
számoltunk. 
 
A Rákóczi Hitelszövetkezettel szembeni, betétkifizetés következtében az Alapra átszállt 
követelésünkre a rendelkezésünkre álló adatok alapján 36 %-os megtérülést prognosztizálunk, 
ennek alapján 64 %-os értékvesztést számoltunk el. A betétkifizetés járulékos költségeinek 
megtérülésére ebben a felszámolásban nincs esély. 
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5.4 Működési költségek 

Az Alap működési költségeinek költségnemenkénti alakulását szemlélteti a következő 
táblázat. A számviteli törvény 2.1 pontban részletezett változásának megfelelően a 2000. évi 
tervet korrigáltuk. Az egyéb költségeket felosztottuk az anyagjellegű és személyi jellegű 
ráfordítások között az új számviteli törvénynek megfelelően. Az egyéb ráfordítások közül 
22.310 E Ft áfával az anyagjellegű ráfordításokat, 2.174 E Ft összegű bérjárulékkal pedig a 
személyi jellegű ráfordítások tervezett összegét növeltük meg. A tervezett működési költség 
így összesen 24.484 E Ft-tal magasabb, mint a 2000. évi beszámolóban bemutatott 2001. évi 
tervben. 
 

     Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001. évi 
korrigált terv 

2001. évi tény Tény/Terv %

 Anyagjellegű ráfordítások 121 267 105 750 87,2%

 Személyi jellegű ráfordítások 156 702 155 163 99,0%

 Értékcsökkenési leírás 18 443 14 342 77,8%

 Működési költségek összesen 296 412 275 255 92,9%
 

 
Az OBA összes működési költsége több mint 21 millió Ft-tal kevesebb a tervezetthez képest. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások között tartjuk nyilván az anyagköltségeket, úgymint az 
irodaszerek, szakkönyvek, hírlapok, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószerek, az igénybevett 
szolgáltatások költségeit, valamint iroda bérleti díj, javítások, hirdetés, reklám, postai 
költségek, telefon díjak, külföldi-belföldi utazások költségeit, egyéb szakértői szolgáltatások 
költségeit. Ide tartoznak az egyéb szolgáltatások költségei, mint pl.: biztosítások, illetékek, 
bankköltségek tárgyévi kiadásai is. Az anyagjellegű ráfordításainknál megközelítőleg 13 %-os 
megtakarítást értünk el. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások változását 2000. évhez képest az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
         Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2000. 2001. Változás (%)
Anyagköltség 7 485 6 428 85,9%
Igénybe vett szolgáltatások költségei 81 580 95 942 117,6%
Egyéb szolgáltatások költségei 3 872 3 380 87,3%
Összesen 92 936 105 750 113,8%  

 
A csaknem 14 %-os növekedést az anyagköltségek és az egyéb szolgáltatások költségeinek 
csökkenése mellett az igénybe vett szolgáltatások költségeinek mintegy 18 %-os növekedése 
okozta. 
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A személyi ráfordítások tárgyévi teljesítése a terv szerint alakult. 
 
Az értékcsökkenési leírás mintegy 22 %-kal a tervezett alatt maradt. Ennek az volt az oka, 
hogy eredetileg a tárgyévben terveztük aktiválni az új fejlesztésű kifizető szoftvert, melynek 
üzembe helyezésére csak 2002-ben kerül sor. 
 
 

6. A pénzeszközök változása (cash flow) 

Az OBA cash flow-kimutatása eltér a profitorientált vállalkozásoktól abban a vonatkozásban, 
hogy az OBA nem fizet nyereségadót, osztalékot. 

A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 7.085 E Ft növekedés. A 
viszonylag kis összegű egyenleg mögött jelentős (milliárdos nagyságrendű) pénzeszköz 
növelő és csökkentő hatások húzódnak meg. A mérleg szerinti eredmény 4.899.153 E Ft, ez 
pénzeszköz növelő tényező, azonban hatását teljes egészében ellensúlyozza a forgóeszközök 
állományának növekedése, amely a pénzeszközre csökkentőleg hat. Ennek oka az, hogy a 
képződött mérleg szerinti eredményt teljes egészében az értékpapír állomány növelésére 
fordítottuk, ami a forgóeszközök értékének növekedését eredményezte. Az elszámolt 
értékvesztés mintegy 700 millió Ft-tal haladta meg az előző évben képzett céltartalékot, ez a 
különbözet pénzeszköz növelő hatású volt, mivel az értékvesztés úgy csökkenti az eredményt, 
hogy nem jár pénzkiadással. 

A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 29.653 E Ft csökkenés, ami a 
lakáskölcsönök állománycsökkenésének pénzeszköz növelő hatása, a tárgyi eszközök 
beszerzése, és nagyobb részben a készülő kifizető rendszer szoftver tárgyévi kiadásai 
következtében alakult ki. 

A pénzügyi műveletek eredményeképpen 10.000 E Ft-tal nőttek a pénzeszközeink, emögött az 
év folyamán csatlakozott egyetlen hitelintézet csatlakozási díja áll, és a jegyzett tőke 
növekedését eredményezte. 

Összességében az év folyamán az OBA szokásos tevékenységéből, a befektetési 
tevékenységéből és a pénzügyi műveletekből 12.568 E Ft pénzeszköz csökkenés származott. 
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7. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

7.1 A mérlegfőösszeg alakulása és összetétele 

A mérlegfőösszeg az előző évihez viszonyítva mintegy 5 milliárd Ft-tal nőtt. Az eszközök 
növekedése mögött az értékpapír portfolió növekedése áll, és az aktív időbeli elhatárolások 
legnagyobb része is az értékpapírok elhatárolt nyeresége. A növekedés forrása az előző évi 
eredmény alapján a tartalék állományának növekedése és a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 
volt. 
 

Adatok E Ft-ban 
Mérleg 

hiv. Megnevezés Összeg
Megoszlás      

(% )

A. Befektetett eszközök 53 256 0,1%

B. Forgóeszközök 34 859 374 97,4%

C. Aktív időbeli elhatárolások 894 484 2,5%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35 807 114 100,0%

D. Saját tőke 35 682 090 99,7%

F. Kötelezettségek 11 459 0,0%

G. Passzív időbeli elhatárolások 113 565 0,3%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 35 807 114 100,0%  
 
Az eszközoldal legnagyobb része az értékpapír portfolió következtében forgóeszközökből áll, 
a forrás oldalon pedig - az előző évek halmozott eredményeinek köszönhetően - a saját tőke 
teszi ki a mérleg főösszeg csaknem 100 %-át. 

 

7.2 Az értékpapír portfolió bemutatása és a vagyonkezelők munkájának értékelése 

A tárgyévben az értékpapír forgalom összes tranzakció száma (vétel, eladás, jegyzés stb.) 
1.166 db volt. A nyitó értékpapír állomány könyv szerinti értéken 24.706.567 E Ft volt, a záró 
állomány pedig 30.116.702 E Ft. Ebből 22.553.110 E Ft a magyar államkötvények, 7.563.592 
E Ft pedig a diszkont kincstárjegyek és MNB kötvények záró állománya. 
 
A vagyonkezelési tevékenység tárgyévi mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatását 
szemlélteti a következő táblázat: 
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        Adatok E Ft-ban 

Eredmény elem Bevétel         Ráfordítás   Eredmény  

Magyar államkötvény 
árfolyamnyereség és 
árfolyamveszteség

347 829 294 706 53 123

Magyar államkötvény 
kamatnyereség

2 001 781 0 2 001 781

Diszkont állampapír 
árfolyamnyereség 

989 663 0 989 663

Portfoliókezelői jutalék 0 50 632 -50 632

Letétkezelői díj 0 6 856 -6 856

Összesen 3 339 273 352 194 2 987 079
 

 
A vagyonkezelési tevékenység következtében tehát mintegy 3 milliárd Ft-tal nőtt a mérleg 
szerinti eredmény. Ez kétharmad részben a magyar államkötvények kamatnyereségéből, és 
egyharmad részben a diszkont állampapír árfolyamnyereségéből származott. 
 
A vagyonkezelésből származó bruttó eredményt csökkentette a kezelési díj, amely az előző 
évinél 4.649 E Ft-tal magasabb, azonban a kezelt értékpapír-állomány ennél nagyobb 
arányban nőtt. Ez a vagyonkezelésre még 2000-ben megkötött új szerződéseknek, illetve a 
korábban megkötött szerződés módosításának köszönhető. 
 
A tárgyév folyamán a vagyonkezelők személye és a kezelt vagyonarányok nem változtak. A 
portfolió 50 %-át a CA IB Értékpapír Rt., 30 %-át a Takarékbróker Rt. és 20 %-át a 
Raiffeisen Bank Rt. kezelte. Az OBA a teljes vagyonra vonatkozóan letétkezelőt is alkalmaz, 
a letétkezelői feladatokat az ING Bank Rt. látja el. 
 
Mindhárom vagyonkezelő teljesítménye meghaladta a benchmark céljából alkalmazott Max 
Composite Index hozamát még a kifizetett vagyonkezelési díjak figyelembe vételével is. A 
CA-IB 12,24 %, a RB 12,95 %, a TB pedig 11,91 % éves hozamot ért el, a Max Composit 
azonos időszaki értéke 11,74 % volt. 
 
A külföldi állampapírba történő befektetéseket vagyonkezelőink túl kockázatosnak ítélték, így 
a vagyonkezelők egyike sem fektetett a befektetési irányelvek által lehetővé tett külföldi 
állampapírokba. 
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7.3 Az eredmény alakulásának összegző értékelése 

A 2001. évben mérleg szerinti eredményünk 4,9 milliárd Ft-ot tett ki, ami 4,3 milliárd Ft-tal 
elmarad a kiugróan magas 2000. évitől. A csökkenés fő okait a következő táblázat 
segítségével vizsgáljuk meg.  

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2000. 2001. Különbség        

Betétbiztosításból eredő bevételek 4 143 596 2 827 301 -1 316 295

Egyéb bevételek 7 742 2 117 -5 625

Céltartalék felszabadítás 3 497 069 1 052 632 -2 444 437

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 40 774 38 528 -2 246

Pénzügyi műveletek bevételei 5 329 008 3 342 760 -1 986 248

Rendkívüli bevételek 0 0 0

Bevételek összesen 13 018 189 7 263 338 -5 754 851

Betétbiztosítából eredő ráfordítások 1 058 553 1 735 713 677 160

Egyéb ráfordítások 54 858 58 459 3 601

Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 429 515 294 758 -2 134 757

Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

Ráfordítások összesen 3 542 926 2 088 930 -1 453 996

Működési költségek 248 932 275 255 26 323

Ráfordítások és működési költség 
összesen

3 791 858 2 364 185 -1 427 673

Mérleg szerinti eredmény 9 226 331 4 899 153 -4 327 178
 

 
A mérleg szerinti eredmény csökkenését legnagyobb részben két tényező változása okozta. 

1. Legnagyobb – mintegy 2,4 milliárd forint kihatású – eredmény-csökkentő hatása a 
céltartalék felszabadítás csökkenésének volt, melynek okai a következők. 2000-ben az 
1999-ben képzett céltartalékot szabadítottuk fel, amely a – főleg a Realbank Rt.-vel 
szembeni – követeléseink megtérülésének 1999. évi rossz kilátásai következtében nagy 
összegű volt. A 2000-ben megképzett céltartalék viszont, amelyet 2001-ben 
szabadítottunk fel, alacsonyabb volt az előző évinél, mivel a rendelkezéseinkre álló 
információk alapján 2001-ben számítottunk a Realbank Rt.-vel szembeni követeléseink 
megtérülésére. 
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2. 1,3 milliárd forinttal csökkentek a betétbiztosításból eredő bevételeink, amely a díjkulcsok 
csökkentésének a következménye. 

