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

Adatok E Ft 
 

 
Budapest, 2003. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 

 

ESZKÖZÖK 2001.12.31 2002.12.31

A. Befektetett eszközök 53 256 93 103
     I. Immateriális javak 24 454 50 390
         1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 0
         2. Vagyoni értékű jogok 0 0
         3. Szellemi termékek 24 454 50 390
         4. Immateriális javakra adott előlegek 0 0
         5. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0
    II. Tárgyi eszközök 21 856 36 422
         1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
         2. Berendezések, felszerelések, járművek 21 856 36 422
         3. Beruházások 0 0
         4. Beruházásokra adott előlegek 0 0
         5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
   III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 946 6 291
B. Forgóeszközök 34 859 374 41 810 162
     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 4 701 002 5 278 014
         1. Tagintézetekkel szembeni követelések 4 674 265 5 192 701
             a) díjkövetelések 0 10 361
             b) Alapra átszállt követelések 4 674 265 5 182 340
             c) visszterhes kötelezettségvállalás utáni díjak 0 0
         2. Hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések 19 822 51 313
         3. Betétesekkel szembeni követelések 0 0
         4. Állammal szembeni követelések 0 0
         5. Egyéb követelések 6 915 34 000
   III. Értékpapírok 30 116 702 36 512 065
         1. Állampapírok 30 116 702 36 512 065
         2. Egyéb értékpapírok 0 0
    IV. Pénzeszközök 24 370 2 783
         1. Pénztár, csekkek 377 31
         2. Bankbetétek 23 993 2 752
C. Aktív időbeli elhatárolások 894 484 24 031
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
Mérleg FORRÁSOK (passzívák) 
 
 

Adatok E Ft 
 

 
 
 
 
Budapest, 2003. március 31. 
 
 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 

 
 

FORRÁSOK 2001.12.31 2002.12.31

D. Saját tőke 35 682 090 41 856 618
     I. Jegyzett tőke 827 267 837 582
    II. Tartalék 29 955 670 34 854 823
   III. Értékelési tartalék 0 0
   IV. Mérleg szerinti eredmény 4 899 153 6 164 213
E. Céltartalék 0 0
F. Kötelezettségek 11 459 60 321
     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
    II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 459 60 321
         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 11 459 60 321
G. Passzív időbeli elhatárolások 113 565 10 357
FORRÁSOK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 
 

Adatok E Ft 
 

 
 
 
Budapest, 2003. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 

 

Megnevezés 2001. 2002.

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 2 747 453 3 071 612
02. Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni díjbevételek 0 0
03. Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni jutalékbevételek 0 0
04. Egyéb betétbiztosítási bevételek 79 848 609 985
I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04) 2 827 301 3 681 597
II. Egyéb bevételek 2 117 26 974

Céltartalék felhasználás 1 052 632 0
III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 38 528 0
IV. Pénzügyi műveletek bevételei 3 342 760 3 225 454
V. Rendkívüli bevételek 0 0
05. Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos ráfordítások 0 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 1 735 713 362
VI. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (05.+06.+07.+08.) 1 735 713 362
VII. Egyéb ráfordítások 58 459 56 926

Céltartalékképzés 0 0
VIII. Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 294 758 431 531
X. Rendkívüli ráfordítások 0 0
09. Anyagjellegű ráfordítások 105 750 92 731
10. Személyi jellegű ráfordítások 155 163 173 941
11. Értékcsökkenési leírás 14 342 14 321
XI. Működési költségek (09.+10.+11.) 275 255 280 993

A.
Mérleg szerinti eredmény (I.+II.+Céltartalék felhasználás+III.+IV.+V.-VI.-
VII.-Céltartalék-képzés -VIII.-IX.-X.-XI.) 4 899 153 6 164 213
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
CASH FLOW-kimutatás 

Adatok E Ft 
 

 
 
Budapest, 2003. március 31. 
 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 

 

Megnevezés 2001. 2002.

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-11. sorok) 7 085 18 402
 1. Mérleg szerinti eredmény 4 899 153 6 164 213
 2. Elszámolt amortizáció 14 342 13 974
 3. Elszámolt értékvesztés 1 734 350 -539 223
 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete -1 052 632 0
 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 -3 517
 6. Szállítói kötelezettség változása -18 491 44 278
 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (szállító nélkül) változása -1 563 4 584
 8. Passzív időbeli elhatárolások változása 104 045 -103 208
 9. Vevőkövetelés változása -188 -20 572
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -5 481 765 -6 412 580
11. Aktív időbeli elhatárolások változása -190 166 870 453
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (12-13. 
sorok)

-29 653 -50 304

12. Befektetett eszközök beszerzése -32 945 -56 901
13. Befektetett eszközök eladása 3 292 6 597
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (14-19. 
sorok)

10 000 10 315

14. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) 10 000 10 315
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) -12 568 -21 587
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 
ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 
EREDMÉNYKIMUTATÁS (Tevékenységi körök szerint) 

Adatok E Ft 

 
Budapest, 2003. március 31. 
 
 

 Jánossy Dániel 
 ügyvezető igazgató 

 

Megnevezés

2001. 2002. 2001. 2002. 2001. 2002. 2001. 2002.

01.

Tagintézetekkel szemben elszámolt 
díjbevételek 2 747 453 3 071 612 0 0 0 0 2 747 453 3 071 612

02.

Betétesek megbízásából behajtott 
követelések utáni díjbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0

03.

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

04. Egyéb betétbiztosítási bevételek 1 213 539 585 0 0 78 635 70 400 79 848 609 985

I.

Betétbiztosításból eredő bevételek 
(01+02+03+04) 2 748 666 3 611 197 0 0 78 635 70 400 2 827 301 3 681 597

II. Egyéb bevételek 39 20 898 0 0 2 078 6 076 2 117 26 974

Céltartalék felhasználás 1 052 632 0 0 0 0 0 1 052 632 0

III.

Nem betétbiztosításból eredő 
bevételek 38 528 0 0 0 0 0 38 528 0

IV. Pénzügyi műveletek bevételei 3 3 3 342 423 3 225 307 334 144 3 342 760 3 225 454

V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0

05.

Befagyott betétek kifizetésével 
kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0

06.

Betétesek megbízásából behajtott 
követelésekkel kapcsolatos 
ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0

07.

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

08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 735 713 362 0 0 0 0 1 735 713 362

VI.

Betétbiztosításból eredő ráfordítások 
(05.+06.+07.+08.) 1 735 713 362 0 0 0 0 1 735 713 362

VII. Egyéb ráfordítások 0 0 57 488 55 946 971 980 58 459 56 926

VIII.

Nem betétbiztosításból eredő 
ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 294 706 431 511 52 20 294 758 431 531

X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0

09. Anyagjellegű ráfordítások 23 307 13 271 0 0 82 443 79 460 105 750 92 731

10. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 155 163 173 941 155 163 173 941

11. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 14 342 14 321 14 342 14 321

XI. Működési költségek (09.+10.+11.) 23 307 13 271 0 0 251 948 267 722 275 255 280 993

A.

Mérleg szerinti eredmény 
(I.+II.+Céltartalék 
felhasználás+III.+IV.+V.-VI.-VII.-
Céltartalék-képzés -VIII.-IX.-X.-XI.) 2 080 848 3 618 465 2 990 229 2 737 850 -171 924 -192 102 4 899 153 6 164 213

Betétbiztosítás Vagyonkezelés ÖsszesenMűködés
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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: Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára 
 Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 
 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, 
 Magyar Bankszövetség főtitkára, 
 Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 

elnökségének tagja, 
 OBA ügyvezető igazgatója, 
 valamint állandó helyetteseik. 

 

Az ügyvezetés tagjai: Jánossy Dániel, ügyvezető igazgató   Tel.: 214-0661/211
   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 
   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 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 elnöke és a hitelintézetek érdekképviseleti 
szervezetei által kijelölt két személy, továbbá az Alap ügyvezető igazgatója.  
Az igazgatótanács tagjai közül évenként elnököt és alelnököt választ. 2002 novemberéig az 
elnöki teendőket dr. Terták Elemér, ezt követően Cserés Ákos, a Pénzügyminisztérium 
közigazgatási államtitkárának állandó helyettese, az alelnöki feladatokat pedig dr. Kálmán 
Tamás, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének állandó helyettese látta el.  
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1.4.2 Az Alap ellenőrzése 

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

1.5 Az Alap munkaszervezete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Gazdasági-pénzügyi környezet  

A beszámoló lezárásának időpontjában rendelkezésre álló KSH adatok szerint 2002-ben - 
éves szinten - a bruttó hazai termék (GDP) növekedése 3,3 % volt. (A gazdaság teljesítménye 
2002. utolsó negyedévében 3,7 %-kal növekedett.) 
 
A növekedési ütem mérséklődése alapvetően a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági helyzet 
következménye, amit a belső kereslet dinamikus növekedése sem volt képes ellensúlyozni.  
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A Pénzügyminisztérium 2002-re vonatkozó előzetes számításai szerint a lakossági fogyasztás 
8 %-kal nőtt a 2001. évi 4 %-kal szemben. A lakossági fogyasztás dinamikájának 
megduplázódása, valamint a kormányzati infrastrukturális beruházások növekedése növelte az 
importdinamikát (2001. évi 4,0 %-ról 6,3 %-ra), az exportdinamika ugyanakkor - a külső 
kereslet csökkenése miatt – visszaesett (9,1%-ról 7,4 %-ra). A lassuló export egyrészt az ipari 
termelés – korábbi évekhez viszonyítva – alacsony növekedési ütemében, másrészt a folyó 
fizetési mérleg romlásában éreztette kedvezőtlen hatását: 
 
A lakossági fogyasztás növekedésében a reálkeresetek gyors emelkedése és a lakosság 
nagyobb hitelvállalási hajlandósága játszotta a főszerepet. A reálkereset a bruttó átlagkereset 
18,3 %-os mértékű növekedése, illetve a fogyasztói árindex 5,3 %-ra csökkenésének 
eredményeként 13,0 % volt. A gazdaság egészében mért keresetemelkedést elsősorban a 
közszférában bekövetkezett emelés húzta felfelé. 
 
