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OBA: egy munkaszervezet – négy kezelt alap

Alapítás: 1993 Alapítás: 1997

Alapítás: 2014
Alapítás: 2016
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A tagintézetek száma és a 
biztosított betétállomány alakulása

Megjegyzés: év eleji állományok
* Beleértve a lakástakarék-pénztárakat

• A tagintézetek száma elsősorban a szövetkezeti hitelintézetek összeolvadása miatt csökkent.
• A biztosított betétállomány az OBA fennállásának 25 éve alatt 17-szeresére növekedett.



5

OBA potenciális kártalanítási kötelezettsége és a 
fedezettségi mutató

• A potenciális kártalanítási kötelezettséget a betétállomány növekedésén túl a 25 év alatt az
összeghatár időszakos emelése is növelte.

• A fedezettségi mutató 2015-ben a kifizetett nagyösszegű kártalanítás miatt zuhant drasztikusan.
Megjegyzés: év eleji állományok
*2018Q3



6

A kártalanítási összeghatár alakulása

* 1 millió HUF feletti összegre 10% önrész

• A 25 év során jelentősen növekedett az OBA által fizetett kártalanítás összeghatára.
• Jelenleg az EU-ban egységesen 100 ezer EUR a kártalanítási összeghatár.
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Kifizetési határidő alakulása

• Az OBA-nak jogszabály által meghatározott határidőn belül kell kártalanítani a biztosított betéteseket, 
amely a 25 éves fennállás alatt fokozatosan rövidült, és a jövőben 7 munkanapra csökken.

• Ez növekvő erőforrásokat (pl. informatikai beruházásokat) igényel az OBA részéről a jövőben is.
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A 25 év válságkezelő intézkedései

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DRB

ÉRB

BRB

DDB

Agrobank
(feltőkésítés)

Iparbankház
(csendes kivezetés)

Realbank
(feltőkésítés)

Realbank

Heves és 
Vidéke Rákóczi 

Hitelszöv. Általános 
Közl. Hsz.

Jógazda 
Takarékp.

Soltvadkert 
és Vidéke

Orgovány és 
Vidéke

ALBA Tksz.

Széchenyi 
Ker. Bank

Körmend és 
Vidéke

Tisza Tksz.

Kártalanítás és 
megelőző intézkedések

„Pay-box” funkció
(2014-től plusz 
szanálás finanszírozás)

Széchenyi 
Ker. Bank

utógondozás
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A jövő kiemelt feladatai és kihívásai

7 munkanapos kártalanítás

(operatív képességek fejlesztése, bilaterális megállapodások külföldi
betétbiztosítókkal, stressz tesztek)

Pénzügyi tudatosság fokozásának segítése
(OBA Iránytű, YouTube videók, Fintelligence központok, oktatási együttműködések)

Vagyoni célszint elérése 2024-ig 

(fedezettségi mutató = 0,8%)
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