A betétbiztosításból eredő ráfordítások majdnem 700 millió Ft-tal növekedtek az előző évihez 
képest, ez a követelések romló megtérülési esélyeinek és az elszámolt értékvesztésnek a 
következménye, ami az eredményre csökkentő hatással volt. 

A pénzügyi műveletek bevételeinek csökkenése mintegy 2 milliárd Ft-tal csökkentette, a 
pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenése pedig 2,1 milliárd Ft-tal növelte a mérleg 
szerinti eredményt, a két hatás egyenlege 100 millió Ft növekedés. 

Az eredmény többi összetevőjének változása a fentieknél kisebb hatással volt a mérleg 
szerinti eredmény csökkenésére. A működési költségek eredmény-befolyásoló hatása a 
korábbi évekhez hasonlóan nem jelentős. 

 

7.4 A saját tőke és az eredmény alakulása az OBA megalakulásától napjainkig 

 

 
A saját tőke folyamatos növekedése mellett az eredmény 1998-1999-ben a Realbank Rt. 
kártalanítási kifizetésére képzett céltartalék következtében csökkent. 2000-ben a Realbank 
Rt.-vel szembeni követelésünk teljes megtérülésének reális esélye volt, ezért nem képeztünk 
rá céltartalékot, így az eredmény megnőtt. 2001-ben az eredmény az előző pontban 
részletezett okok miatt ismét csökkent. Láthatjuk tehát, hogy 1998-tól az OBA eredményét 
jelentősen befolyásolja a Realbank Rt.-vel szembeni követelés megítélésének, a várható 
megtérülésnek a változása. 
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7.5 Tevékenységi körök szerinti eredménykimutatás 
               Adatok E Ft-ban 

 
 
2000-ben az Állami Számvevőszék vizsgálatot tartott az OBA-nál, amelyről 2000. évi 
beszámolónkban részletesen írtunk. A vizsgálat eredményeképpen az ÁSZ a következő 
javaslatot tette az OBA Igazgatótanácsának: 

Megnevezés Betét-
biztosítás

Vagyon-
kezelés

Működés Összesen

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 2 747 453 0 0 2 747 453

02.
Betétesek megbízásából behajtott követelések 
utáni díjbevételek 0 0 0 0

03.
Állami garanciával biztosított betétek kifizetése 
utáni jutalékbevételek 0 0 0 0

04. Egyéb betétbiztosítási bevételek 1 213 0 78 635 79 848

I.
Betétbiztosításból eredő bevételek 
(01+02+03+04) 2 748 666 0 78 635 2 827 301

II. Egyéb bevételek 39 0 2 078 2 117
Céltartalék felszabadítás 1 052 632 0 0 1 052 632

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 38 528 0 0 38 528
IV. Pénzügyi műveletek bevételei 3 3 342 423 334 3 342 760
V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0

05.
Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos 
ráfordítások 0 0 0 0

06.
Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel 
kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0

07.
Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével 
kapcsolatban felmerült ráfordítások 0 0 0 0

08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 735 713 0 0 1 735 713

VI.
Betétbiztosításból eredő ráfordítások 
(05.+06.+07.+08.) 1 735 713 0 0 1 735 713

VII. Egyéb ráfordítások 0 57 488 971 58 459
VIII. Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 294 706 52 294 758
X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0
09. Anyagjellegű ráfordítások 23 307 0 82 443 105 750
10. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 155 163 155 163
11. Értékcsökkenési leírás 0 0 14 342 14 342
XI. Működési költségek (09.+10.+11.) 23 307 0 251 948 275 255

A.

Mérleg szerinti eredmény (I.+II.+Céltartalék 
felszabadítás+III.+IV.+V.-VI.-VII.-Céltartalék-
képzés -VIII.-IX.-X.-XI.) 2 080 848 2 990 229 -171 924 4 899 153
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„(Az OBA) változtassa meg a számviteli szabályzatokat annak érdekében, hogy az 
eredménykimutatás információtartalma egyértelműen tükrözze az Alap betétbiztosítási 
tevékenységének bevételét és ráfordítását, a pénzügyi műveletek eredményét, valamint a 
munkaszervezet működési költségét.” 
 
A kormányrendelet szerinti eredménykimutatás, amit az OBA alkalmaz, e szerint az elv 
szerint épül fel, azonban vannak olyan bevételek és ráfordítások, amelyek a számviteli 
törvény és a kormányrendelet előírásai szerint könyvelve ennek ellenére nem felelnek meg a 
fent rögzített kívánalomnak. Ezt figyelembe véve az igazgatótanács határozatot hozott az 
eredmény tényezőinek a három tevékenységi kör szerinti nyilvántartásáról. 
 
A táblázat a kormányrendelet szerinti eredménykimutatás rendszerében egymás mellett 
tartalmazza a betétbiztosítás, a vagyonkezelés és a működés bevételeit és ráfordításait, melyek 
összege megegyezik az OBA 2001. évi eredmény-kimutatásával. A táblázat az említett új 
dimenzióban mutatja az eredmény összetevőit. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a 
betétbiztosítási tevékenység összességében több mint 2 milliárd Ft-tal, a vagyonkezelés pedig 
közel 3 milliárd Ft-tal járult hozzá a mérleg szerinti eredményhez. A szervezet működése 
természetesen még az itt szereplő bevételekkel együtt is összességében ráfordítás, amely 
csökkentő hatással volt a tárgyév eredményére. 
 
 

7.6 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok 
 
2002. januárban befolyt 703.286 E Ft díjbevétel, a 2002 első negyedévre fizetendő díjelőleg, 
összegében megegyezik a 2001 negyedik negyedévében fizetett összeggel. 
 
A 188 E Ft összegű 2001-ről áthúzódó vevőkövetelés befolyt, szállítókkal szembeni 2.706 E 
Ft kötelezettségünket kiegyenlítettük. Szintén kiegyenlítettük az adóhatósággal és a 
társadalombiztosítással szembeni, december havi bérek utáni áthúzódó kötelezettségeinket is 
8.754 E Ft értékben. 
 
A szellemi termékek mérlegsor 12.500 E Ft-tal nőtt, mely a megvalósítási szakaszban lévő 
kifizető rendszer szoftver 2002 első negyedévére esedékes vételár részlete. 
 
 

8. Kiegészítő információk és tájékoztató adatok 

8.1 Az OBA tájékoztatási tevékenysége 

 
Az Alap külső kommunikációjában az eddig megszokott elemek érvényesültek 2001-ben is. 
 
A Metro újságban az év második felében tíz részes cikksorozatot jelentettünk meg. A tömör, 
egy-egy betétbiztosítási kérdésben kiemelt, ezáltal közérdeklődésre számító cikkek a lap 
visszajelzése szerint jelentős olvasói érdeklődést váltottak ki.  
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A kommunikációs munkatervünk alapján két ízben találkoztunk a helyi sajtó képviselőivel 
Győrben és Szegeden. 
 
Az év során - elsősorban a tagintézetek ügyintézőinek tájékoztatására - négy ízben 
jelentettünk meg hírlevelet az Alappal kapcsolatos fontosabb eseményekről. Hírleveleink a 
tagintézeteken kívül időnként a sajtó figyelmét is felkeltette. 
 
A több évre visszatekintő kommunikációs tevékenységünk eredményességének lemérését 
szolgálta, hogy eddig két alkalommal 1996-ban és 2001-ben végeztettünk reprezentatív 
felmérést az OBA, illetve a betétbiztosítás ismertségéről, elfogadottságáról. Az elkészült 
kutatás lényege abban foglalható össze, hogy a betétesek még mindig felületes ismeretekkel 
rendelkeznek a betétbiztosításról, ezért nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. A 
betétbiztosítás intézményét a válaszadók 17 %-a ismerte, kiemelkedő eredményt hozott 
viszont a védettség mértékének ismerete, mely meghaladta a 90%-ot. Örvendetes módon a 
megkérdezettek kimagasló arányban (80 %) nyilatkozták azt, hogy az OBA léte növeli a 
bankrendszerbe vetett bizalmukat.  
A lakossági és a tagintézetek ügyintézőinek körében végzett megkérdezés tapasztalatait a 
következő évek tájékoztatáspolitikájában igyekszünk hasznosítani. 
 
A www.oba.hu címen elérhető internetes honlapunkat 2001-ben magunk által frissíthető 
kezelői felülettel korszerűsítettük. Továbbra is törekszünk arra, hogy oldalunk nemcsak a 
betétesek, hanem a tagintézetek és a szakmai érdeklődők számára is hasznos aktuális 
információkat nyújtson a betétbiztosítás jogi alapjairól és működéséről, a hitelintézeti szféra 
betétbiztosítással összefüggő kérdéseiről. Az újdonságnak számító „virtuális” betétbiztosítási 
ombudsman felé, melyet a háttérben jogtanácsosunk testesít meg, a betétesek néhány esetben 
tettek a betétbiztosítással kapcsolatos fogyasztói észrevételeket. 
 
 

8.2. Az Alap díjpolitikája 

 
A 2001. évre érvényes díjpolitika már számolt azzal, hogy Magyarország a betétbiztosítási 
összeghatár tekintetében nem kért átmeneti mentességet az Európai Unióhoz való csatlakozási 
tárgyalások során. Jogszabály alapján a kártalanítási összeghatár egy lépésben - a 
csatlakozással egy időben - fog az EU direktíva Ft-egyenértékéig, azaz 6 millió forintig 
felemelkedni. Ezzel összefüggésben fontos szempont volt az, hogy az OBA fedezettségi 
mutatója (azaz vagyonának és kártalanítási kötelezettségének az aránya) a kártalanítási 
összeghatárnak 6 millió Ft-ra történő felemelése után is az eddig jellemző 1-1,5 %-os sávon 
belül maradjon.  
 
Figyelembe véve az OBA meglévő vagyonának hozamát is, a fenti követelmények betartása 
mellett is lehetséges volt a 2001. évre érvényes díjkulcsoknak, illetve a tagintézetek díjfizetési 
kötelezettségének a további mérséklése. 
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2001. évre érvényes díjkulcsok  
(betétnagyság szerinti megbontásban) 

 
 

Betétnagyság 

(Ft) 

Díjkulcs (‰) 

2000. évben        2001. évben 

1 millió Ft alatt 1,6 1,2 

1 és 2 millió Ft között 1,3 0,9 

2 és 4 millió Ft között 1,0 0,6 

4 millió Ft fölött 0,7 0,3 

Átlagos díjkulcs 1,0 0,6 
 
 
Mind a négy betétosztályban a díjkulcs csökkenése egységesen 0,4 ezrelék. Az átlagos 
díjkulcs a bankoknál és a hitelszövetkezeteknél volt a legalacsonyabb, mert itt magas az 
átlagos betétnagyság, mindemellett e két szektorban magasabb a fajlagos, azaz az egységnyi 
kártalanítási kötelezettségre eső díj: 

 
 

2001. évi fajlagos díj alakulása 
 

Hitelintézet 
jellege 

2000-ben 
fizetett 
  díj* 

(millió Ft) 

2001-ben 
fizetett 
  díj* 

(millió Ft) 

2000. évi 
tényleges 
átlagos 

díjkulcs % 

2001. évi 
tényleges 
átlagos 

díjkulcs % 

1.000 Ft OBA 
kártalanítási 

kötelezettségre 
jutó díj (Ft) 
 

2000. 
 

2001. 
 