A kereskedelmi bankok - eddig közzétett előzetes adataik szerint - jó évet zártak, amihez 
többek között a lakosság növekvő eladósodási hajlandósága, ezen belül - az állami 
kamattámogatás megemelésének is köszönhető - lakásépítési csúcs is hozzájárult. A 
kereskedelmi bankok többségénél javult a tőkejövedelmezőség. 2002-ben a 
takarékszövetkezetek is dinamikusan növekedtek. Az összesített mérleg-főösszeg - a 
bankszektor átlagát is meghaladó mértékben - 21,7 %-kal, az adózás előtti eredmény pedig 
40,8 %-kal emelkedett. 
 
 

1.7 Az Alap tagintézetei és azok betétállománya 

1.7.1 A tagintézetek száma 

Az Alapnak 2002 elején összesen 231 tagja volt, ezen belül 38 bank és szakosított hitelintézet 
(ebből 4 lakástakarék-pénztár), 186 takarékszövetkezet és 7 hitelszövetkezet. Az Alap 
tagjainak száma a 2002. év folyamán egyenlegében 7-tel csökkent. Ennek okai a következők: 
- A Magyar Cetelem Bank Rt. - átalakulás miatti kötelezettségének eleget téve - 2002. 

december 15-én csatlakozott az Alaphoz; 
- A Rabobank Hungária Rt. betétgyűjtési tevékenységét - betétállománya egyidejű 

átadásával - 2002 májusában megszüntette, és pénzügyi vállalkozásként működik tovább;  
- A Societé Générale Hungária Bank Rt. működését - betétei visszafizetését követően - 

2002 áprilisában megszüntette. A jövőben szintén pénzügyi vállalkozásként működik; 
- A GMAC Bank Hungary Rt. a PSZÁF 2002. december 13-i határozata értelmében 

pénzügyi vállalkozássá alakult át;  
- Az Otthon Magyar-Osztrák Lakástakarék-pénztár Rt. betétgyűjtési tevékenységét - 

betétállománya egyidejű átadásával - 2002 szeptemberében megszüntette, és pénzügyi 
vállalkozásként működik tovább; 

- Az év folyamán a takarékszövetkezetek száma 3-al, a hitelszövetkezeteké 1-el csökkent. 
Beolvadás révén szűnt meg tagsági viszonya az Alapban Porcsalma, Jánosháza és 
Pétervására Takarékszövetkezeteknek, illetve a Széchenyi Hitelszövetkezetnek; 

 
2002. december 31-én összesen 224, ezen belül 35 bank és szakosított hitelintézet (ebből 3 
lakástakarék-pénztár), 183 takarékszövetkezet és 6 hitelszövetkezet tagja volt az Alapnak. 
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1.7.2 A biztosított betétállomány áttekintése betétfajták és tagintézeti csoportok szerint 

Beszámolónk lezárása idején az OBA szempontjainak megfelelő mérlegadatok 2001 végéről 
álltak rendelkezésre. Eszerint a hitelintézeti megtakarítások összege közel 7000 milliárd Ft 
volt. A megtakarítások hitelintézet-típusok szerinti megoszlásában a takarékszövetkezetek 
növekvő ütemű térnyerése következett be, aminek eredményeképpen 2001 végén 91,6 %-os, 
illetve 8,4 %-os arányban osztozott a hitelintézeti megtakarításokon a banki szektor, (ideértve 
a lakástakarék-pénztárakat is) és a szövetkezeti szektor (ideértve a hitelszövetkezeteket is). Ez 
az arány 2001. elején 92,2 %, illetve 7,8 % volt. (1. sz. táblázat) 
 

Megtakarítások hitelintézet-típusok közötti megoszlása 
1. sz. táblázat 

 
 

Megnevezés 

2001. elején 2002. elején 
 

Állomány (E Ft) 
 

Állomány E Ft) 
                          Ebből: 

Bankok és 
lakástakarék- 

pénztárak 

Szövetkezeti 
hitelintézetek és 

hitelszövetkezetek 
Betétek 5 790 801 400 6 484 204 486 92,6 %    7,4 % 
Takarékbetét    745 667 093    757 883 166 61,0 % 39,0 % 
Egyéb betét 5 045 134 307 5 726 321 320 96,8 %   3,2 % 
Értékpapír    320 952 768    417 747 301*             78,5 % 21,5 % 
Fizetendő 
kamat 

  
     64 645 749 

 
     65 030 332 

   
73,8 % 

 
26,2 % 

ÖSSZESEN 6 176 399 917 6 966 982 119   91,6 %  8,4 % 
*A Számviteli Törvény 2002-től életbe lépett változása miatt a 2001-ig az Egyéb betét soron szereplő 
értékpapírok 2002-ben ismét az Értékpapírok közé sorolódtak. 
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Az OBA biztosítottság részaránya a hitelintézetekben lévő megtakarításokon belül 2002. év 
elejére 77,3 %-ról 79,9 %-ra nőtt, ugyanakkor az állam által garantált állomány 6,3 % -ról 4,7 
%-ra, a nem biztosított állomány pedig 16,4 %-ról 15,4 %-ra csökkent. (2. sz. táblázat) 
 
Az OBA biztosítottság növekedését elsősorban a biztosított takarékbetétek csaknem 15 
százalékpontos aránynövekedése okozta. 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. (A biztosított értékpapírok 
aránynövekedését a táblázat lábjegyzetében említett átsorolás okozhatta.) 

 
 

Megtakarítások védettség szerinti megoszlása 
 

2. sz. táblázat 

Megnevezés 2001. év elején 2002. év elején 

 OBA 
biztosított 

Állam által 
garantált 

Nem 
biztosított 

OBA 
biztosított 

Állam által 
garantált 

Nem 
biztosított  

Betétek 81,6% 6,5% 11,9% 84,3% 4,0% 11,7% 
ebből  Takarékbetét 45,7% 32,0% 22,3% 60,1% 20,8% 19,1% 
 Egyéb betét 86,8% 2,8% 10,4% 87,5% 1,8% 10,7% 
Értékpapír* 5,4% 0,2% 94,4% 16,4% 13,6% 70,0% 

Fizetendő kamat 54,3% 11,7% 34,0% 55,0% 13,1% 31,9% 
ÖSSZESEN 77,3% 6,3% 16,4 % 79,9% 4,7% 15,4% 
* A Számviteli Törvény 2002-től életbe lépett változása miatt a 2001-ig az Egyéb betét soron szereplő 
értékpapírok 2002-ben ismét az Értékpapírok közé sorolódtak. 
 
 
A megtakarítások védettség szerinti megoszlását vizsgálhatjuk szektoriálisan is. 2002. év 
elején a bankokban elhelyezett megtakarítások állományának 81,2 %-át, a szövetkezeti 
hitelintézeti szektorban lévő megtakarítások 78,7 %-át biztosította az OBA. Ez a részarány a 
bankszektor esetében 3,5 százalékpontos, a szövetkezeti szektor esetében 5,9 százalékpontos 
emelkedést mutat 2001. év elejéhez viszonyítva. A növekedés üteme mindkét szektorban a 
korábbi évekhez képest gyorsult. A bankszektorban 3,2 %, míg a szövetkezeti szektorban 5,5 
% pontos növekedés következett be 2001 és 2000 között.  
 
Az állam által garantált megtakarítások részaránya az előző időszakhoz képest a 
bankszektorban 5,9 %-ról 4,4 %-ra, míg a szövetkezeti szektorban 10,4 %-ról 8,1 százalékra 
csökkent. A nem biztosított, nem garantált betétállomány összes megtakarításon belüli aránya 
nagyobb mértékben csökkent a szövetkezeti szektorban, mint a bankszektorban (3. sz. és 4. 
sz. táblázat). 
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Megtakarítások védettség és hitelintézet-típus szerinti megoszlása a 2002. év elején 

 
3. sz. táblázat 

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

Betétek 84,5% 3,7% 11,8% 100,0% 
ebből  Takarékbetét 49,4% 26,2% 24,4% 100,0% 
 Egyéb betét 87,4% 1,9% 10,7% 100,0% 
Értékpapír* 2,1% 16,2% 81,7% 100,0% 
Fizetendő kamat 55,2% 6,3% 38,5% 100,0% 
ÖSSZESEN 2002. év elején  81,2% 4,4% 14,4% 100,0% 
ÖSSZESEN 2001. év elején 77,7% 5,9% 16,4% 100,0% 

* A Számviteli Törvény 2002-től életbe lépett változása miatt a 2001-ig az Egyéb betét soron szereplő 
értékpapírok 2002-ben ismét az Értékpapírok közé sorolódtak. 
 
 

4. sz. táblázat 
Megnevezés  

   Szövetkezeti hitelintézetek és hitelszövetkezetek 

 OBA Állam által Nem  
 biztosított garantált biztosított Összesen 

Betétek 81,5% 7,9% 10,6% 100,0% 
ebből  Takarékbetét 76,5% 12,3% 11,2% 100,0% 
 Egyéb betét 89,4% 1,0% 9,6% 100,0% 
Értékpapír* 68,8% 4,2% 27,0% 100,0% 
Fizetendő kamat 54,5% 32,4% 13,0% 100,0% 
ÖSSZESEN 2002. év elején 78,7% 8,1% 13,2% 100,0% 

ÖSSZESEN 2001. év elején 72,9% 10,4% 16,7% 100,0% 

* A Számviteli Törvény 2002-től életbe lépett változása miatt a 2001-ig az Egyéb betét soron szereplő 
értékpapírok 2002-ben ismét az Értékpapírok közé sorolódtak. 
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1.8 Az Alap kártalanítási kötelezettségének alakulása 

Az OBA potenciális kártalanítási kötelezettségét a biztosított állományhoz képest csökkenti a 
kártalanítás személyenként, illetve hitelintézetenként megállapított összeghatára. (Ez utóbbi 
2001 végén - 2002 elején 1 millió Ft volt.) 
 
Az OBA kártalanítási kötelezettségének aránya a biztosított állományon (díjalapon) belül 
2001 folyamán lényegében változatlan szinten (35 %) maradt. Megállt tehát a kártalanítási 
kötelezettség díjalapon belüli arányának - az előző években 3-5 százalékpont között mozgó - 
folyamatos csökkenése, aminek az lehetett az oka, hogy a betétösszeget tekintve 0-1 millió Ft 
közötti betétosztály a korábbi éveknél nagyobb mértékben - csaknem 110 milliárd forinttal 
nőtt 2001 folyamán. A kisbetétek ilyen mértékű növekedése miatt is emelkedett a teljes 
megtakarítás állományon belül a biztosított betétfajták teljes állománya (77 %-ról 80 %-ra), 
ami az előbb említett változatlan kötelezettség arány miatt összhatásában 1 százalékpontos 
növekedést eredményezett az OBA-nak a tagintézeti megtakarítás állományon belüli 
kártalanítási kötelezettségében.  