Bank 3634 2402 0,99 0,55 2,75 1,74 
Takarékszöv. 385 340 1,43 0,98 1,7 1,2 
Lakástakarék-
pénztár 

55 66 1,6 1,2 1,6 1,2 

Hitelszöv. 5 3 1,20 0,8 2,0 1,4 
Mindösszesen 4079 2811 1,02 0,6 2,6 1,6 
*a kedvezményes, ill. emelt díjjal, továbbá korrekciós tételekkel eltér a mérlegadattól 
 
 
A tagintézetek összességét tekintve az 1.000 Ft OBA kártalanítási kötelezettségre jutó díj 
(fajlagos díj) a 2000. évi 2,6 Ft-ról 1,6 Ft-ra csökkent 2001-ben.  
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8.3. Az Alap ellenőrzési tevékenysége 

8.3.1 Az alap ellenőrzési gyakorlata 

Az Alap öt éve végez tagintézeti ellenőrzést, ezalatt 140 tagintézet ellenőrzését végezte vagy 
végeztette el megbízottal. Ez azt jelenti, hogy a tagintézetek közel kétharmada, a takarék-
szövetkezeti körön kívül csaknem minden tagintézet ellenőrizve van már betétbiztosítási 
szempontból. A szerzett tapasztalat, valamint a kifejlesztett és dokumentált módszer lehetővé 
teszi a preventív jellegű ellenőrzést, azaz annak elkerülését, hogy a betétbiztosítási 
szabályoknak esetleg meg nem felelő gyakorlatból súlyosabb, az ügyfelek érdekeit 
veszélyeztető, vagy felügyeleti intézkedést kiváltó problémák keletkezzenek. Az OBA 
ellenőrzései ezáltal hozzájárulnak a betétbiztosítási szabályoknak megfelelő, követendő 
hitelintézeti gyakorlat kialakulásához.  
 
Az OBA a helyszínen kívül, illetve a helyszínen végzendő ellenőrzés keretében – a 
betétbiztosítással összefüggő jogszabályoknak megfelelően - három témát vizsgál: 
  
- Díjbevallás ellenőrzése: ennek keretében vizsgálja a díjfizetési kötelezettség teljesítését, 

annak számszaki megalapozottságát. 
- Ügyfél-nyilvántartás ellenőrzés: vizsgálja a tagintézet ügyfeleinek törvényben előírt – 

betétbiztosítási szempontokat figyelembe vevő – nyilvántartását abból a szempontból, 
hogy a betétesek esetleges kártérítésének, vagy a válságkezelés más módjában való OBA 
közreműködésnek ne legyen számszaki, dokumentációs akadálya.  

- Ügyfél-tájékoztatás ellenőrzése: a betétesek védelme érdekében a jogszabályban, valamint 
az OBA Igazgatótanácsának határozataiban előírt tájékoztatási kötelezettségek 
betartásának ellenőrzése.  

 
Az ellenőrzések szakmai támogatása céljából az Alap elkészítette az Ellenőrzési kézikönyvet, 
amely - ellenőrzendő témák szerint - rögzíti egyrészt az ellenőrzések lebonyolítási rendjét, 
másrészről pedig – a jogszabályok változását figyelemmel kisérve – eligazítást ad a 
tagintézeteknek a betétbiztosítással kapcsolatban esetleg felmerülő kérdések megoldásához. 
 
Az Alap ügyvezetése által kidolgozott éves ellenőrzési tervet minden esetben az OBA 
Igazgatótanácsa hagyja jóvá általában augusztus-szeptember hónapban. A jóváhagyott terv a 
folyó év II. illetve a következő év I. félévére vonatkozik.  
 

8.3.2 Az OBA által végzett helyszíni ellenőrzések főbb tapasztalatai 

 
a) Az OBA által korábban végzett ellenőrzések rámutattak arra, hogy betétbiztosítási 

szempontból a betétek névre szólóságát a tagintézetek különbözőképpen értelmezik. Ezzel 
összefüggésben az sem volt teljesen egyértelmű, hogy mely betétekre terjed ki a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) által 
szabályozott betétbiztosítás. A problémát a 2001. január 1-vel hatályos – az említett 1996. 
évi törvényt módosító – 2000. évi CXXIV. törvény megnyugtató módon rendezte. 

 
b) A tagintézetek, egy jelentős részénél az alkalmazott nyilvántartási rendszer nem felelt meg 

az Alap fő feladata - egy esetleges kártalanítás gyors és pontos lebonyolítása - 
támogatásának. Ezt orvoslandó, az OTIVA fejlesztési célú kezdeményező lépést tett a 
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takarékszövetkezetek rendszergazdái felé, és felkérte az OBA-t a fejlesztésben való 
szakmai közreműködésre. A korszerűsített programok – megítélésünk szerint – nem csak 
a betétbiztosításhoz szükséges nyilvántartási követelményeknek tesznek eleget, hanem 
elősegítik az egyéb adatszolgáltatást és az ügyfél kiszolgálását.  

 
c) Az ellenőrzések (utóellenőrzések) eddig minden olyan tagintézetnél, ahol az utóbbi 

években összeolvadás és/vagy betétállomány átruházás történt, a jogszabály fogyasztó-
védelmi jellegű előírásainak meg nem felelést tárt fel. Az utóbbi időben tapasztaltak 
alapján már ezen a téren is javulás várható. 

 
d) Az ellenőrzés gyakran találkozott a betétbiztosítás szabályai vonatkozásában pontatlan 

megfogalmazásokkal, hibás vagy hatályát vesztett jogszabályi hivatkozásokkal. Az OBA 
ellenőrzései felgyorsíthatják a jogszabályoknak megfelelő belső szabályzatok, 
betétszerződések, stb. kialakítását, illetve a meglévők karbantartását.  

 
e) A jogszabály, illetve az OBA által előírt ügyfél tájékoztatási kötelezettségek ellenőrzése 

(pl. ki van-e helyezve a Betétregiszter és az Iránytű a betétbiztosításhoz c. tájékoztató 
anyag a fiókban) – ha nem is a kívánatos ütemben – de elősegítik a betétes ügyfelek 
betétbiztosítással kapcsolatos tájékozottságát. 

 
 
 

8.4 A folyamatban lévő felszámolásokkal kapcsolatos események 

 
Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa.”  
 
A Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa.” 1993. november 25-én indult felszámolásával 
összefüggésben 2001. január 18-án megkaptuk a közbenső mérleg módosított változatát, 
melyet a felszámolónak a hitelezők véleményével együtt kellett benyújtania a felszámoló 
bírósághoz. A módosított közbenső mérleg két kisebb korrekciótól eltekintve lényegében 
megegyezett a Hitelezői Választmány által kifogásolt korábbi változattal. 
 
Ennek alapján a Hitelezői Választmány kérte a bíróságot a módosított közbenső mérleg 
ismételt elutasítására, valamint hogy utasítsa a felszámolót új közbenső mérleg készítésére. A 
bíróság döntéséről a beszámoló lezárása időpontjáig nincs tudomásunk. Megjegyezzük, hogy 
az OBA a módosított közbenső mérleg alapján sem számíthat megtérülésre (ld. 5.3 pont 
Értékvesztések). 
 
A felszámolónak bejelentett, kártalanítási kifizetéssel kapcsolatos követelés összege 
egyébként 262.126.706 Ft. 
 
Iparbankház Rt. „fa.” 
 
A felszámolás a folyamatban lévő kisebb jelentőségű perek miatt nem zárult le. Az Alap 
követeléseinek megtérülésére a felszámolás keretében továbbra sincs esély (ld. 5.4 pont). 
 
Az Iparbankháztól a hitelnyújtás fejében 1996-ban átvett követeléseink megtérülésében a 
korábbi mérlegbeszámoló óta a következő változások történtek: 
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      Adatok E Ft-ban 

Megnevezés
Eladási ár 
(bevétel)

Bekerülési 
ár 

(ráfordítás)
Eredmény

Engedményezett követelés 650 800 -150
Vállalkozói hitel 95 95 0
Lakáskölcsön 468 468 0

Összesen 1 213 1 363 -150
 

 
A mérleg fordulónapjáig a következő összegű – felszámolónak bejelentett – betétkifizetés 
történt:  
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés
Betétállomány 
1996.07.03-án

A felszámolás kezdetétől 
2001.12.31-ig kifizetett 

betétek

Fennmaradó 
betétállomány

OBA biztosított 11 530 2 310 9 220
Nem OBA biztosított 13 510 0 13 510

Összesen 25 040 2 310 22 730
 

 
 
Realbank Rt. „fa.” 
 
A Reálbank felszámolója a mérleg fordulónapjáig három közbenső mérleget és ezzel 
összefüggésben közbenső kifizetési javaslatot készített, ill. fogadtatott el a hitelezőkkel, 
valamint a felszámolást felügyelő Fővárosi Bírósággal. 
 
A 2001. január 19-i fordulónapra elkészített III. számú közbenső mérleget a bíróság az 
alábbiak szerint hagyta jóvá:  
 
 az OBA besorolása elleni kifogás kapcsán hozott végzés jogerőre emelkedéséig nem 

engedélyezte az OBA részére történő kifizetést; 
 csak a III. számú közbenső mérleg fordulónapjáig (2001.01.19-ig) elismert, összegszerűen 

meghatározott „D” kategóriában nyilvántartott követelések 100 %-ban történő kifizetését, 
valamint a az „F” kategóriában nyilvántartott elismert hitelezői követelések 46 %-os 
mértékű kifizetését engedélyezte; 

 felhívta a felszámolót, hogy a további pénzeszközöket tartalékolja, beleértve az Alapnak 
járó mindkét („D” és „F”) kategóriában nyilvántartott összegeket is.  

 
Az OBA számára „D” kategóriába sorolt követelésre vonatkozóan kifizetésre – a felszámoló 
megítélése szerint – csak az OBA besorolását elbíráló végzésnek a jogerőre emelkedését 
követő közbenső mérleg alapján kerülhet sor. Az OBA betétkifizetéshez kapcsolódó járulékos 
költségeinek felszámoló által vitatott jogalapja tekintetében 2001. december 13-án 
megszületett jogerős végzés kötelezi a felszámolót a költségek „F” kategóriába történő 
besorolására és visszaigazolására. 
 
A felszámoló 2002. január 19-i fordulónapra elkészítette a Realbank Rt. „fa.” IV. számú 
közbenső mérlegét is. Ennek alapján a Realbank Rt. „fa.” 10.491 millió Ft pénzeszközzel, 
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32,4 millió Ft összegű vagyontárggyal, valamint 285,6 millió Ft – nettó értékű – be nem 
hajtott követelésállománnyal rendelkezik. A vagyonnal szemben álló hitelezői igény 11.692 
millió Ft. 
 
A Realbank Rt. „fa.” felszámolásának kezdőidőpontja (1999. január 19.) óta összesen 
13.957,3 millió Ft bevételt ért el. A felszámolás költségei 2002. január 19-ig 795,5 millió 
forintot (5,7 %) tesznek ki. A részleges vagyonfelosztás keretében 4.192,5 millió Ft 
előlegfizetés történt. A fordulónapon a kamatbevételt is tartalmazó pénzeszközállománya 
10.491,5 millió Ft. Ez az összeg tartalmazza a vitatott hitelezői igényekre megképzett 7.935,9 
millió Ft tartalékot, benne az OBA „D” kategóriás 5.154,4 millió Ft összegű követelését is. 
 
A IV. számú közbenső mérleg újabb vagyonfelosztási javaslatot a következők miatt nem 
tartalmaz:  
 
 A Realszervíz K.V. „fa.” eljárásában 2002. január 7-én született jogerős bírósági végzés 

arra hívta fel a Realszervíz K.V. „fa.” felszámolóját, hogy három hitelező jogerős ítélettel 
megállapított követelését – Reallízing 2000. kötvényen alapuló kárigényét – „D” 
kategóriába sorolja be. Ennek a Realbank Rt. „fa.” felszámolási eljárásában közvetlen 
kihatása ugyan nincs, azonban a felszámoló szerint ez újabb jogi eljárásokat generálhat, 
amelyek kimenetele nem kiszámítható. Amíg ez az ellentmondás meg nem szűnik a 
felszámoló újabb kifizetési javaslatot a bíróság felé nem hajlandó kezdeményezni. 
Megítélése szerint ezen ellentmondásos helyzet 2002. év végéig rendeződik és azt 
követően lehetővé válik, hogy a hitelezők kifizetésben részesüljenek. 

 
 A Realszervíz K.V. „fa.” közbenső mérlege alapján az látható, hogy a Reallizing 2000. 

kötvényen alapuló kárigények a korább jelzett csekély mértékben sem térülnek meg. Így a 
Realbank Rt. „fa.”-val szembeni ugyanazon hitelezői kör követelései arányosan 
megnövekednek, azonban véglegesen csak akkor lesznek meghatározhatóak, ha a 
Realszervíz K.V. „fa.” zárómérlege benyújtásra kerül. 

 
Az „F” kategóriában, mint utaltunk rá eddig 46 %-os mértékű kielégítés történt. A már 
említett jogerős végzés alapján az Alap a járulékos költségeivel kapcsolatos követelése miatt 
nem ért egyet a felszámoló fenti indoklásával és a IV. számú közbenső mérleggel 
összefüggésben észrevételt nyújtott be a bírósághoz. 
 
A bíróság az észrevétel elfogadásáról, vagy esetleges elutasításáról a mérleg készítés 
időpontjáig még nem határozott.  
 
A mérleg fordulónapjáig a következő összegű – felszámolónak bejelentett – betétkifizetés 
történt:  

          Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Betétkifizeté
s    

Még fennálló 
kártalanítási 

kötelezettség      

Zárolt 
tételek   

OBA 
kötelezettség 

összesen    

2001.12.31-ig kifizetett tőke 4 834 578
2001.12.31-ig kifizetett 
kamat 242 753
OBA kifizetett 
kártalanítás összesen 5 077 331 76 990 9 923 5 164 244  
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Rákóczi Hitelszövetkezet „fa.” 
 
A felszámolás első évét lezáró 2001. október 31-i fordulónapra elkészített közbenső mérleg 
tanúsága szerint 332.150 E Ft vagyonnal szemben összesen 422.871 E Ft hitelezői igény áll 
szemben. A fordulónapon a pénzeszközök és államkötvények záró állománya 134.495 E Ft-ot 
ért el. A felszámolás költségei az első évben 23.175 E Ft-ot tettek ki. A felszámolás lezárása a 
folyamatban lévő kisebb jelentőségű perek miatt a felszámolás következő, második évében 
sem várható. Az Alap követeléseinek megtérülésére a felszámoló nem adott értékelhető 
becslést.  
 
A megküldött közbenső mérleg alapján készített saját becslésünkre támaszkodva a befektetett 
eszközök és a tárgyi eszközök eladása, valamint a még várható felszámolási költségek 
egyenlegeként kb. 147.000 E Ft kielégítési alappal számolunk. Ennek figyelembevételével 
követeléseink megtérülése a „D” kategóriában kb. 36 %-os mértékben várható. (lásd 5.3 pont 
Értékvesztések.) Az „F” kategóriába besorolt járulékos költségeink megtérülésre nem 
számítunk. 
 
A mérleg fordulónapjáig a következő összegű – felszámolónak bejelentett – betétkifizetés 
történt: 
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Betétkifizetés   
Még fennálló 
kártalanítási 

kötelezettség   

OBA 
kötelezettség 

összesen

2001.12.31-ig kifizetett tőke 282 882
2001.12.31-ig kifizetett kamat 7 861
Összesen 290 743 1 874 292 617  

 
Az OBA hitelezői igénye a járulékos költségekkel együtt 303.424 E Ft összeggel szerepel a 
felszámoló nyilvántartásában. 
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8.5 Jogi ügyek 

8.5.1 Peres eljárások 

 
Az OBA 2001-ben alperesi pozícióban 7 perben szerepelt, amelyek közül 5 a Realbankkal, 1 
az Iparbankházzal, 1 pedig a Heves és Vidéke Takarékszövetkezettel kapcsolatos.  
 
A Realbankkal összefüggő perek közül az Alap - felülvizsgálati eljárást is követően - 
megnyert egy pert, egy további perben jogerősen pernyertes lett, a felülvizsgálati eljárás 
azonban még nem fejeződött be. Két további perben az elsőfokú eljárás az Alap 
pernyertességével zárult, fellebbezésről a beszámoló készítésének időpontjáig nem szereztünk 
tudomást. Egy perben 2001-ben vonták perbe az Alapot, de érdemi döntés e perben még nem 
született. 
 
Az OBA ugyan nem szerepel peres félként abban a perben, amelyet részvényesek indítottak a 
Realbank Rt. 1998. szeptember 4-ei közgyűlésén hozott egyes határozatok érvénytelen-
ségének megállapítása iránt, azonban nem zárható ki e per közvetett hatása. Az eljárásban 
még 2000-ben született elsőfokú részítélet szerint a közgyűlés néhány határozata érvénytelen, 
másodfokú határozatról nem értesültünk. 
 
Az Iparbankházzal kapcsolatos eljárásban még a 2000. év során elsőfokú ítélet született, 
amely elutasította a felperes keresetét az Alappal szemben. A felperes fellebbezése miatt az 
ítélet nem jogerős.  
 
A Heves és Vidéke Takarékszövetkezet egyik ügyfele által az Alap fizetési kötelezettségének 
megállapítása iránt indult per – az OBA elsőfokú pernyertességét követően – az Alap 
pervesztességével fejeződött be.  
 
 

8.5.2 Nemperes eljárások 

 
A Realbank felszámolási eljárásában egy hitelező kifogást nyújtott be az Alap – kártalanítási 
kifizetésből eredő - hitelezői igénye besorolásának megváltoztatása iránt. A bíróság a kifogást 
első fokon elutasította, a másodfokú eljárásban döntés még nem született. 
 
A Realbank felszámolási eljárásában az Alap - kártalanítási kifizetésekhez kapcsolódó – 
költségeinek érvényesíthetőségét kimondó – az Alap számára kedvező másodfokú – döntés 
ellen a felszámoló felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. 
 
Az Alappal szembeni – a beszámolóban is szereplő szokásos szállítói stb. kötelezettségeket 
kivéve – egyéb követelésről nincs tudomásunk. 
 
Az Alap fizetési kötelezettséget keletkeztető garanciavállalási nyilatkozatot nem adott ki. 
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8.6 Munkaügyi adatok és a tisztségviselők juttatásai 

Az Alapnál az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2001-ben 15,6 fő volt. Az 
év folyamán 2 munkatársunk a gyed-et megszakította és munkába állt, 1 fő szülési 
szabadságot vett igénybe. 2001. december 31-én az alkalmazotti létszám 17 fő volt. 
A munkavállalók 77 %-a felsőfokú, 23 %-a középfokú képzettséggel rendelkezik. Dolgozóink 
közül 8 főnek van nyelvvizsgája.  
Az alkalmazotti létszám megoszlása az alábbiak szerint alakult 2001. december 31-én: 

 

Állománycsoport Létszám (fő) 
Felsőszintű vezetők 2 
Középszintű vezetők 4 
Beosztottak: 
 felsőfokú képzettségű 
 középfokú képzettségű 

 
7 
4 

ÖSSZESEN 17 
 
Az igazgatótanács tagjai, illetve állandó helyetteseik közül 2001. évben 7 fő vált jogosulttá 
ülésdíjra. Az e címen kifizetett összeg a tárgyévben 3.582 E Ft volt. A díjak számfejtése az 
igazgatótanács ülésein való tényleges részvétel szerint történt. Az igazgatótanács tagjai 
részére egyéb jogcímen kifizetés, költségtérítés nem történt. 
 
 

8.7 A 2001. évi informatikai fejlesztésekről 

Az év kiemelkedően fontos informatikai eseménye az, hogy megkezdődött az új kártalanítási 
kifizető rendszer fejlesztése. Kétfordulós pályázat alapján a Classys Kft. kapott megbízást a 
fejlesztésre. A beszámoló lezárása időpontjáig elkészült az Alap munkatársaival egyeztetett 
rendszer terve és megkezdődött a programozás. 
 
Tovább bővítettük szerverünket, így az alkalmassá vált az összes eddigi kártalanítással 
kapcsolatos adatállomány tárolására és kezelésére. A bővítésnél már az új kifizető rendszer 
igényeit is figyelembe vettük. 
 
A korábbinál hatékonyabb vírusvédelmi rendszert állítottunk üzembe, amely véd mind az 
Internetről, mind pedig egyéb forrásból származó vírustámadásokkal szemben. 
 
Elöregedett fénymásolónk helyett nagy teljesítményű digitális készüléket szereztünk be, 
amely a minőségi és gyors másolás mellett egyben alkalmas a nagy mennyiségű hálózati 
nyomtatási feladatok ellátására is. Az év új beszerzései közé tartozik még egy notebook 
számítógép, egy színes nyomtató, és egy munkaállomás. 
 
Az új kifizető rendszerre a fejlesztés előkészítésével kapcsolatos költségekkel együtt közel 23 
millió Ft-ot, egyéb informatikai fejlesztésre – szoftverbeszerzésekkel együtt összességében 7 
millió Ft-ot fordított az OBA 2001-ben. 
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8.8 Az OBA nemzetközi tevékenysége 2001-ben 

Az OBA ügyvezető igazgatója - helyettese és a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa 
szakmai támogatásával - 2001-ben is részt vett az 1999-ben létrehozott nemzetközi 
betétbiztosítási munkacsoport tevékenységében. A munkacsoportot a G7 (a legfejlettebb ipari 
országok) pénzügyminiszterei és jegybank kormányzói által létrehozott Pénzügyi Stabilitási 
Fórum bízta meg a pénzügyi stabilitást elősegítő betétbiztosítási irányelvek 
megfogalmazásával. A munkacsoportban négy földrész 12 országának gyakorlati 
szakemberei, beleértve az OBA ügyvezető igazgatóját, valamint az IMF és a Világbank szak-
értői működtek együtt. Az irányelvek kidolgozását széleskörű konzultációs folyamat segítette, 
így az elméleti szakembereknek is lehetőséget adott véleményük kifejtésére. Száznál több 
ország betétbiztosításban érdekelt szakértője kapcsolódott be a munkába a munkacsoport 
üléseihez kapcsolódó regionális tanácskozások, szemináriumok keretében, továbbá az 
Interneten működtetett honlapon keresztül.  
A munkacsoport elnöke, J. P. Sabourin úr, a kanadai betétbiztosító intézmény vezetője 2001. 
szeptemberében terjesztette a Pénzügyi Stabilitási Fórum elé jelentését, azaz a 
betétbiztosításra vonatkozó ajánlásokat. A jelentés 20 résztémára tagolva nem kevesebb, mint 
60 ajánlásban foglalja össze a munkacsoportnak a betétbiztosítás jó gyakorlatára vonatkozó - 
konszenzussal kialakított - véleményét (Internet hozzáférés:  
http://cdic.ca/international/international_description.cfm, 
http://www.fsforum.org/Reports/DepositInsuranceFinal.html).  
 