Éves beszámoló 2002. 
 

Országos Betétbiztosítási Alap 17 

 
Az OBA-biztosítás és állami garancia együttes mértékét tágabban úgy is értelmezhetjük, hogy 
hazánkban jelenleg a hitelintézeti rendszer zavartalan működése és a betétesek bizalmának 
erősítése érdekében közel 33 %-os kártalanítási kötelezettség áll fenn, azaz minden harmadik 
hitelintézeti betétforint volt védve betétbiztosítással, illetve garanciával. Ebből 28 %-ot tesz ki 
az OBA biztosítás, és közel 5 % az állami költségvetés kötelezettsége. (5. sz. táblázat). 

 
Kártalanítási és garanciális kötelezettség a hitelintézeti megtakarításokra 

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 
2002 

44,2 
68,3 
70,9 
73,9 
77,3 
79,9 

32,5 
10,0 
7,7 
7,2 
6,3 
4,7 

23,3 
21,7 
21,4 
18,9 
16,4 
15,4 

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

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

1993 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

n.a*. 
48,0 
45,0 
40,0 
35,0 
35,1 

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

0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

1993 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

n.a. 
32,8 
31,9 
29,4 
27,0 
28,0 

32,5 
10,0 
7,7 
7,2 
6,3 
4,7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

n.a. 
42,8 
39,6 
36,6 
33,3 
32,7 

* A biztosított állomány egyenlő az OBA díjalapjával 
 

1.9 Az Alap díjbevételei 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 csatlakozáskor  
egyszeri csatlakozási díjat kötelesek az Alapnak fizetni. A csatlakozási díj a tagintézet 
jegyzett tőkéjének 0,5 százalékával megegyező összeg. 2002-ben ilyen címen 10,3 millió Ft 
volt az Alap bevétele, a Magyar Cetelem Bank Rt. csatlakozása révén.  
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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 
megállapításához. 
 
2002-ben kismértékben módosult az Alap díjfizetési rendszere; nevezetesen, az egyes 
díjosztályok már az EU csatlakozáskor bevezetendő biztosítási összeghatárnak megfelelően 
lettek igazítva. A struktúra megváltoztatása és a legmagasabb összegű (6 millió Ft feletti) 
betétosztályban bekövetkező díjkulcs csökkentés, valamint a bázisévhez viszonyított díjalap 
növekedés együttes hatásaként a 2001. évi mérlegadatokon alapuló 2002. biztosítási évben 
mintegy 0,3 milliárd Ft-tal magasabb díjbevételt ért el az OBA, mint a 2001-ben, miközben az 
átlag díjkulcs valamelyest csökkent. (6. sz. táblázat) Az OBA díjpolitikájának változását 
egyébként a 8.2 fejezet részletezi. 
 
A hitelintézeteknél elhelyezett betétek átlagos nagysága egyébként a 2001. év eleji 478 ezer 
Ft-ról, 535 ezer Ft-ra emelkedett egy év alatt. 
 
c) Emelt díj és díjkedvezmény 
 
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 2002. év folyamán egyetlen tagintézetnek kellett fizetnie.  
 
A kedvezményes díj megállapításának szabályai 2002-ben megváltoztak. A kedvezményes 
díjat élvező szövetkezeti hitelintézetek köre kibővült, s tartalmazza mindazon tagintézeteket, 
amelyek tagjai a Hpt. 121.§ (1) bekezdésében említett, a Felügyelet engedélyével rendelkező 
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi Alapnak. E feltételek megléte esetén az 
OBA az illető szervezetet a normál díj vonatkozásában egy kockázati alanynak tekinti és 
tagjai számára egységesen megadja a díjkedvezményt. Az új elv alapján 2002-ben 179 
tagintézet élvezett díjkedvezményt 217 millió Ft összegben, szemben a 2001. évben 
visszautalt kedvezményes díjjal, amelyből 95 takarékszövetkezet részesült 64,9 millió Ft 
értékben. 
 
d) Fedezettségi mutató 
 
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 jónak minősül. Az OBA fedezettségi mutatója 2002 elején 
1,6 % volt, ami jól megalapozta a biztosítási összeghatár 2002-ben eldöntött és 2003-tól 
hatályos megemelését 3 millió forintra. 
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A fedezettségi mutató alakulása 2000-2002. között 
 
6. sz. táblázat 

Megnevezés 2000. évi 
tény 

2001.évi tény 2002.évi tény 

OBA kártalanítási kötelezettség  1585 1711 1957 
OBA vagyona* 19,3 25,5 31,3 
Fedezettségi mutató %    1,22 1,49 1,60 
Átlagos díjkulcs (ezrelék)** 1,02 0,60 0,59 

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



Éves beszámoló 2002. 
 

Országos Betétbiztosítási Alap 20 

2. Az Alap számviteli politikájának fő vonásai 

2.1 Könyvvezetés jogszabályi alapjai és a beszámolás formája 

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 2002. évi mérleg készítésének időpontja 2003. március 31. 
Az év folyamán a számviteli politikában nem történt változás. 

 
 

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 számviteli törvény előírásai szerint a beszerzéskor 
bevételszámla tartozik oldalára, 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, ha az a felszámoló tájékoztatása alapján szükséges, értékvesztést számolunk el a 
követelés várhatóan meg nem térülő összegére.  

 A korábban elszámolt értékvesztéseket, illetve azok egy részét – a felszámoló 
tájékoztatása alapján, a megtérülési kilátások javulása esetén – visszaírjuk, mely a 
betétbiztosításból eredő egyéb bevételeket növeli. 

 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 az általános forgalmi adót tartalmazó 
beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenést a szoftvereknél a várható használati idő 
függvényében számoljuk el, melyet a szellemi termékek esetében - figyelembe véve a gyors 
erkölcsi avulást – általánosan 3 évben állapítunk meg. A számviteli politika lehetőséget ad 
ettől eltérő hasznos élettartam meghatározására is, ezt alkalmazzuk a 2001-2002. folyamán 
kifejlesztett, és 2003. elején átvett kifizető rendszer szoftver esetében, amelynek amortizációs 
idejét 10 évben állapítottuk meg. 
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A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja az 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 összehasonlítva az előző év adataival 
a következő volt: 

 

Megnevezés 2001. 12. 31. 
(E Ft)

2002. 12. 31. 
(E Ft)

Változás 
(% )

Immateriális javak 24 454 50 390 106%

Tárgyi eszközök 21 856 36 422 67%

Befektetett pénzügyi eszközök 6 946 6 291 -9%

Befektetett eszközök összesen: 53 256 93 103 75%

Készletek 17 300 17 300 0%

Követelések 4 701 002 5 278 014 12%

Értékpapírok 30 116 702 36 512 065 21%

Pénzeszközök 24 370 2 783 -89%

Forgóeszközök együtt: 34 859 374 41 810 162 20%

Aktív időbeli elhatárolások: 894 484 24 031 -97%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296 17%
 

 
 
Az immateriális javak állománya több mint kétszeresére nőtt, főként az új kifizető rendszer 
szoftverre a tárgyévben eszközölt rész-kifizetések következtében.  
 
A tárgyi eszközök nettó értéken 67 %-kal nőttek, ami nagyrészt a járműállomány tárgyévi 
cseréjének az eredménye. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 9 %-kal csökkent az előző 
évihez képest, ami a munkavállalók nettó lakáshitel tartozásának csökkenését jelenti, azaz a 
visszafizetések összege meghaladta az új hitelfelvételeket. 
 
A készletek értéke nem változott. 
 
Követeléseink összege 12 %-kal emelkedett a 2001. évihez képest. A növekmény csak 
elenyésző részben tudható be a tárgyévben teljesített kártalanítási kifizetéseknek, jelentősebb 
része a Realbank Rt.-vel szembeni követelés után 2001-ben elszámolt értékvesztés egy része 
visszaírásának az eredménye, amit a megtérülési kilátások javulása tett lehetővé. 
 
Az értékpapírok állománya bekerülési értéken számítva 21 %-kal emelkedett. A 
pénzeszközök állománya csaknem 90 %-kal csökkent, ez azt jelenti, hogy a fegyelmezett 
likviditás-kezelésnek köszönhetően a folyószámlánkon csupán néhány napos kiadásra 
elegendő fedezetet tartunk, a fennmaradó vagyont értékpapírban tartottuk a mérleg 
fordulónapján. 
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3.2 Befektetett eszközök 

3.2.1 Immateriális javak 

Az immateriális javak mérlegsoron a beszerzett szellemi termékek nettó értéke szerepel, 
50.390 E Ft összegben. Ebből 47.403 E Ft a kifizető rendszer szoftverre a mérleg 
fordulónapjáig kifizetett összeg, ennek amortizálását nem a tárgyévben, hanem 2003-ban, a 
rendszer teljes átvételekor kezdtük meg. Az egyéb szoftvereink nettó értéke összesen 2.987 E 
Ft. 

3.2.2 Tárgyi eszközök 

Az összes eszközállományunk csekély, 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 bruttó és nettó állományának, 
valamint értékcsökkenésének változásait mutatja be a számviteli törvény által előírt 
részletezésben. A táblázat összeállításakor a következő két azonosságot használtuk fel: 
 
 Nyitó érték + növekedés – csökkenés = záró érték. 
 Bruttó érték – halmozott értékcsökkenés = nettó érték. 
 
Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla 

 
     Adatok E Ft-ban 

 

 
 

BRUTTÓ ÉRTÉK Immateriális 
javak

Tárgyi 
eszközök

Összesen

Nyitó 39 122 67 812 106 934
Növekedés 26 660 28 741 55 401
Csökkenés 1 858 20 771 22 629
Záró 63 924 75 782 139 706
HALMOZOTT 
ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Nyitó 14 668 45 956 60 624
Növekedés 724 13 250 13 974
Csökkenés 1 858 19 846 21 704
Záró 13 534 39 360 52 894

NETTÓ ÉRTÉK

Nyitó 24 454 21 856 46 310
Növekedés 25 936 15 491 41 427
Csökkenés 0 925 925
Záró 50 390 36 422 86 812
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3.2.3 Befektetett pénzügyi eszközök 

A munkavállalóknak nyújtott hosszúlejáratú kamatos és kamatmentes kölcsönök állománya 
2002. év végén 6.291 E Ft volt, más befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk. 
 