A munkacsoport jelentésének nyilvános bemutatása, vitája céljából októberben, Bázelben 
szervezett nemzetközi betétbiztosítási konferencián felmerült egy nemzetközi betétbiztosítási 
szövetség létrehozásának ötlete. A szövetség céljai a következők lennének: a betétbiztosítással 
kapcsolatos kérdések, érdekek megértése, közvetítése, a betétbiztosítási rendszer hatékony 
működését segítő ajánlások kidolgozása, a nemzetközi tapasztalatcsere elősegítése fórumok, 
képzési programok szervezésével, segítségnyújtás olyan országok számára, amelyek létre 
akarják hozni, illetve tovább akarják fejleszteni hazájukban a betétbiztosítási rendszert, 
kutatás betétbiztosítási témákban. A szövetség (tervezett angol nevének rövidítésével IADI) 
alakuló közgyűlése 2002. májusra van előirányozva.  
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés jegyében továbbra is stratégiai 
jelentőségű a tagországok társintézményeivel történő kapcsolattartás. Januárban ezúttal is 
képviseltettük magunkat az immár rendszeressé vált Euromoney közép-kelet-európai régióval 
foglalkozó konferenciáján Bécsben. Ehhez kapcsolódóan tapasztalatcserére került sor az 
osztrák magánbankok betétbiztosítási intézményének ügyvezetőjével és a bankszövetség 
főtitkárával.  
 
2001 nyarán az olasz magánbankok betétbiztosítási intézményének (FITD) vezetése meghívta 
Rómába azon betétbiztosítási intézmények képviselőit, köztük az OBA képviselőjét is, akik az 
év elején megküldött adat- és információgyűjtő kérdőívet megválaszolták. A rendezvény 
napirendjén a válaszok alapján készített elemzés megvitatása, kiértékelése szerepelt, ahol az 
OBA-t a nemzetközi kapcsolatokért felelős közgazdasági tanácsos képviselte. A felmérés 
célja az volt, hogy a betétbiztosítási rendszerek hasonló, illetve eltérő gyakorlatának 
bemutatásával segítséget nyújtson az EU irányelvekkel harmonizáló szabályozások 
kialakításában. 
2001-ben örvendetes előrelépés történt a regionális tapasztalatcserében, együttműködésben. A 
lengyel betétbiztosítási alap - finanszírozási háttérrel együtt - szemináriumokat 
kezdeményezett kétoldalú együttműködés keretében. Első lépésként egy Varsóban 
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megrendezendő szemináriumra tettek ajánlatot. A meghívásnak eleget téve az OBA 
delegációja februárban kereste fel a lengyel társintézményt, amelynek az OBA-nál bővebb, 
intézmény-védő szerepére tekintettel a delegáció tagjaként részt vett a tárgyalásokon az 
OTIVA képviselője is. A tárgyalások középpontjában az OBA és az OTIVA tevékenységének 
bemutatása és az EU betétbiztosításra vonatkozó 19/94 irányelvéhez való igazodás állt. A 
lengyel kollégák 2002. tavaszán viszonozzák a látogatást, és akkor ismertetik a lengyel 
rendszert. 
 
2001 őszén Pozsonyban egynapos eszmecserére fogadtak bennünket a szlovák betétbiztosítási 
intézmény vezetői és szakértői. A találkozóra az OBA kérésére került sor azzal a céllal, hogy 
az OBA kifizető rendszerének korszerűsítési projektjébe be tudjuk építeni a szlovák 
társintézmény több százezer betétest érintő kifizetése során szerzett tapasztalatait. 
 
Az OBA igény esetén szívesen megosztja tapasztalatait az újonnan alakult vagy alakuló 
betétbiztosítási intézményekkel is. Ilyen tapasztalatcserére került sor az orosz hitelintézetek 
átszervezésével, rehabilitációjával foglalkozó állami ügynökség (ARCO) szakértőivel 
Budapesten. Az Orosz Föderáció törvénykezése jelenleg foglalkozik a betétbiztosítási 
rendszer tervezetével, így a látogatás központi témája a magyar betétbiztosítási intézmény 
kialakulása, törvényi szabályozása volt.  
 
 

9. Az Alap Igazgatótanácsa által meghatározott feladatok és azok teljesítése  

A 2001. évben az Igazgatótanács 8 ülést tartott és 51 határozatot hozott a Hpt. által 
meghatározott, illetve az Alap működését érintő legfontosabb ügyekben. A tárgyévben az 
OBA belső és külső ügyeit érintő alábbi témakörökben határozott az Igazgatótanács: 
 
 az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült jelentés megtárgyalása, az abból adódó 

feladatok meghatározása; 
 beszámoló és tárgyévi költségvetés elfogadása; 
 könyvvizsgáló választása a 2001-2003. évekre; 
 tagintézeti ellenőrzések (éves ellenőrzési terv elfogadása, az ellenőrzések tapasztalatainak 

értékelése, teendők meghatározása); 
 díjfizetés (Díjfizetési Szabályzat módosítása, felkészülés az Európai Unióhoz való 

csatlakozásra, OTIVA-tag takarékszövetkezetek díjkedvezménye); 
 az Alap új kifizetési rendszerének kialakítására kiírt pályázattal kapcsolatos döntések; 
 belső ellenőri munkaterv megállapítása, jelentések megtárgyalása; 
 tagintézeti tájékoztatás (a névre szóló betét fogalmának 2001. január 1-jével történő 

megváltozásáról); 
 a Hpt. módosítására vonatkozó javaslatok kialakítása. 
 
Az Igazgatótanács határozataiban foglaltak határidőre teljesültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éves beszámoló 2001. 

Országos Betétbiztosítási Alap  49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzleti jelentés 

 
 
 
 



Éves beszámoló 2001. 

Országos Betétbiztosítási Alap  50 

10. Az OBA 2002. évi költségvetése 

10.1 Várható gazdasági-pénzügyi környezet  

 
A beszámoló készítésének időpontjában ismert – a Pénzügyminisztérium által képviselt - 
prognózis alapján 2002-ben 3,5-4 %-os GDP növekedés várható, a nemzetgazdasági 
beruházás előreláthatólag 5 %-kal, a lakossági fogyasztás pedig 4-4,5 %-kal növekszik. 
 
A várakozások szerint az euróban számolt export, illetve import növekedése egyaránt 8-10 % 
közé tehető. A folyó fizetési mérleg hiánya 1,5-2 milliárd euró, a külkereskedelmi mérleg 
hiánya pedig 4,5-5 milliárd euró között várható 2002-ben. 
 
Folytatódik az infláció csökkenése, a fogyasztói árak éves átlagos növekedése 5,5 %-ra 
tehető. 
 
A 2001-ben elért, 5-6 %-os nettó reálkereset növekedés várhatóan megismétlődik 2002-ben is. 
 
A várakozások alapján azzal lehet számolni, hogy a 2001-ben a hitelintézeti szféra működését 
befolyásoló kedvező pénzügyi környezet 2002. év folyamán is fennmarad. 
 
 

10.2  Az OBA stratégiai céljai 

 
Nem enyhítve az állandó készenlét követelményén, az OBA a hitelintézeti szektor stabil 
állapotára számíthat 2002-ben. Ilyen időszakot célszerű felhasználni arra, hogy fejlesszük 
rendszereinket, amelyek egyrészt a betétbiztosítási szolgáltatás javítását, másrészt a 
betétbiztosítási intézmény pénzügyi kockázatának, költségeinek mérséklését szolgálják.  
 
E hosszabb távú, az OBA következő tíz évét meghatározó felkészülési programba illeszkedik 
bele a 2002. év legnagyobb horderejű fejlesztése, az új kifizetési rendszer. Ez egyrészt 
magasabb szintű szolgáltatást alapoz meg, másrészt arra irányul, hogy az OBA nagyobb részt 
belső humán erőforrásra támaszkodjon és csak különleges helyzetben és speciális feladat 
elvégzése céljából vegyen igénybe külső közreműködőket. 
 
Az OBA elemzései és tapasztalatai arra mutatnak, hogy célszerű lenne az adatbázis, 
módszertan és gyakorlati alkalmazás oldaláról egyaránt integrálni, összehangolni az OBA-
szempontú kockázatfigyelést és -elemzést, a díjpolitikát és az esetleges válságkezelést, ezen 
belül is különösen a legkisebb költség elvének alkalmazását. 
 
Közel tíz éves fennállása alatt az OBA fejlődésének érett szakaszába lépett. Elvárható, hogy a 
saját és külföldi társintézmények tapasztalataira alapozva, továbbá a külső – például 
informatikai – haladás lehetőségeivel élve, folytonosan kontrollálja költség-hatékonyságát, 
működésének ésszerűségét. Ezúton nem csak a már említett új kifizető rendszer 
eredményezhet hosszabb távon megtakarítást, hanem például kommunikációs feladatok 
ellátásának újraszabása 2002-ben. 
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A betétbiztosítási szolgáltatás minőség-javításához és költség-hatékonyságához értékesen 
járulhat hozzá a nemzetközi tapasztalat. A nemzetközi együttműködésnek – a jelen beszámoló 
és költségvetés lezárásának időpontjában szinte biztosra vehető – új fejleménye a 
Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetségének a megalakulása. Az OBA stratégiai érdeke, hogy 
ezen új fejleményhez igazodva továbbra is kiaknázza a nemzetközi tapasztalatszerzésben rejlő 
lehetőségeket. 
 
Csatlakozásunk közelsége mintegy a saját stratégiánkba emeli az Európai Unió ismertté vált 
direktíva alkotási terveit. Miután a jogharmonizációs folyamat – a betétbiztosítás 
vonatkozásában – lényegében lezárult, az uniós jogfejlődéssel való lépéstartást, ennek 
keretében a konzultációs folyamatba való bekapcsolódást tekintjük célunknak. Ebből a 
szempontból biztató jel, hogy az EU Bizottsága olyan fontos ügyben, mint a Betétbiztosítók 
Nemzetközi Szövetségéhez való csatlakozás feltételeinek az Unió szintjén való 
összehangolása, már jelenleg is igényt tartott a csatlakozásra esélyes közép-kelet európai 
országok véleményére.  
 
Végül, stratégiai fontosságú cél a pénzmosás megakadályozását célzó jogszabályok 
betétbiztosítási vonatkozásainak feltárása, e vonatkozásban a tudnivalókról és teendőkről a 
tagintézetek, illetve ügyfelek tájékoztatása. 
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10.3 Az OBA 2002. évi költségvetése 

          Adatok E Ft-ban 
2002.

Terv Tény Terv 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 2 820 000 2 747 453 97 3 088 000 112

02.
Betétesek megbízásából behajtott követelések 
utáni díjbevételek 0 0 0 0 0

03.
Állami garanciával biztosított betétek kif izetése 
utáni jutalékbevételek 0 0 0 0 0

04. Egyéb betétbiztosítási bevételek 50 780 79 848 157 80 880 101

I.
Betétbiztosításból eredő bevételek 
(01+02+03+04) 2 870 780 2 827 301 98 3 168 880 112

II. Egyéb bevételek 1 330 2 117 159 7 710 364

Céltartalék felszabadítás 1 052 632 1 052 632 100 0 0

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 31 953 38 528 121 0 0

IV. Pénzügyi műveletek bevételei 3 790 869 3 342 760 88 2 774 440 83

V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V) 7 747 564 7 263 338 94 5 951 030 82

05.
Befagyott betétek kif izetésével kapcs. 
ráfordítások 0 0 0 0 0

06.
Betétesek megbízásából behajtott 
követelésekkel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0

07.

Állami garanciával biztosított betétek 
kif izetésével kapcsolatban felmerült 
ráfordítások 0 0 0 0 0

08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 049 937 1 735 713 165 2 140 0

VI.
Betétbiztosításból eredő ráfordítások 
(05+06+07+08) 1 049 937 1 735 713 165 2 140 0

VII. Egyéb ráfordítások 72 735 58 459 80 74 387 127

Céltartalékképzés 1 000 0 0 0 0

VIII Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 150 050 294 758 196 244 575 83

X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 
(VI+VII+VIII+IX+X) 1 273 722 2 088 930 164 321 102 15

09. Anyagjellegű ráfordítások 121 267 105 750 87 111 253 105

10. Személyi jellegű ráfordítások 156 702 155 163 99 174 935 113

11. Értékcsökkenési leírás 18 443 14 342 78 20 870 146

Egyéb költségek 0 0 0 0 0

XI.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 
(09+10+11) 296 412 275 255 93 307 058 112

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 
(VI+VII+VIII+IX+X+09+10+11) 1 570 134 2 364 185 151 628 160 27

2002. terv 
/2001. tény %

Megnevezés 2001. tény / 
terv %

2001.
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10.4 Magyarázatok a 2001. évi terv és tény adatok közötti lényegesebb eltérésekhez 

 
A 2000. évi beszámoló üzleti jelentésében kiadott tervszámok a számviteli törvény 
változásával összefüggésben strukturájukban változtak (részletesen lásd a 2001. évi 
beszámoló 2.1 pontjában). A változások következtében sorok közötti átrendeződések 
történtek, a pénzügyi bevételek és ráfordítások könyvelésének változása miatt a bevételek és 
ráfordítások tervszáma csökkent, mindemellett azonban a tervezett eredmény változatlan 
maradt. 
 
A tagintézetekkel szemben elszámolt nettó díjbevétel összege 2,6 %-kal a tervezett alatt 
maradt. Ennek oka részben az, hogy a tervezett díjbevételnél (2.850 millió Ft) 1,4 %-kal (39 
millió Ft-tal) alacsonyabb díjfizetés valósult meg. Másrészt az igénybe vett díjkedvezmény 
mértéke a tervezettnél magasabb összegben (30 millió Ft helyett 65 millió Ft-ban) teljesült. Ez 
azzal a pozitív folyamattal függ össze, hogy a takarékszövetkezeti szektorban - a 2001. év 
második felében felgyorsult számítástechnikai korszerűsítési folyamat következtében - a 
vártnál több kettős védelemmel rendelkező takarékszövetkezet tudta igénybe venni a 
kedvezményes díjfizetési lehetőséget. 
 
Az egyéb betétbiztosítási bevételek mintegy másfélszeres túlteljesítését a felügyeleti 
bírságoknak az Alapot illető része okozta: 2001-ben a bírság jóval meghaladta a tervezés 
alapjául szolgáló trendet. 
 
Az egyéb bevételeink a tervhez képest túlteljesültek: összegében magasabb a tárgyi eszköz 
értékesítés után befolyt árbevétel, magasabbak a káresemények utáni bevételek, illetve az 
egyéb bevételek. 
 
A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak tervezésekor a következő 
feltételezésekkel éltünk: 
 
 nem lesz újabb bankcsőd miatti kártalanítási betétkifizetés; 
 a Realbank Rt.-vel szembeni követelésünk az év közepéig befolyik; 
 az éves átlagos lekötött tőke 28,7 milliárd Ft lesz; 
 a portfolió kezelésén elért hozam 11,8 % lesz. 
 
Feltételezéseink csak részben teljesültek: a Realbank Rt.-vel szembeni követelésünk összege 
várakozásainkkal szemben nem folyt be a 2001. év folyamán. Ennek következtében az átlagos 
lekötött tőke nagysága (28,2 milliárd Ft) nem érte el a tervezett mértéket. Ezt részben még 
ellentételezte az, hogy a portfolió kezelésén elért hozam a tervezett 11,8 %-kal szemben 12,28 
% lett. A pénzügyi tervezési modell korlátai között nem tudtunk azonban számolni azzal, 
hogy vagyonkezelőink a hosszú távon nagyobb hozam elérése érdekében megnyújtották a 
portfolió hátralévő átlagos lejárati idejét, aminek nyeresége számvitelileg több év alatt 
mutatható majd ki a későbbi évek mérlegében. 
 
A betétbiztosításból eredő ráfordítások soron a meg nem térülő követelésekre képzett 
céltartalék tervezett összegét állítottuk be. 2001-ben azonban a tervezett céltartalék mértékhez 
képest magasabb összegben számoltunk el értékvesztést, aminek oka az, hogy az elmúlt évben 
a Realbank Rt.-vel szembeni – kártalanítási kifizetésen alapuló - követelés megtérülési 
kilátásai romlottak. 
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Az egyéb ráfordítások mértéke, - amelynek a túlnyomó részét a vagyonkezelés és letétkezelés 
díja teszi ki - részben egy korábban megkötött vagyonkezelői szerződés 2001. végi 
visszamenőleges, az egész tárgyévre hatályos, számunkra kedvező módosítása, részben a 
pénzügyi műveletek bevételénél már említett okok miatt teljesült arányosan a tervhez képest 
alacsonyabb szinten. 
 
A működési költségek az 5.4 pontban részletezett okok miatt összességében 7 %-kal 
elmaradtak a tervtől.  
 

10.5 Magyarázatok a 2002. évi költségvetési terv egyes soraihoz 

(számozás a mérlegsorok alapján) 
 

 
01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek  (Éves előirányzat: 3.088.000 E Ft) 

 
A 2002. évi biztosítási évben várható díjbevétel tervezésének az alapja a 2001. év végi 
betétállomány. Ezen túlmenően az alábbi tényezőket vettük alapul: 
 
a) a biztosítási díj alapjául szolgáló tagintézeti mérlegek 2001. december 31-ei 

betétállományáról a tervezés jelenlegi fázisában már rendelkezésünkre állnak előzetes 
(nem auditált) adatok. Azzal számolunk, hogy a végleges adatok nem térnek el jelentősen 
az előzetestől; 

b) a díjfizetési rendszerben az OBA 2002-től szerkezeti átalakítást hajtott végre. Az eddigi 
négy helyett három betétosztályba kell a tagintézeteknek a betéteiket besorolniuk, így az 
összevonás után létrejövő díjalap szerkezet már összhangban van a Hpt. EU csatlakozás 
utáni előírásaival. A 2001-ben kialakult 0,6 ezrelékes átlagos díjkulcs kis mértékben, de 
tovább csökken (0,58 ezrelék). 

c) a díjbevételt alakító tényezők közül a legnagyobb bizonytalanság a betétállományon belül 
a díjalap becslésében van. Három év adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy az OBA 
biztosítottság részaránya éves átlagban 2,5-3 százalékponttal nő. Így a 2001. évi 77 %-os 
tényadat 3 %-os növekedését feltételezve 2002-ben az OBA-biztosítottság részaránya 80 
% körül prognosztizálható. Az anonim betétek nevesítésének díjalap növelő hatása majd 
csak 2003-tól érvényesül a pénzmosásról szóló törvény 2002-től történő végrehajtása 
nyomán. 

d) a díjkedvezményre való jogosultság 2002-től bevezetett normatív feltételeinek a meglévő 
intézményvédelmi alapok által történő teljesítése esetén a díjkedvezmény mértékét 285 
millió forintra becsüljük. 

 
Az előbbieket figyelembe véve a 2002. évi várható díjbevétel a következőképpen alakul:  
 

 Megnevezés Összeg 

1. Előzetes mérlegadatok alapján a 2001. december 31-ei 
betétállomány  

 
7.271.000 millió Ft 

2. Prognosztizált díjalap és átlagos díjkulcs (0,58 ‰) szorzataként 
adódó várható díjbevétel (betétállomány x 0,8 x 0,00058) 

 
3.373 millió Ft 

3. Kedvezményes díjkulcs hatása (becsült) - 285 millió Ft 
4. A 2002. évre tervezett díjbevétel összesen 3.088 millió Ft 
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04. Egyéb betétbiztosítási bevételek (terv: 80.880 E Ft) 

 
Az idei évre az elmúlt évi ténynél valamivel nagyobb mértékű bevételt terveztünk. A 
tervszám meghatározó részét a felügyeleti bírságból az OBA-nak átutalt rész jelenti. Ezen a 
mérlegsoron terveztük az Iparbankháztól átvett munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyó 
bevételt is. 
 
 

II. Egyéb bevételek (terv: 7.710 E Ft) 
 
Az előző évi tényszámhoz képest kiugró mértékű növekedést a személyi használatban lévő 4 
db gépkocsi tervezett cseréje során az értékesítésből befolyó összeg okozza. Egyéb 
bevételeink között tartjuk nyilván a mobiltelefonok magánhasználata miatt áthárított 
telefonköltségekből származó bevételt is. 
 
 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei (terv: 2.774.440 E Ft) 
 
Ezen a mérlegsoron tervezzük a vagyonkezelés során várható - államkötvények utáni - 
árfolyamnyereséget, kamatnyereséget, valamint a diszkont állampapírok árfolyamnyereségét. 
A tervszám kialakításakor a következő feltételezésekből indultunk ki: 
 
 az éves átlagos lekötött tőke piaci értéken 34,3 milliárd Ft lesz; 
 a portfolió kezelésén elért számított hozam 8,5 % lesz; 
 újabb bankcsőd miatti kifizetés, illetve ebből következő tőkekivonás nem lesz; 
 a portfolión belül változatlan marad az államkötvények és diszkont állampapírok aránya, 

valamint a portfolió átlagos lejárati ideje. 
Megjegyezzük, hogy a számított hozam egy részét a tervezett mérlegadat nem tartalmazza, az 
év végi értékeléskor aktív időbeli elhatárolásként elszámolandó árfolyamnyereség ugyanis 
nem a piaci értékre korrigálja az értékpapírok könyv szerinti értékét, hanem csupán a 
beszerzési árban elért árfolyamnyereség időarányos részével növeli meg azt, amely még így is 
elmaradhat (és általában el is marad) a piaci értéktől. Ez a különbözet az értékpapír lejáratakor 
vagy értékesítésekor realizálódik. 

 
08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások (terv: 2.140 E Ft) 
 

Ezen a soron mutatjuk ki a betétbiztosítással összefüggésben átvett követelések, betétkifizetés 
kapcsán átszállt követelések, illetve a betétkifizetés során elszámolt járulékos költségek 
elszámolt értékvesztését.  
 
A Rákóczi Hitelszövetkezet „fa.” még várható kifizetéseire 64 %-os, míg az ott felmerült 
járulékos költségekre 100 %-os értékvesztéssel kalkuláltunk. Az egyéb folyamatban lévő 
felszámolásaink esetében további számottevő betétkifizetéssel nem számoltunk. 
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VII. Egyéb ráfordítások (terv: 74.387 E Ft) 
 
A terveink szerint növekvő értékpapír portfolióval arányosan magasabb portfoliókezelői 
jutalékot (64.880 E Ft) és letétkezelői díjat (8.222 E Ft) terveztünk részben amiatt is, hogy 
2002. március 1-jétől megváltozott a három vagyonkezelő által kezelt vagyon aránya. A 
portfolió szétterítésének hatására a nem egységes díjak okán a portfoliókezelői jutalék 
növekszik, azonban ezt ellensúlyozza a vagyonkezelés eredményének várható növekedése, 
mivel az arányváltozás a legjobb nettó eredményt (hozam – kezelési díj) elérő vagyonkezelő 
javára történt.  
Ezen felül a személyi jellegű ráfordítások után a kifizetőt terhelő adót és egészségügyi 
hozzájárulást is ezen a mérlegsoron terveztük. 
 
 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (terv: 244.575 E Ft) 
 
A pénzügyi műveletek ráfordításait a tavalyi tényszámot alapul véve és a pénzügyi műveletek 
bevételeinél is tett feltételezésekkel, arányosítással terveztük. 