3.3 Forgóeszközök 

3.3.1 Készletek 

Készleteink, azaz értékesítésre szánt eszközeink az Iparbankház Rt. válságkezelése nyomán 
kerültek az OBA tulajdonába. Ezen a címen egy egri telek ingatlan és egy üdülési jogot 
tartunk nyilván, összesen 17.300 E Ft-os bekerülési értéken. Megjegyezzük, hogy az említett 
készletek piaci értéke magasabb a nyilvántartási értéküknél, a többlet majd az értékesítéskor 
fog realizálódni, felértékelésükre a jelenlegi számviteli szabályok szerint ugyanis nincs mód. 

3.3.2 Követelések 

A mérleg fordulónapján fennálló követeléseinket, összehasonlítva az előző éves adatokkal a 
következő táblázat szemlélteti: 
 

 
A díjkövetelések nyilvántartott összegéből 10.315 E Ft a fordulónapon áthúzódó csatlakozási 
díjkövetelés, 46 E Ft pedig olyan betétbiztosítási díjkövetelés, amelyeket 2003-ban a 
mérlegkészítés időpontjáig megfizettek. 
 
Az Alapra átszállt követelések állománya 11 %-kal növekedett az előző évihez képest. Az 
OBA által eddig teljesített kártalanítási betétkifizetések teljes állománya csupán 341 E Ft-tal 
emelkedett a tárgyévben, 507.734 E Ft növekedés pedig a visszaírt értékvesztés eredménye, 
mindkét változás a Realbank Rt.-t érinti. A visszaírt értékvesztés után a Realbank Rt.-vel 
szembeni követelés összege 100 %-os értéken szerepel a mérlegben. 
 
A következő táblázat tagintézetenként szemlélteti a betétkifizetés következtében átszállt 
követelések könyv szerinti nyitó értékét, növekedését, a tárgyévben visszaírt értékvesztést, 
valamint ezek eredményeként a követelések mérleg szerinti értékét. 

Követelések 2001. 12. 31. 
(E Ft)

2002. 12. 31. 
(E Ft)

Változás (% )

Díjkövetelések 0 10 361 nem értelmezhető

Alapra átszállt követelések 4 674 265 5 182 340 11%
Tagintézetekkel szembeni 
követelések összesen 4 674 265 5 192 701 11%
Hitelintézetekkel szembeni egyéb 
követelések 19 822 51 313 159%

Egyéb követelések 6 915 34 000 392%

Követelések összesen 4 701 002 5 278 014 12%
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Az Alapra átszállt követelések alakulása tagintézetenként és jogcímenként 
Adatok E Ft-ban 

 

Tagintézet        

Betétkifizetés 
következtében 

átszállt követelés 
2002.01.01-i értéke

Követelés 
növekedése 

2002. 
folyamán

Értékvesztés 
visszaírása 
2002-ben

Követelés mérleg 
szerinti értéke 

2002.12.31.

Heves és Vidéke 
Takarékszövetkezet

0 0 0 0

Iparbankház Rt. 0 0 0 0

Realbank Rt. 4 569 598 341 507 734 5 077 673
Rákóczi Hitelszövetkezet 104 667 0 0 104 667
Összesen 4 674 265 341 507 734 5 182 340  

 
A hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések között tartjuk nyilván a betétkifizetések 
járulékos költségei értékében fennálló követeléseinket. Ezek tárgyévi alakulását mutatja be a 
következő táblázat. 
 

A hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések alakulása tagintézetenként 

  Adatok E Ft-ban 

 
A mérlegben a hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések soron teljes egészében a 
Realbankkal szemben kártalanítás járulékos költségei miatt fennálló követelésünket tartjuk 
nyilván 51.313 E Ft értékben. (Az értékvesztés visszaírását részletesen ld. az 5.2 
Értékvesztések visszaírása pontban!) 
 
Az egyéb követelések 34.000 E Ft (zárójelben a 2001. évi adatok: 6.915 E Ft) összegéből 
20.760 E Ft egy késedelmi kötbérre vonatkozó vevőkövetelés (188 E Ft), mely a mérleg 
fordulónapja után, esedékességkor rendben befolyt. A letéti díjak között tartunk nyilván egy 
7.623 E Ft (0 Ft) követelést, mely az iroda bérleti díjak fedezeteként került elkülönítésre a 
Westdeutsche Landesbank Rt.-nél. Az Iparbankház Rt. felszámolása következtében az MNB-
vel szemben 3.332 E Ft (3.332 E Ft) követelést tartunk nyilván, melynek elszámolása a 
felszámolás befejezésekor várható. Az Alap munkavállalóinak nyújtott kamatos és 
kamatmentes lakáskölcsönök éven belül esedékes része 1.509 E Ft (2.372 E Ft), az 
Iparbankház Rt. által az OBA-ra engedményezett lakáskölcsönök miatt fennálló követelés 

Tagintézet        

Hitelintézetekkel 
szembeni egyéb 

követelések 
2002.01.01.

Követelés 
növekedése 

2002. 
folyamán

Értékvesztés 
visszaírása 
2002-ben

Követelés 
mérleg szerinti 

értéke 
2002.12.31.

Iparbankházzal szembeni 
követelés

0 0 0 0

Betétkifizetés járulékos költségei 
miatt Realbankkal szemben 
felmerült követelés

19 822 1 31 490 51 313

Betétkifizetés járulékos költségei 
miatt Rákóczi Hitelszövetkezettel 
szemben felmerült követelés

0 0 0 0

Összesen 19 822 1 31 490 51 313
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pedig 518 E Ft (880 E Ft). A felsoroltakon kívül 258 E Ft (143 E Ft) TB-vel szembeni és 
egyéb követelést tartunk nyilván. 
 

3.3.3 Értékpapírok 

Az OBA – a működéséhez szükséges likviditási tartalékon felüli – vagyonát állampapírokban 
köteles tartani. A tárgyév végén a magyar államkötvények és diszkont állampapírok 
állománya nettó beszerzési értéken 36.512.065 E Ft-ot tett ki. Az értékpapírok állományának 
piaci értéke ugyanekkor 37.381.530 E Ft volt, amely a nettó beszerzési értéken felül 
tartalmazza a felhalmozott kamatok összegét is. 
 

3.3.4 Pénzeszközök 

A mérleg fordulónapján 2.783 E Ft összegű pénzeszközzel rendelkeztünk, ebből 31 E Ft volt 
a házipénztárban lévő pénzösszeg, 2.752 E Ft pedig a bankszámláinkon lévő összevont 
egyenleg értéke. 
 

3.4 Aktív időbeli elhatárolások 

A tárgyévi eredményünket növelő aktív időbeli elhatárolás összege 24.031 E Ft, melynek 
megoszlása a következő: 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31 Változás (% )

Tárgyévet követő évet terhelő költségek és 
ráfordítások

1 281 8 649 575%

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

31 200 15 200 -51%

Tárgyévet illető, nem realizált bevételek 
időarányos része

620 182 -71%

Állampapírok felhalmozott kamatának 
időarányos része

616 335 0 -100%

Államkötvények árfolyamnyereségének 
időarányos része 36 887 0 -100%

Diszkont kincstárjegyek 
árfolyamnyereségének időarányos része

208 161 0 -100%

Összesen 894 484 24 031 -97%  

Az aktív időbeli elhatárolások összege az előző évi töredékére csökkent, aminek döntően az 
az oka, hogy az értékpapírok beszerzési árainak egységesítése céljából vagyonkezelőink 
kérésünkre december 31-ei értéknappal átkötötték az egész állományt, így az értékpapírokra 
ezúttal nem kellett elszámolni időbeli elhatárolást. Emellett a felügyeleti bírság IV. 
negyedévre vonatkozó (következő negyedévben egyébként befolyt) összege felére csökkent 
az előző év utolsó negyedévében hasonló címen elszámolt összeghez képest. A tárgyévet 
követő évet terhelő kiadások elhatárolt összege közel hatszorosára nőtt, ennek oka nagyrészt a 
tárgyévet követő év első negyedévére vonatkozó iroda bérleti díj és üzemeltetési költség, 
amelyet 2001-ben nem kellett elhatárolni, mivel az előző szerződés lejárta miatt a számla 
2002-ben érkezett meg. 
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4. A mérleg tételeihez kapcsolódó magyarázatok: Források 

A mérlegben szereplő forrásainkat és változásukat az előző évhez képest mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31
Változás 

(% )

Saját tőke 35 682 090 41 856 618 17%

Kötelezettségek 11 459 60 321 426%

Passzív időbeli elhatárolások 113 565 10 357 -91%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296 17%
 

 
A saját tőke összege 17 %-kal nőtt és, mivel a forrásainkat szinte teljes egészében a saját tőke 
teszi ki, ezért a forrásaink összege is 17 %-kal nőtt. A kötelezettségeink több mint 
négyszeresére nőttek, aminek legfőbb oka egy olyan éven áthúzódó, a kifizető rendszerrel 
kapcsolatos szállítói számlatartozás, amelyet esedékességkor rendben kiegyenlítettünk. A 
passzív időbeli elhatárolások állománya 91 %-kal csökkent, a 4.3 pontban részletezett okok 
miatt.  

4.1 Saját tőke megoszlása: 

A forrásokon belül a saját tőke elemeinek változása a 2001. évihez képest a következő volt: 
     Adatok E Ft-ban 

Saját tőke fajtája 2001.12.31 2002.12.31 Változás 
(% )

Jegyzett tőke 827 267 837 582 1%

Tartalék 29 955 670 34 854 823 16%

Értékelési tartalék 0 0 -

Mérleg szerinti eredmény 4 899 153 6 164 213 26%

Saját tőke 35 682 090 41 856 618 17%  
 

A jegyzett tőke a 2002. évben az OBA-hoz csatlakozó új tagintézet által befizetett 10.315 E 
Ft-tal nőtt, ez 1 %-os emelkedést jelentett. A tartalék állománya halmozottan tartalmazza az 
előző évek mérleg szerinti eredményeit, a 16 %-os emelkedés azt jelenti, hogy a 2001. évi 
eredmény az OBA addigi működése alatt felhalmozott eredményeknek a 16 %-át érte el. A 
tárgyévi mérleg szerinti eredmény a tartalék állományának 18 %-át teszi ki. 
 

4.2 Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 

A rövid lejáratú kötelezettségek a tárgyévben 60.321 E Ft-ot kitevő állományából 46.984 E Ft 
a szállítókkal szembeni kötelezettségek, 13.310 E Ft a decemberi munkabérek utáni, 
januárban esedékes adó- és járulékkötelezettség, 27 E Ft pedig egy devizaszámlánkon 
fennálló tartozás. 
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4.3 Passzív időbeli elhatárolások 

A passzív időbeli elhatárolás összege a tárgyévi mérlegben 10.357 E Ft, mely teljes egészében 
a 2003-ban kifizetett, azonban még a tárgyévet terhelő ráfordítások összege.  
 
2001-ben az értékpapírok elhatárolt árfolyamvesztesége is szerepelt a passzív időbeli 
elhatárolások között, azonban a 3.4 pontban említett értékpapír-állomány átkötés miatt ennek 
elszámolására a tárgyévben nem volt szükség. 
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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 

A tagintézetek által befizetett díjakból származó bevételeink 12 %-kal növekedtek az előző 
évihez képest, ez összegében több mint 300 millió Ft-os bevétel növekedést jelent.  
 
Az egyéb betétbiztosítási bevételeink alakulását szemlélteti a következő táblázat: 

Adatok: E Ft-ban 

 
A PSZÁF bírságok 80 %-a, amely a jogszabály alapján minősül az OBA bevételének, a múlt 
évben 10 %-kal csökkent a 2001. évihez viszonyítva. A követelésekből befolyt bevétel 2002-
ben kizárólag az Iparbankház Rt.-től átvett munkáltatói kölcsöntartozásokból származó 
bevételekből állt. 70 %-os csökkenése azzal magyarázható, hogy 2001-ben még volt egy 
jelentősebb összegű, Iparbanktól átvett, nem munkáltatói hitelből származó követelésünk, 
amelyet 650 E Ft értékben megtérített az adós. 
 
Az értékvesztések visszaírását részletesen ld. az 5.2 pontban. 
 

Megnevezés 2001. 2002. Változás 
(% )

Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 2 747 453 3 071 612 12%

Egyéb betétbiztosítási bevételek 79 848 609 985 664%

Betétbiztosításból eredő bevételek összesen 2 827 301 3 681 597 30%

Egyéb bevételek 2 117 26 974 1174%

Céltartalék felszabadítás 1 052 632 0 -100%

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 38 528 0 -100%

Pénzügyi műveletek bevételei 3 342 760 3 225 454 -4%

Rendkívüli bevételek 0 0 -

ÖSSZESEN 7 263 338 6 934 025 -5%

Megnevezés 2001. 2002. Változás %

PSZÁF bírságok OBA része 78 635 70 400 -10%

Követelésekből befolyt bevétel 1 213 362 -70%

Értékvesztések visszaírása 0 539 223 nem 
értelmezhető

Egyéb betétbiztosítási bevételek 79 848 609 985 664%
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A nem betétbiztosításból eredő bevételek között 2001-ben az Iparbankház Rt.-nek tartozása 
után a tárgyévben kiszámlázott kamatot könyveltük 38.528 E Ft összegben, és a követelés 
teljes összegét a ráfordítások között értékvesztésként elszámoltuk. Mivel a felszámoló közlése 
alapján a követelés megtérülése nem várható, ezért a továbbiakban a bevételt biztosan nem 
eredményező kamat kiszámlázásától a jövőben eltekintünk. 
A pénzügyi műveletek bevételei 4 %-os csökkenést mutatnak a 2001. évihez viszonyítva, ez a 
növekvő értékpapír-állomány és az általános kamatcsökkenés együttes hatásának tudható be. 
Rendkívüli bevételünk 2002-ben nem volt. 
 

5.2 Értékvesztések visszaírása 

Az értékvesztések visszaírása – mint újonnan bevezetett fogalom más számviteli tartalmú, 
mint a korábban hasonló szerepet betöltő céltartalék. A céltartalék felszabadítás tartalmilag 
azért nem felel meg ennek, mert az évente teljes összegében történt, az értékvesztések 
visszaírása pedig csak az előző évben már elszámolt értékvesztésekhez képest történő 
változást jelenti. 
 
A felszámolók tájékoztatása alapján a betétkifizetés következtében az Alapra átszállt 
követelésekre és a betétkifizetés járulékos költségei miatti hitelintézetekkel szembeni egyéb 
követelésekre korábban már elszámolt értékvesztéseket a mérlegkészítéskor felülvizsgáltuk. 
Eszerint a Realbank Rt.-vel szembeni követelésünk várható megtérülésében jelentős változás 
következett be, ugyanis a betétkifizetés következtében átszállt követeléseinket a felszámoló 
2003 elején teljes egészében megtérítette, így az erre a követelésünkre korábban elszámolt 
értékvesztést a tárgyévben visszaírtuk. Részben, mintegy 88 %-os arányban a járulékos 
költségeink alapján fennálló követeléseinket is megtérítette a Realbank Rt. felszámolója, így 
az erre a követelésre elszámolt értékvesztés egy részét is visszaírtuk. A felszámolás alatt álló 
hitelintézetekkel szembeni teljes összegű követeléseinket, a 2001-ben elszámolt értékvesztést, 
és annak tárgyévi visszaírását a következő táblázat mutatja be. 

Adatok E Ft-ban 

 

Megnevezés Teljes 
összeg

2001-ben 
elszámolt 

értékvesztés

2002-ben 
visszaírt 

értékvesztés

Értékvesztés 
összege 

2002.12.31.

Mérleg 
szerinti 

érték 
2002.12.31.

Heves és Vidéke Takarékszövetkezettel 
szembeni betétkifizetés következtében 
átszállt követelés

262 127 262 127 0 262 127 0

Iparbankház Rt.-vel szembeni követelés 
összege

727 255 727 255 0 727 255 0

Rákóczi Hitelszövetkezettel szembeni 
követelés összege

303 423 198 756 0 198 756 104 667

Realbank Rt.-vel szembeni betétkifizetés 
következtében átszállt követelés halmozott 
összege

5 077 672 507 733 507 733 0 5 077 672

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

58 302 38 479 31 490 6 989 51 313

Összesen 6 428 779 1 734 350 539 223 1 195 127 5 233 652
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5.3 A ráfordítások alakulásának bemutatása 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001. 2002.
Változás 

(% )

Egyéb betétbiztosítási ráfordítások 1 735 713 362 -100%

Betétbiztosításból eredő ráfordítások összesen 1 735 713 362 -100%

Egyéb ráfordítások 58 459 56 926 -3%

Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 -

Pénzügyi műveletek ráfordításai 294 758 431 531 46%

Rendkívüli ráfordítások 0 0 -

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 088 930 488 819 -77%  
 
Az egyéb betétbiztosítási ráfordítások között számoltuk el 2001-ben a követelések 1.734.350 
E Ft összegű értékvesztését, a fennmaradó 1.363 E Ft összeg a befolyt követelések könyv 
szerinti értéken történt kivezetése volt. 2002-ben értékvesztést nem számoltunk el, az 5.1 
pontban már említett, 362 E Ft összegben befolyt követeléseket azonos könyv szerinti értéken 
vezettük ki a nyilvántartásainkból. 
 
Az egyéb ráfordításaink összesen 3 %-kal csökkentek. Az itt elszámolt összeg jelentős részét 
a portfoliókezelőknek fizetett 47.003 E Ft összegű jutalék, és a letétkezelő 8.942 E Ft összegű 
díja teszi ki. Az előző évihez képest megnövekedett értékpapír-állomány ellenére a 
portfoliókezelői jutalék csökkent, mivel egyik portfoliókezelőnk nem érte el a 
referenciahozamot, így a szerződés értelmében kezelői díjat sem kaphatott. Az egyéb 
ráfordítások között tartjuk nyilván ezen kívül a jármű káresemények ráfordításait, az 
értékesített tárgyi eszközök bekerülési értékét, a gépkocsik súlyadóját, valamint a kerekítésből 
származó különbözetet összesen 981 E Ft értékben.  
A pénzügyi műveletek ráfordításai 46 %-kal növekedtek, aminek oka az állampapírokra 
vonatkozó hozamvárakozások változása az év folyamán. A gazdasági folyamatokkal 
összefüggő várakozások alapján a portfoliókezelők ugyanis – a később megnyert hozamra 
számítva - olykor árfolyamveszteségek árán is érdemesnek tartották átalakítani a portfolió 
szerkezetét. 
 

5.4 Működési költségek 

Az Alap működési költségeinek a 2001. évi tényadatokhoz és a 2002. évi tervhez viszonyított 
alakulását mutatja be költségnemenként a következő táblázat:  
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     Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001. évi tény 2002. évi terv 2002. évi tény Tény/Terv %

 Anyagjellegű ráfordítások 105 750 111 253 92 731 83%

 Személyi jellegű ráfordítások 155 163 174 935 173 941 99%

 Értékcsökkenési leírás 14 342 20 870 14 321 69%

 Működési költségek összesen 275 255 307 058 280 993 92%
 

 
Az OBA összes működési költsége 2 %-kal haladja meg az előző évit és 8 %-kal, több mint 
26 millió Ft-tal maradt el a tervezettől. 
 
Az anyagjellegű ráfordításoknál jelentkező 18,5 millió Ft-os, 17 %-os tervhez viszonyított 
elmaradás oka részben az iroda bérleti díjnak és üzemeltetési költségeknek a forint erősödése 
következtében bekövetkezett csökkenése, másrészt megtakarítást értünk el a kommunikációs 
költségeken, a szakértői díjakon és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokon. Az igénybe vett 
szolgáltatások között terveztük, de elmaradt, ill. a 2003. évre tolódott az iratok selejtezését, 
elszállítását és a külső archiválását előirányzó megbízás teljesítése. 
 
A személyi jellegű ráfordításaink lényegében a tervezett szinten valósultak meg. 
 