 
09. Anyagjellegű ráfordítások (terv: 111.253 E Ft) 

 
A működésünkkel összefüggő anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség 9 %-os, az 
igénybevett szolgáltatások költségeinek 4 %-os, míg az egyéb szolgáltatások költségeinek 20 
%-os mértékű növekedését terveztük. Ez összességében az anyagjellegű ráfordítások 5 %-os 
növekedését eredményezi. Az anyagjellegű ráfordítások közül a teljesség igénye nélkül a 
következő, általunk fontosnak tartott ráfordítás-elemeket emeljük ki: 
 
a) Az anyagköltségek között terveztük az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb 
anyagköltségeket, összesen 7.000 E Ft összegben.  
 
b) Az igénybe vett szolgáltatások költségei között tervezzük a telefon, posta, gépkocsi 
javítás költségeit, a bérleti valamint a szakértői díjakat, a könyvvizsgálat díját stb.  
 
A legnagyobb költségelem ezek közül a 26.600 E forintot kitevő iroda bérleti díj, amely 
várhatóan 24 %-kal lesz kevesebb, mint a megelőző évi tényszám. 
 
A kommunikációval kapcsolatos kiadásaink tervezett összege 8.800 E Ft, 36 %-kal kisebb az 
előző évinél, mert 2002 közepétől az eddig külső kommunikációs partner által ellátott 
feladatot részben egy új belső munkatárs végzi el. Az ezzel kapcsolatos bérköltséget a 
személyi jellegű ráfordításokon belül külön terveztük. 
 
A szakértői díjak között tervezzük az OBA ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos 
költségeinket 6.700 E Ft összegben, az állományon kívüli belső ellenőr díját 1.500 E Ft 
összegben, valamint a jogi szakértői díjat 3.500 E Ft összegben. További 300 E Ft összegű 
szakértői (lektori) díjat tervezünk az OBA első tíz évét bemutató, 2003-ra időzített 
kiadványunkkal kapcsolatban. 
 
Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között az iroda működésével kapcsolatos költségeket, az 
időszerűvé vált archiválással kapcsolatos kiadásokat és egyéb rezsiköltségeket terveztünk 
összesen 13.600 E Ft összegben. 
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Az igénybevett szolgáltatások közé tartoznak a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségek 
(5.200 E Ft), az egyéb személyi ráfordítások között kimutatandó napidíjat (1.100 E Ft) ide 
nem értve. A Pénzügyi Stabilitási Fórum által életre hívott betétbiztosítási munkacsoport a 
múlt év szeptemberében befejezte két éves működését, így ezzel összefüggő költség 2002-ben 
már nem merül fel. Új nemzetközi kapcsolati fórumként várhatóan megalakul viszont a 
Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetsége. A szövetség előkészítésében és a 2002. májusban 
esedékes alakuló közgyűlésen való részvétellel, valamint – csatlakozás esetén - a tagsággal 
várhatóan járó költségekkel számoltunk a költségvetésben. A Nemzetközi Betétbiztosítók 
Szövetségéhez történő csatlakozásunk díjvonzata: csatlakozási díjrészlet és éves díj, összesen 
20 E USD, azaz 5.600 E Ft. 
 
A külföldi kiküldetések költségvonzatának a megoszlása a következő: 
 
 Európai regionális intézményi kapcsolattartás     65 % 
 
 A Betétbiztosítók Nemzetközi szervezetéhez 
 való csatlakozásunk esetén felmerülő költségek     30 % 
 
 Külföldi továbbképzés          5 % 
 
c) Az egyéb szolgáltatások között különféle bankköltségeket, és biztosítási díjakat 
tervezünk 4.058 E Ft összegben. A költségeink emelkedését döntően a gépkocsi park 
cseréjével összefüggésben felmerülő új értékre kötött biztosítási díjak indokolják.  
 
 
 
 

10. Személyi jellegű ráfordítások (terv: 174.935 E Ft) 
 
 
A 2002. évi bruttó béremelés mértékét a tervben év elejei életbe léptetéssel számítva 10,5 %-
os mértékben számítottuk. 2002-re tehát változatlan létszámmal 113.405 E Ft bérkeretet 
terveztünk. 
 
A 2002 folyamán munkába álló új munkatárs - a változatlan létszámmal kalkulált bértömegen 
felül - további 2.147 E Ft összegű bérköltséget fog jelenteni. Ennek egyéb személyi jellegű 
kiadás vonzata (TB járulék, munkaadói járulék, étkezési hozzájárulás stb.) 1.021 E Ft.  
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Bérköltségeink az elmúlt évi mérlegadataink és a 2002. évre vonatkozó terv alapján a 
következőképpen alakulnak: 
 

Adatok E Ft-ban 
 

Megnevezés 2001. évi tény

2002. évi terv            
(bér év elejétől 

számított 10,5 %-os 
emeléssel, változatlan 

létszámmal)

 1 fő létszám-
fejlesztés 
tárgyévi 
kihatása 

2002. évi terv 
létszám-
fejlesztéssel

Munkabér 66 520 75 458 1 736 77 194
Nyelvpótlék 1 584 1 797 64 1 861
Jutalom 9 248 10 490 347 10 837
Prémium 22 621 25 660 25 660

Összesen 99 973 113 405 2 147 115 552
 

 
Az egyéb személyi jellegű ráfordításokra változatlan létszámmal 58.362 E Ft-ot terveztünk.  
 
Ezen belül az igazgatótanács tagjainak ülésenként járó tiszteletdíjat 2002. május 1-től 100 E 
Ft-ra tervezzük emelni. 
 
A napidíjak megoszlása: 1.100 E Ft külföldi és 117 E Ft belföldi napidíj. 
 
A társadalombiztosítási járulék mértéke a 2001. évi 31 %-ról 2002-re 29 %-ra csökkent, az 
egészségügyi hozzájárulás havonként és személyenként fizetendő díja 4.200 Ft-ról 4.500 Ft-ra 
nőtt, mindezek együttes kihatása 2.325 E Ft csökkenést eredményez a 2002. évre 
vonatkozóan. 
 
A felsoroltakon kívüli egyéb tételek nem, illetve csak a bérnövekedésnek megfelelő 
mértékben változtak. 
 
Az egyéb személyi jellegű ráfordításaink terv szerinti alakulását mutatja változatlan 
létszámmal és az 1 fő új munkatárs figyelembevételével a következő táblázat: 
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Adatok E Ft-ban 

 

Jogcím
Összeg 

változatlan 
létszámmal 

Megoszlás 
(% )

Új munkatárs 
egyéb személyi 

jellegű ráf.

2002. évi terv 
létszám-

fejlesztéssel

Ruhapénz 720 1% 32 752
Étkezési hozzájárulás 720 1% 32 752
Reprezentáció 2 530 4% 2 530
IT tiszteletdíj 3 766 6% 3 766
Utazási költségtérítés 528 1% 32 560
Megbízás 500 1% 500
Napidíj 1 217 2% 1 217
TB járulék 34 431 59% 651 35 082
Munkaadói járulék 3 397 6% 64 3 461
Eü. hozzájárulás 1 043 2% 36 1 079
Kifizetői szja 1 173 2% 1 173
Nyugdíjpénztári hozzájárulás 7 210 12% 174 7 384
Egyéb 1 127 2% 1 127

ÖSSZESEN 58 362 100% 1 021 59 383
 

 
Az egyéb személyi jellegű ráfordításaink terv szerinti összege 59.383 E Ft, a bérköltségekkel 
együtt ez összesen 174.935 E Ft. 
 
Az új számviteli törvény következtében a bér és a személyi jellegű egyéb kifizetések, 
valamint a bérjárulékok az eredmény-kimutatáson belül egy helyre kerültek, korábban a 
munkáltatói járulék, a kifizetői szja és az egészségügyi hozzájárulás az egyéb ráfordítások 
között, a napidíj pedig az anyagjellegű ráfordítások között szerepelt. 

 
 
11. Értékcsökkenési leírás (terv: 20.870 E Ft) 

 
Az értékcsökkenési leírás a kifizető rendszer várhatóan július hónapban történő üzembe 
helyezése, illetve aktiválása miatt jelentősen meghaladja az előző évit. Ezen kívül a következő 
10.6 pontban részletesen ismertetett informatikai, illetve gépkocsi beszerzések is 
időarányosan növelik az amortizációs költségeinket. 
 
 

10.6 A 2002. évi beruházási terv 

10.6.1 Informatikai fejlesztések 

 
1. Az OBA központi szervere négy éves, műszakilag elavult, további üzemeltetése 

növekvő működési kockázattal jár. A szervert egy korszerű, nagy teljesítményű gépre 
kívánjuk lecserélni. A szerverrel együtt annak operációs rendszerét is frissítjük 
Windows 2000-re. 
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2. Levelezőszerverünk operációs rendszerét is megújítjuk a Microsoft Small Business 
Server program frissítésével, így a központi levelező szoftverünk is frissül Exchange 
2000-re.  

 
3. Munkaállomásaink, valamint szervereink operációs rendszereinek egymáshoz 

igazítása céljából a jelenlegi NT 4.0 helyett a Windows 2000 rendszert kívánjuk 
alkalmazni. 

 
4. A zökkenőmentes munka és a sűrű lefagyások elkerülése érdekében a jelenleg használt 

Office97 irodai csomagról (Word, Excel, Acces, Outlook) az Office2000 csomag 
használatára térünk át. 

 
5. A kommunikációval összefüggő feladataink átszervezése miatt a házon belül 

megnövekvő tennivalóink kiszolgálására, a hálózati nyomtatás nagyobb teljesítménye 
és gazdaságossága, továbbá a nyomatok készítésének olcsóbbá tétele érdekében egy 
hálózati lézernyomtatót kívánunk üzembe állítani. 

 
6. A Kifizető rendszer adatainak gyors és biztonságos mentése és helyreállítása 

érdekében egy DVD egységet állítunk üzembe. 
 

7. A kifizető rendszer kifejlesztése és későbbi futtatása céljából 2001 végén beszerzett 
szerverre telepített operációs rendszer és adatbázis-kezelő szoftverek második 
részletének kifizetése a rendszer 2002. májusi átadásakor válik esedékessé. 

 
8. A tartalék sor az év során váratlanul jelentkező informatikai költségekre van 

előirányozva. Ilyenek lehetnek pl. a meghibásodásból eredő, vagy új, előre nem 
tervezhető esetekben szükséges beszerzések 

 
 

Db Egységár Nettó ár Bruttó ár
1. OBA központi server 1 1 000 000 1 000 000 1 250 000

Windows Svr 2000 English OLP NL 1 500 000 500 000 625 000
2. MS SBS 2000 Upg En 25 CAL 1 500 000 500 000 625 000
3. Windows 2000 Hun 16 65 000 1 040 000 1 300 000
4. Office 2000 Upg Hun 14 72 000 1 008 000 1 260 000
5. Hálózati lézernyomtató 1 360 000 360 000 450 000
6. DVD egység + szoftver 1 200 000 200 000 250 000
7. Kifizető rendszer alapszoftver 1 508 000 508 000 635 000
8. Tartalék 1 1 000 000 1 000 000 1 250 000

6 116 000 7 645 000

Megnevezés

Összesen
 

 
A kifizető rendszer fejlesztésére 2002. folyamán szerződés szerint 40.250 E Ft kifizetését 
tervezzük, melynek 2002. évi időarányos amortizációját az értékcsökkenésnél szerepeltetjük. 



Éves beszámoló 2001. 

Országos Betétbiztosítási Alap  61 

 

10.6.2 Gépkocsik cseréje 

 
Jelenleg négy dolgozónk (ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgatóhelyettes, vezető 
jogtanácsos, főkönyvelő) munkaszerződése tartalmazza az Alap tulajdonában lévő hivatali 
gépkocsi személyi használatát.  
 