Az értékcsökkenési leírás a 2001. évi szinten alakult. A tervünkben még a kifizető rendszer 
szoftver tárgyévi aktiválásával számoltunk, azonban az üzembe helyezés 2003-ra tolódott. 
Emiatt ennél a költségnemnél mintegy 30 %-os elmaradás mutatkozik. 
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6. A pénzeszközök változása (cash flow) 

Az OBA nem fizet sem nyereségadót, sem pedig osztalékot, ezért cash flow-kimutatása eltér a 
profitorientált vállalkozásokétól. 

A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 18.402 E Ft növekedést jelent. A 
mérleg szerinti eredmény 6.164.213 E Ft-tal növelte pénzeszközeinket, azonban ezt teljes 
egészében ellensúlyozza, némileg még túl is szárnyalja a forgóeszközök állomány növekedése 
miatti 6.412.580 E Ft pénzeszköz csökkentő hatás. Ez jól tükröződik abban, hogy a 
keletkezett mérleg szerinti eredménynél nagyobb összeget fordítottunk az értékpapír állomány 
növelésére, aminek következtében a forgóeszközök értéke megnőtt. Az értékvesztés 
visszaírása 539.223 E Ft-tal csökkenti pénzeszközeinket, mivel az eredményt úgy növeli, 
hogy az nem jár pénzbevétellel. A befektetett eszközök értékesítésének, azaz a tárgyi 
eszközeink értékesítésének eredménye 3.517 E Ft volt, ez szintén pénzeszköz csökkentő 
hatással járt. 

A befektetési tevékenységből 50.304 E Ft pénzeszköz csökkenés származott. Ez a 
lakáskölcsönök állománycsökkenésének pénzeszköz növelő hatása, az új tárgyi eszközök 
beszerzése, és a kifizető rendszer szoftver tárgyévi kiadásainak pénzeszköz csökkentő hatása 
egyenlegeként alakult ki. 

Az év folyamán egy hitelintézet csatlakozási díjfizetése 10.315 E Ft-tal növelte meg 
pénzeszközeinket, ez egyúttal a jegyzett tőke növekedését is eredményezte. 

Összességében a tárgyévben az OBA szokásos tevékenységéből, a befektetési 
tevékenységéből és a pénzügyi műveletekből 21.587 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 több mint 6 milliárd Ft-tal nőtt az előző évihez képest. Az eszközök 
növekedése szinte teljes egészében megegyezik az értékpapír portfolió növekedésével. A 
növekedés forrása a korábbi évek eredményét halmozottan tartalmazó tartalék növekedése és 
a tárgyévi mérleg szerinti eredmény volt. 
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001.12.31 2002.12.31
Változás      

(% )

Befektetett eszközök 53 256 93 103 75%

Forgóeszközök 34 859 374 41 810 162 20%

Aktív időbeli elhatárolások 894 484 24 031 -97%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296 17%

Saját tőke 35 682 090 41 856 618 17%

Kötelezettségek 11 459 60 321 426%

Passzív időbeli elhatárolások 113 565 10 357 -91%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 35 807 114 41 927 296 17%  
 

Az eszközoldal legjelentősebb részét jelentő forgóeszközök állománya az értékpapír portfolió 
növekedése következtében 20 %-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a forrás oldalon a saját tőke 
összege 17 %-kal növekedett.  
A befektetett eszközök állománya 75 %-kal nőtt, ez összegében mintegy 40 millió Ft 
növekedést jelent. A források között a kötelezettségek értéke több mint négyszeresére 
emelkedett, abszolút összegben ez mintegy 50 millió Ft-os növekményt takar. 

Az aktív és passzív időbeli változások jelentős, több mint 90 %-os csökkenése az értékpapírok 
elmaradt kamatelhatárolásának tudható be. 
 

7.2 Az értékpapír portfolió bemutatása és a vagyonkezelők munkájának értékelése 

Az előző év végén az értékpapír (nyitó) állomány könyv szerinti értéke 30.116.702 E Ft volt, 
a tárgyév végén a mérlegben 36.512.065 E Ft értékben tartottunk nyilván értékpapírokat (záró 
állomány). Ebből 26.557.872 E Ft a magyar államkötvények, 9.954.193 E Ft pedig a diszkont 
kincstárjegyek 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 államkötvények 
árfolyamnyeresége és 
árfolyamvesztesége

1 160 773 431 512 729 261

Magyar államkötvények 
kamatnyeresége

1 352 165 0 1 352 165

Diszkont állampapírok 
árfolyamnyeresége 

706 279 0 706 279

Kamatbevétel átmenetileg nem 
befektetett pénzeszközök után

6 090 0 6 090

Portfoliókezelői jutalék 0 47 003 -47 003

Letétkezelői díj 0 8 942 -8 942

Összesen 3 225 307 487 457 2 737 850
 

 
A vagyonkezelési tevékenység több mint 2,7 milliárd Ft-tal növelte a mérleg szerinti 
eredményt. Ennek mintegy a fele származott a magyar államkötvények kamatnyereségéből, a 
másik fele pedig az államkötvények és a diszkont állampapírok árfolyamnyereségéből. Az 
értékpapír forgalom összes tranzakció száma a tárgyévben 1.139 db volt. 
 
A vagyonkezelésből keletkezett összes eredményt csökkentette a vagyonkezelés díja, amely 
az egyik portfoliókezelő referenciahozam alatti teljesítménye miatt az előző évihez képest 
csökkent, ami összességében a kezelési díj kifizetésének elmaradását eredményezte, 
miközben a kezelt értékpapír állomány növekedett. A letétkezelői díj az értékpapír-állomány 
növekedésével párhuzamosan emelkedett. 
 
A tárgyév folyamán többször került sor vagyonátcsoportosításra a vagyonkezelők között, és 
egy ízben a vagyonkezelő személye is megváltozott. A vagyonátcsoportosításokra minden 
esetben a vagyonkezelői munka kiértékelése és az abból levont következtetés alapján került 
sor. Az év első két hónapjában a portfolió 50 %-át a CA IB Értékpapír Rt. (CA), 30 %-át a 
Takarékbank Rt. (TB) és 20 %-át a Raiffeisen Bank Rt. (RB) kezelte. Március 1-jétől ez az 
arány a vagyonátcsoportosítás következtében megváltozott, 20 % lett a CA, 40 % a TB és 40 
% az RB által kezelt vagyonrész nagysága. 2002. november 15-től a CA által kezelt vagyon 
aránya 40 %-ra nőtt, miközben a TB által kezelt vagyonrész 20 %-ra lecsökkent. A korábban 
az RB által kezelt vagyonrészt 2002. december 2-től az OTP Alapkezelő Rt. kezeli, miután az 
RB-vel kötött vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszüntettük. Az OBA teljes 
vagyonának letétkezelői feladatait az ING Bank Rt. látta el. 
 
A tárgyévben egy vagyonkezelő, a TB teljesítménye nem érte el a referenciaindexként 
alkalmazott Max Composite Index hozamát, így mint már említettük - a szerződés alapján - 
részére vagyonkezelési díj nem került kifizetésre. A CA és az RB teljesítménye még a 
kifizetett vagyonkezelési díjak figyelembe vételével is meghaladta a referenciaindex 
teljesítményét. A CA-IB 9,98 %, az RB 9,99 % annualizált nettó hozamot ért el, a Max 
Composit azonos időszaki értéke 9,74 % volt. A TB 9,37 %-os annualizált nettó hozamot 
teljesített. 
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A külföldi állampapírba történő befektetéseket vagyonkezelőink az előző évekhez hasonlóan 
kockázatosnak ítélték, így nem fektettek be a befektetési irányelvek által lehetővé tett külföldi 
állampapírokba. 

7.3 Az eredmény alakulásának összegző értékelése 

A tárgyévben 6.164.213 E Ft mérleg szerinti eredményt realizáltunk, amely 1.265.060 E Ft-tal 
meghaladja az előző évi eredményt. A növekedés fő okait a következő táblázat segítségével 
vizsgáljuk meg.  

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2001. 2002. Különbség        

Betétbiztosításból eredő bevételek 2 827 301 3 681 597 854 296

Egyéb bevételek 2 117 26 974 24 857

Céltartalék felszabadítás 1 052 632 0 -1 052 632

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 38 528 0 -38 528

Pénzügyi műveletek bevételei 3 342 760 3 225 454 -117 306

Rendkívüli bevételek 0 0 0

Bevételek összesen 7 263 338 6 934 025 -329 313

Betétbiztosítából eredő ráfordítások 1 735 713 362 -1 735 351

Egyéb ráfordítások 58 459 56 926 -1 533

Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 294 758 431 531 136 773

Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

Ráfordítások összesen 2 088 930 488 819 -1 600 111

Működési költségek 275 255 280 993 5 738

Ráfordítások és működési költség 
összesen

2 364 185 769 812 -1 594 373

Mérleg szerinti eredmény 4 899 153 6 164 213 1 265 060
 

 

A mérleg szerinti eredmény növekedése döntő részben három tényező változására vezethető 
vissza. 

1. A betétbiztosításból eredő bevételek 854 millió Ft-tal nőttek, amelyben 539 millió Ft-tal 
szerepeltetjük az értékvesztés visszaírását is. 
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2. Céltartalék felszabadítás a tárgyévben nem volt, ez több mint 1 milliárd Ft-tal csökkenti a 
2002. évi eredményt, amit azonban ellensúlyoz a 2001-ben mintegy 1,7 milliárd Ft 
értékben elszámolt értékvesztés elmaradása, a két tényező együttes hatása 700 millió Ft 
eredmény növekedésben nyilvánul meg. 

3. A pénzügyi műveletek bevételei 117 millió Ft-tal csökkentek, ráfordításai pedig 137 
millió Ft-tal nőttek, ez összesen 254 millió Ft-os csökkentő hatással volt az eredmény 
változására.  

Az eredmény többi összetevőjének változása a fentieknél kisebb hatással volt a mérleg 
szerinti eredmény növekedésére. A működési költségek változásának eredmény-befolyásoló 
hatása a korábbi évekhez hasonlóan nem játszik lényeges szerepet. 

 

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

 

A saját tőke növekedésének mértékét főleg az eredmény hullámzása befolyásolta. 1998-tól az 
eredmény aszerint hullámzott, ahogy a Realbank Rt. felszámolási megtérülésének kilátásai 
éppen alakultak (lásd 8.4 és 8.5.1 pontok). A Realbank Rt.-vel szembeni követelésünk teljes 
megtérülésének 2000-ben reális esélye volt, ezért akkor nem képeztünk rá céltartalékot, így az 
eredmény megnőtt, 2001-ben azonban a megtérülési esély romlása eredménycsökkenést 
okozott. 2002-ben az eredmény ismét emelkedett, mivel 2003. elején a Realbank Rt.-vel 
szembeni követelésünk csaknem teljes egészében megtérült.  
 
Az utóbbi évek eredményalakulásának másik fő tényezője a díjbevétel, amelynek addigi 
folyamatos növekedése 1999-től megtört és évről évre változott a díjpolitika függvényében. 
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7.5 Tevékenységi körök szerinti eredménykimutatás 

 
 
A beszámoló elején azonos címmel megtalálható táblázat, amelyet első ízben a 2001. évi 
beszámolónk tartalmazott, egymás mellett mutatja be a 2.1 pontban hivatkozott 
kormányrendelet szerinti eredmény-kimutatásra épülő megbontást a betétbiztosítás, a 
vagyonkezelés és a működés bevételeinek és ráfordításainak tükröztetésével. Egy újabb bázis 
év elteltével lehetőség nyílik az összehasonlításra a 2001. és a 2002. évre vonatkozóan. Ennek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a betétbiztosítási tevékenység összességében több mint 3,6 
milliárd Ft-tal, a vagyonkezelés pedig 2,7 milliárd Ft-tal járult hozzá a mérleg szerinti 
eredményhez. A szervezet működése a szerény bevételeket is figyelembe véve összességében 
ráfordításból áll, amely 192 millió Ft értékben csökkentő hatással volt a tárgyév eredményére. 
 
 

7.6 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok 

 
Tagintézeteink 2003. januárban befizettek 821.789 E Ft díjat, mely a 2003 első negyedévre 
esedékes díjelőleg, és megegyezik a 2002 negyedik negyedévében befizetett díj összegével. 
 
2003. január végén befolyt a Realbank Rt.-vel szemben a betétesek kártalanítása miatt 
fennálló követelésünk teljes összege, és a felszámoló a várható betétkifizetésekre szolgáló 
fedezetet is átutalta, összesen 5.154.398 E Ft értékben. A betétkifizetéssel kapcsolatos 
járulékos költségeink alapján fennálló követeléseinkre a felszámoló 51.313 E Ft összegű 
részkifizetést teljesített. 
 
Szintén 2003. januárban elkészült a kifizető rendszer szoftver, amelyet ezt követően 
aktiváltunk. Ezáltal a szellemi termékek mérlegsor 35.000 E Ft-tal megnőtt, amely megfelel a 
rendszer elkészültekor esedékes vételár utolsó részletének. 
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8. Kiegészítő információk és tájékoztató adatok 

8.1 Az OBA intézményi kommunikációja 

2002-ben alapvető változás állt be az Alap kommunikációs tevékenységének szervezésében. 
Az OBA 10 éves működése alatt kellő tapasztalatra tett szert ahhoz, hogy az intézményi 
kommunikáció szervezésére - a válsághelyzet eseteit nem ideértve - ne kelljen külső 
tanácsadót foglalkoztatnia. Ez tette indokolttá, hogy külső tanácsadónk, a Capital 
Communications helyébe 2002. májusában új munkatársat vettünk fel.  
 
2002. májusát követő átmeneti időszakban, a külső tanácsadó cég és az új munkatárs közös 
szervezésében került sor az éves beszámoló eredményeit bemutató májusi 
sajtótájékoztatónkra.  
 
2002-ben az Alap aktív sajtókommunikációs tevékenységet folytatott. Számos témában 
juttattunk el hírértékű információkat az újságíróknak, pl. a portfoliókezelői pályázat és a 
2003-as díjpolitika kapcsán. Ebben, a válságkezelés szempontjából nyugodtnak tekinthető 
évben, több mint félszáz újságcikk jelent meg az Alapról a különböző médiumokban.  
 
Az elmúlt években egymást követően hatályba lépett törvényi és egyéb változások miatt 
kezdeményeztük a hazai felsőfokú (graduális és posztgraduális) oktatási intézmények számára 
betétbiztosítási tananyagaik díjtalan áttekintését. Tanagyag-korszerűsítő együttműködésünk 
első partnere a Nemzetközi Bankárképző Központ volt.  
A tavalyi évben két alkalommal jelentettünk meg - kissé módosított arculatú – hírlevelet. Az 
összesen 2910 tagintézeti fiókba eljuttatott hírlevél design munkájával és terjesztésével 
kapcsolatos feladatokat egyaránt belső erőforrásból oldottuk meg.  
 
Az online kommunikáció növekvő népszerűségét tapasztalva lépéseket tettünk az internetes 
kommunikáció fejlesztésének irányába is.  
Szeptemberben honlap együttműködési megállapodást kezdeményeztünk a tagintézetekkel. 
Ennek eredményeképpen ma már mintegy 20 hitelintézet honlapjának betétszolgáltatásokat 
ismertető menü pontjáról lehet közvetlenül eljutni az Alap web oldalára.  
Ezt követően interaktivitást fokozó lehetőséggel gazdagítottuk honlapunkat. A Hpt. módosítás 
- valamint esetleges jövőbeni kifizetői tevékenység - miatt várhatóan növekvő számú betétesi 
kérdések megválaszolására virtuális Fórumot alakítottunk ki. A fórumon bárki felteheti 
betétbiztosítással, illetve az Alappal kapcsolatos kérdéseit, azokat az Alap munkatársai 
válaszolják meg. A visszamenőlegesen is olvasható párbeszédek segítségével csökkenthető az 
azonos témában, tömegesen felmerülő kérdések válaszolására fordított idő- és energia.  
A hírlevél továbbfejlesztésével egy időben létrehoztuk annak internetes változatát, az Online 
Hírlevelet (elérhetőség az OBA honlap Hírlevelek menüpontja alatt). A költségtakarékos 
tájékoztatási forma segítségével immár nem csupán a tagintézeti ügyintézők, hanem az 
elektronikus levélcímmel rendelkező érdeklődő betétesek közvetlen tájékoztatását is el tudjuk 
látni.  
A Sajtószoba (elérhetőség az OBA honlap Sajtószoba menüpontja alatt) kialakításával olyan 
honlap részt hoztunk létre, amely speciálisan az újságírók érdeklődésére számot tartó 
információkat tartalmazza. Emellett a betétesek is találhatnak itt számukra hasznos oldalakat, 
például a napi sajtómegjelenéseket tartalmazó Hírek az OBA-ról c. fejezetet. 
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8.2. Az Alap díjpolitikája 

A 2002. évre érvényes díjpolitika már figyelembe vette azt, hogy az EU-hoz történő 
csatlakozással egyidejűleg a betétbiztosítási összeghatár az EU direktíva Ft egyenértékére, 
azaz 6 millió Ft-ra emelkedik. A 2001-ig érvényben lévő betét-, illetve díjosztály struktúra az 
egy korábbi - összeghatárral kapcsolatos - kormányzati álláspontot tükrözött. Fontos érdek 
fűződött ugyanakkor az 1999 óta érvényben lévő és a tagintézetek részéről elfogadott 
díjfizetési szerkezet megőrzéséhez (betétek betétosztályokba való besorolása és ennek alapján 
degresszív díjkulcsok alkalmazása).  
 
Az előbbieken kívül a 2002. évi díjkulcsok megállapításánál további szempont volt az is, 
hogy az OBA fedezettségi mutatója (azaz vagyonának és kártalanítási kötelezettségének az 
aránya) a kártalanítási összeghatárnak 6 millió forintra történő felemelése után is 1-1,5 % 
között alakuljon. Mindezek alapján az 2002. évre érvényes díjkulcsokat az alábbi táblázat 
szerint állapítottuk meg: 

2002. évre érvényes díjkulcsok  
(betétnagyság szerinti megbontásban) 

 
 

 Díjosztályok Díjkulcs (‰) 

     2001. évben        2002. évben 

 

Betétnagyság 

(Ft) 

 

1 millió Ft alatt 1,2 1,2 

1 és 2 millió Ft között 0,9  

2 és 4 millió Ft között 0,6  

4 millió Ft fölött 0,3  

1 és 6 millió Ft között  0,9 

6 millió Ft felett  0,2 

 Átlagos díjkulcs 0,6 0,59 
 
 
A 6 millió Ft feletti betétosztályban végrehajtott díjkulcs csökkentés az átlagos díjkulcs 
kismértékű csökkenésének egyik kiváltó oka volt, tekintettel arra, hogy a bankrendszeri 
díjalap a 6 millió Ft feletti betétosztályban mintegy kétszer gyorsabban nőtt, mint a 
változatlan díjkulcsú kisbetéteknél. A bankrendszer díjfizetésben elfoglalt nagy súlya 
következtében az ott bekövetkezett átlagos díjkulcs mérséklődés kihatott az összesített 
mutatóra. (Érdemes megjegyezni, hogy a kártalanítási kötelezettségre eső fajlagos díj az átlag 
díjkulcstól eltérően némileg nőtt; lásd a fenti táblázatot.) 
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2002. évi fajlagos díj alakulása 

 
Hitelintézet 

jellege 
2001-ben 

fizetett 
  díj* 

(millió Ft) 

2002-ben 
fizetett 
  díj* 

(millió Ft) 

1000 Ft OBA díjalapra jutó 
díj 

(átlag díjkulcs ezrelékben) 
Ft 

1000 Ft OBA 
kártalanítási 

kötelezettségre jutó díj 
Ft 

 
2001. 

 
2002. 

 
2001 

 

 
2002 

Bank 2402 2739 0,55 0,54 1,74 1,79 
Takarékszöv. 340 448 0,98 0,99 1,2 1,3 
Lakástakarék-
pénztár 

66 95 1,2 1,18 1,2 1,2 

Hitelszöv. 3 5 0,8 0,82 1,4 1,5 
Mindösszesen 2811 3287 0,6 0,59 1,6 1,7 
 
*a kedvezményes, ill. emelt díjjal, továbbá korrekciós tételekkel eltér a mérlegadattól 
 
 

8.3. Az Alap ellenőrzési tevékenysége 

 
Az OBA – a Hpt. betétbiztosítással összefüggő követelményeit szem előtt tartva - három 
témát ellenőriz helyszínen a tagintézeteinél: 
  
- Díjbevallás: ennek keretében vizsgálja az OBA a díjfizetési kötelezettség teljesítését, 

annak számszaki megalapozottságát. 
- Ügyfél-nyilvántartás: a kérdés az, hogy megfelel-e a tagintézet betétes ügyfeleinek a 

nyilvántartása törvényi előírásoknak, azaz a betétesek esetleges kártalanításának, vagy a 
válságkezelés más módjában való OBA közreműködésnek lenne-e akadálya adat- vagy 
dokumentációs hiány miatt.  