Az 1997. közepén vásárolt gépkocsik (1 db FORD Mondeo, 2 db MITSHUBISHI Galant) és 
az 1996-ban megvásárolt gépjármű (1 db RENAULT Megane) futásteljesítménye meghaladja 
a százezer kilométert, a járművek közül 3 gépkocsi után már a teljes értékcsökkenést 
elszámoltuk, a negyedik könyv szerinti értéke pedig ez év júliusra fut ki nullára. 
Gépjárműveinkre egyre növekvő – elhasználódással kapcsolatos – javítási összegeket költünk, 
így 2000-ben 1.314 E Ft, 2001-ben 1.654 E Ft javítással összefüggő ráfordítás jelentkezett 
könyveinkben.  
 
Az új gépkocsik beszerzési árának megállapításánál a jelenlegi középkategóriájú 
gépjárműveinket – azonos felszereltség mellett – vettük alapul. A gépkocsi cserét darabonként 
átlagosan 6.105 E Ft, a négy jármű esetében összesen 24.420 E Ft értékben vettük figyelembe 
és tervezzük beszerezni. 
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Függelék 
 

Az OBA tagintézetei által 2001-ben fizetett normál díjak 
 

Bankok: Ft 
ABN AMRO (Magyar) Bank Rt. 137 347 264 
Általános Értékforgalmi Bank Rt. 53 720 763 
Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. 71 554 614 
BNP-Dresdner Bank (Hungaria) Rt. 17 199 005 
Budapest Bank Rt. 141 793 734 
CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 113 915 468 
Citibank Budapest Rt. 94 972 968 
Commerzbank (BUDAPEST) Rt. 9 961 231 
Credigen Bank Rt. 0 
Credit Lyonnais Bank Rt. 6 672 015 
Daewoo Bank (Magyarország) Rt. 12 218 259 
Deutsche Bank Rt. 7 049 376 
Erste Bank Hungary Rt. 84 155 166 
Hanwha Bank Magyarország Rt. 1 282 721 
HypoVereinsbank Hungária Rt. 34 121 287 
IC Bank Rt. 1 607 062 
ING Bank Rt. 21 465 638 
Inter-Európa Bank Rt. 34 288 279 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 254 085 514 
Konumbank Rt. 34 431 890 
Magyar Export-Import Bank Rt. 0 
Magyar Fejlesztési Bank Rt 380 907 
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 151 458 312 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 10 926 972 
Magyarországi Volksbank Rt. 16 646 276 
Merkantil Bank Rt. 26 933 254 
Opel Bank Hungary Rt. 1 658 828 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 826 869 048 
Polgári Kereskedelmi Bank Rt. 4 698 763 
Porsche Bank Hungária Rt. 4 963 224 
Postabank és Takarékpénztár Rt. 153 165 300 
Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt. 1 767 244 
Raiffeisen Bank Rt. 65 494 498 
Société Générale Hungária Bank Rt. 1 005 574 
Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt. 3 723 749 
Takarékszövetkezetek:  
Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 549 100 
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 950 313 
ALBA Takarékszövetkezet  3 825 624 
Alsójászsági Takarékszövetkezet 975 901 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 6 081 248 
Apátfalvi Takarékszövetkezet 423 585 
Ásványrárói Takarékszövetkezet 1 257 962 
Bácska Takarékszövetkezet  2 754 604 
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Badacsonytomaj és Vidéke Takarékszövetkezet 773 971 
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 988 636 
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1 704 026 
Balatonfőkajár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 287 656 
Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2 067 894 
Balatonszárszó és Vidéke Takarékszövetkezet 499 197 
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 1 349 550 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 1 697 885 
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet 2 065 924 
Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 483 303 
Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 554 215 
Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet 739 271 
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet           823 864 
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 3 108 351 
Borotai Takarékszövetkezet  1 117 324 
Bükkalja Takarékszövetkezet 1 742 445 
Ceglédberceli Takarékszövetkezet 710 596 
Csanádpalota és Vidéke Takarékszövetkezet 323 839 
Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet           774 307 
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 429 391 
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 2 094 659 
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 2 041 504 
Domoszló és Vidéke Takarékszövetkezet 806 261 
Döbröközi Takarékszövetkezet 810 674 
Drávamenti Takarékszövetkezet 2 278 969 
Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 925 502 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 3 770 465 
Dunakanyar Takarékszövetkezet 3 256 831 
Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 881 972 
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet 1 287 792 
Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2 086 748 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5 046 447 
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 746 461 
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 3 934 951 
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 888 598 
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 738 698 
Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet           3 610 446 
EuroDirekt Országos Takarékszövetkezet 499 069 
Fáy András Takarékszövetkezet 1 470 579 
Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 701 400 
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 374 702 
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 1 129 710 
FÓKUSZ Takarékszövetkezet 3 803 386 
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet 436 216 
Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet 2 616 487 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 2 449 646 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 1 603 214 
Gyulavári Takarékszövetkezet 492 589 
Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 822 753 
Hajdúsági Takarékszövetkezet 1 030 428 



Éves beszámoló 2001. 

Országos Betétbiztosítási Alap  64 

Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet 1 160 240 
Hajós és vidéke Takarékszövetkezet 1 087 267 
Halászi Takarékszövetkezet 5 359 092 
Hangony és Vidéke Takarékszövetkezet 611 467 
Háromkő Takarékszövetkezet 1 919 401 
Hartai Takarékszövetkezet 808 628 
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3 734 646 
HBW Express Takarékszövetkezet 9 273 042 
Hegyhátvidéke Takarékszövetkezet 932 029 
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1 932 522 
Hodász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 584 711 
Hosszúpályi és Környéke Takarékszövetkezet 1 164 148 
Ibrány és Vidéke Takarékszövetkezet           823 485 
Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 1 837 108 
Jánosháza és Vidéke Tak.szöv 504 525 
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1 438 386 
Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           1 097 782 
JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár 2 252 270 
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet 839 020 
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 1 740 633 
Karád és Vidéke Takarékszövetkezet 600 384 
Kétegyházi Takarékszövetkezet 1 255 387 
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 1 259 015 
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 2 074 013 
Kisdunamenti Takarékszövetkezet 1 513 943 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 794 277 
Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet 2 692 289 
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 1 650 763 
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet           740 287 
Komádi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           656 022 
Kondorosi Takarékszövetkezet 1 338 590 
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 1 408 273 
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet 2 061 552 
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 1 481 156 
Lakiteleki Takarékszövetkezet 1 658 451 
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 1 236 459 
Létavértes és Vidéke Takarékszövetkezet 821 926 
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 2 414 731 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 1 417 699 
Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 1 745 426 
Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 5 771 149 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 4 587 477 
Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet 715 125 
Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet 786 563 
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet           2 869 082 
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2 765 066 
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 837 883 
Nagyhalász és Vidéke Takarékszövetkezet 534 845 
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 4 136 382 
Nagymányok és Vidéke Takarékszövetkezet 340 032 
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Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet 296 358 
Nagyréde Takarékszövetkezet 451 161 
Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 4 662 374 
Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 840 774 
Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 1 658 551 
Nyírségi Takarékszövetkezet 1 493 229 
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 2 348 278 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6 430 743 
Örkényi Takarékszövetkezet 3 441 321 
Pacsa és Vidéke Takarékszövetkezet 646 909 
Pannon Takarékszövetkezet 2 106 569 
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 1 298 323 
Parád és Vidéke Takarékszövetkezet 691 550 
Partiscum XI Takarékszövetkezet 2 437 029 
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 2 181 803 
Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet 709 675 
Pétervására és Vidéke Takarékszövetkezet 453 364 
Pilismarót-Dömös Takarékszövetkezet 221 872 
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 5 797 319 
Pincehely-Ozora és Vidéke Takarékszövetkezet           271 480 
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet 1 204 318 
Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 4 325 974 
Porcsalma és Vidéke Takarékszövetkezet 369 249 
Rábaközi Takarékszövetkezet 852 579 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2 478 937 
Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2 453 275 
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 1 231 411 
Rétköz Takarékszövetkezet 1 399 944 
Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 451 811 
Rónasági Takarékszövetkezet 3 626 731 
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 2 835 172 
Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet 893 589 
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 1 256 438 
Sárrétvidéke Takarékszövetkezet 1 353 360 
Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet  5 782 991 
Siómenti Takarékszövetkezet 505 651 
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 680 769 
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet           3 707 944 
Surd és Vidéke Takarékszövetkezet 775 429 
Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet 495 902 
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1 099 743 
Szabolcs Takarékszövetkezet  1 968 294 
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2 234 178 
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 1 331 228 
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 430 249 
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 708 909 
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 2 692 250 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 3 452 871 
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet 2 237 989 
Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 931 868 
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Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 787 921 
Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 2 557 991 
Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet  1 315 556 
Szigetvári Takarékszövetkezet 11 211 886 
Szolnok Környéki Takarékszövetkezet 1 086 543 
Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet           3 449 106 
Takarékszövetkezeti Hitelintézet Kazincbarcika 829 043 
Takarékszövetkezet Fadd 678 341 
Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet 691 879 
Tarnamérai Takarékszövetkezet 1 154 345 
Tata és vidéke Takarékszövetkezet 2 339 116 
Téti Takarékszövetkezet 1 642 417 
Tiszaalpári Takarékszövetkezet 320 708 
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 630 277 
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet     3 046 804 
Tiszakécskei Takarékszövetkezet 904 486 
Tiszavasvári Takarékszövetkezet 1 006 301 
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 1 338 072 
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 542 957 
Turai Takarékszövetkezet 2 552 903 
Újpetre és vidéke Takarékszövetkezet 728 947 
Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 559 667 
Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 894 648 
Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 1 627 174 
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 2 788 437 
Vértes Takarékszövetkezet 2 852 127 
Veszprémvarsány és Vidéke Takarékszövetkezet 491 172 
Völgységi Takarékszövetkezet 2 062 822 
Zalavölgye Takarékszövetkezet  1 820 029 
Zemplén Takarékszövetkezet 1 787 407 
Zirci Takarékszövetkezet 3 839 116 
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 3 725 445 
Lakástakarékpénztárak:  
Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. 19 120 880 
Lakáskassza Első Általános Lakás-takarékpénztár Rt. 13 976 581 
OTP Lakás-takarékpénztár Rt 32 297 415 
Otthon Magyar-Osztrák Lakás-takarékpénztár Rt. 975 396 
Hitelszövetkezetek:  
Általános Közlekedési Hitelszövetkezet 240 306 
Első Kisalföld Hitelszövetkezet 48 840 
Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet 222 393 
Széchenyi Hitelszövetkezet 81 124 
Szentesi Hitelszövetkezet 703 097 
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Debrecen 212 506 
Zala Hitelszövetkezet 1 922 401 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 

Az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsának 

e-mail: info@kpmg.hu 
Internet: www.kpmg.h 

Elvégeztük az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban "az Alap") 2001. december 31-i mérlegének - melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 35.807.1 14 eFt, a mérleg szerinti eredmény 4.899.153 eFt nyereség -, 
valamint a 2001. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyek az Alap 
2001. évi éves beszámolójának részeit képezik. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés  elkészítése  az  ügyvezetés  
feladata.  A  mi  feladatunk  az  éves  beszámoló  véleményezése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak 
megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban 
foglaltakkal. 

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 
(amelyek minden lényeges vonatkozásban összhangban állnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal) és a 
Magyarországon érvényben lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk 
végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell 
szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában 
foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát. Emellett tartalmazza az 
alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló 
bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem 
tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 
Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. 

A könyvvizsgálat során az Alap éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását  az  érvényes  magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardokban  foglaltak  szerint felülvizsgáltuk és 
ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli 
törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint állították össze. Véleményünk 
szerint az éves beszámoló az Országos Betétbiztosítási Alap 2001. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. 
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