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

 
Az Alap ügyvezetése által kidolgozott éves ellenőrzési tervet az OBA Igazgatótanácsa hagyja 
jóvá és az a folyó év II. illetve a következő év I. félévére vonatkozik. Eszerint a jelen 
beszámoló lezárásakor a 2002. II. és 2003. I. félévi helyszíni ellenőrzések tapasztalatai a 
legfrissebbek. 
 
Az OBA saját munkatársai által és az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap 
(OTIVA) szolgáltatását igénybe véve összesen 44 tagintézetnél végzett helyszíni ellenőrzést a 
fent említett ellenőrzési időszakban. (Egy – erre az ellenőrzési időszakra beütemezett – 
takarékszövetkezet helyszíni ellenőrzése a következő ellenőrzési időszakra tolódott át.) Ezzel 
az OBA által – a helyszínen is – megvizsgált tagintézetek száma 185-re emelkedett. A több 
mint 70, helyszínen még nem ellenőrzött tagintézet mind takarékszövetkezet. Az elmúlt évek 
ellenőrzéseit is összevetve, tapasztalataink a következők: 
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- Javult a díjbevallások minősége, számszaki megalapozottsága. A tételes, helyszíni 

ellenőrzés során csupán három tagintézetnél talált az ellenőrzés olyan jelentősebb 
számszaki tévedést, amely miatt a hitelintézetnek új díjbevallást kellett (kell) készítenie. 
Többlet-díjfizetés kiszámlázása ebből két esetben vált szükségessé. 

- A nyilvántartási (számítástechnikai) rendszerek korábban feltárt hiányosságainak 
megszüntetése (korszerű termék-, illetve ügyfél-centrikus nyilvántartási rendszerek 
telepítése révén) kissé lelassult 2002-ben. Ennek az az oka, hogy egy széles körben 
alkalmazott nyilvántartási rendszer rendszergazdájánál problémák merültek fel a 
tulajdonos váltás miatt és egyéb okokból. Az érintett tagintézetek beszámolója szerint a 
nyilvántartási rendszerek fejlesztése, korszerűsítése 2003. végére ismételten felgyorsul. 

- Az ellenőrzések (utóellenőrzések) megállapították, hogy az utóbbi évben bekövetkezett 
tagintézeti összeolvadások és/vagy betétállomány átruházások során a tagintézetek a 
jogszabály fogyasztóvédelmi jellegű előírásait már nagyrészt figyelembe veszik. 
Nyilvántartási hiányosságokat csak a 2000. előtt bekövetkezett tagintézeti fúziók esetében 
tárt fel az ellenőrzés. 

- A pénzmosás megakadályozásáról szóló jogszabályok betétbiztosítást is érintő előírásait 
(pl. anonim betétek nevesítése) a tagintézetek maradéktalanul végrehajtották. Ugyanakkor 
változatlanul lehet még találkozni a betétüzletágat érintő szabályzatokban, ügyviteli 
utasításokban pontatlan megfogalmazásokkal, hibás, vagy hatályát vesztett jogszabályi 
hivatkozásokkal. 

- Határozottan javult a tagintézetek - betétbiztosítással kapcsolatos - ügyfél-tájékoztatási 
tevékenysége. 

 
 

8.4 A folyamatban lévő felszámolásokkal kapcsolatos események 

 
Heves és Vidéke takarékszövetkezet "f.a." 
 
A Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa.” 1993. november 25-én indult felszámolásával 
összefüggésben az elmúlt év során említésre érdemes eseményről sajnos nem tudunk 
beszámolni. Az I. sz. közbenső mérleg jóváhagyásáról továbbra sincs tudomásunk.  
 
A felszámolást végző Concordat Kft.-től kapott tájékoztató szerint 2002-ben - a felszámolási 
költségek csökkentése érdekében - megszüntette a dolgozók munkaviszonyát.  
 
Megjegyezzük, hogy az OBA a módosított közbenső mérleg alapján sem számíthat 
megtérülésre. 
 
A felszámolás kezdetétől a mérleg zárásig összesen 262.126.706 Ft összegben került 
betétkifizetésekre sor, a követelést a felszámolónak bejelentettük. Betétkifizetésre 2002-ben 
nem került sor, az OBA említett hitelezői igényének megtérülésére továbbra sem számítunk. 
 
 
Iparbankház Rt. "f.a." 
 
A felszámolás elrendelésekor még folyamatban álló peres eljárások nagyobb részben 
lezárultak. A felszámoló tájékoztatása szerint a bírósággal egyeztetést folytat annak 
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érdekében, hogy lezárható-e az eljárás abban az esetben is, ha már csak olyan per van 
folyamatban, amelyben a felperes nem jelentett be hitelezői igényt. 
 
Az egyeztetés függvényében az eljárás lezárásához szükséges felszámolási zárójelentést rövid 
idő alatt elküldi a hitelezőknek.  
 
A felszámolás alatt lévő hitelintézet gazdasági állapotára és az eljárás pénzügyi helyzetére 
tekintettel az Alap követeléseinek megtérülése nem várható. 
 
Az Iparbankháztól 1996-ban átvett követeléseink megtérülésében a korábbi mérlegbeszámoló 
óta a következő változások történtek: 
 

       Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Eladási ár 
(bevétel)

Bekerülési ár 
(ráfordítás) Eredmény

Vállalkozói hitel 124 124 0
Lakáskölcsön 238 238 0

Összesen 362 362 0
 

 
A tárgyévben újabb betétkifizetésre nem került sor. A mérleg fordulónapjáig a következő 
összegű - felszámolónak bejelentett - betétkifizetés történt:  
 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Betétállomány 
1996.07.03-án

A felszámolás 
kezdetétől 

2002.12.31-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. "f.a." 
 
A Realbank felszámolója a mérlegbeszámolónk fordulónapjáig összesen öt közbenső mérleget 
készített, köztük - 2002. október 31-i fordulónappal – az V. számú közbenső mérlegét is, 
amelynek indoklásából a következők lényegesek az OBA hitelező követelései szempontjából : 
 
 a Legfelsőbb Bíróság 3/2002. PJE számú jogegységi határozata rendelkezett a kötvényen 

alapuló kártérítési követelések besorolásának módjáról; 
 a Legfelsőbb Bíróság Fpk.VIII.30.439/2000/2. sz. végzése meghatározta az OBA 

hitelezői járulékos ("F" kategóriába tartozó) követelése besorolásának módját. 
 a Legfelsőbb Bíróság Fpk.VI.30.142/2001/5. sz. és a Fővárosi Bíróság 9.Fpk.01-99-

000160/215/5. sz. végzése iránymutatást adott a magánszemélyek Realbank Rt. "f.a." 
részvényen alapuló követeléseinek besorolása tárgyában. 
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A felsorolt döntések azért érdekesek az OBA számára, mert a III. sz. közbenső mérleg 
jóváhagyásakor a bíróság arra utasította a felszámolót, hogy az Alap számára a "D" és "F" 
kategóriákban már akkor esedékessé vált kifizetéseket épp a jelzett másodfokú döntések 
megszületéséig tartalékolja. 
 
Az V. sz. mérleg tanúsága szerint 2002. október 31-én a bank 11.681 millió Ft 
eszközállománnyal - ebből 11.443 millió Ft (98 %) pénzeszközzel - rendelkezett. A 
vagyonnal szemben álló hitelezői igény 12.109 millió Ft. 
 
Mindezek, továbbá a vagyonértékesítés és követelés érvényesítés révén keletkezett 
pénzeszközök nagysága a felszámoló oldaláról lehetővé tette vagyonfelosztási javaslat 
megtételét. Eszerint a felszámoló a Bíróság felé a "D" kategóriában teljes kifizetést 
indítványozott, melyben az OBA követelése mintegy 5.154 millió Ft; az "F" kategóriában 
pedig, ahol az OBA nyilvántartott igénye mintegy 59 millió Ft, 87,39 % erejéig. A 
felszámolás további költségeire - 2003. december 31. zárási időpontot alapul véve - 80 millió 
Ft tartalékot képzett a felszámoló és jelezte, hogy a "G" kategóriába sorolt késedelmi 
kamatokra alapuló hitelezői igényeket fedezet hiányában várhatóan nem tudja kielégíteni. 
 
A Bíróság jóváhagyása alapján a felszámoló az OBA részére két részletben a következő 
kifizetéseket teljesítette: 
 
 2003. január 27-én a "D" kategóriában nyilvántartott teljes követelését, azaz 

5.154.397.987,- Ft-ot; 
 2003. február10-én az "F" kategóriában nyilvántartott összesen 59.590.790,- Ft összeg 

87,39 %-át, azaz 52.076.391,- Ft-ot. 
 
 
 
Rákóczi Hitelszövetkezet "f.a." 
 
Az OBA mérlegzárásának időpontjáig a hitelszövetkezet felszámolásának első évét lezáró - 
2001. október 31-i fordulónapra elkészített - I. sz. közbenső mérleg készült csak el. Ennek oka 
a felszámolást végző Hitelintézeti Felszámoló Kht. tájékoztatása alapján abban jelölhető meg, 
hogy a Fővárosi Bíróság által kijelölt bírónő - kiegészítések bekérését követően - még nem 
adta ki az elfogadásra vonatkozó végzést. Az I. számú közbenső mérleghez kapcsolódóan 
vagyonfelosztási javaslat azért nem készült, mert a követelések és a vagyonnevesítéssel 
kapcsolatos peres ügyek állása alapján nem volt tisztázható a kielégítési rangsor egyes 
kategóriáiba sorolt hitelezői követelések mértéke. A perek lezárását követően a felszámoló 
tájékoztatása alapján 2003. első felében várható a II. sz. közbenső mérleg elkészítése, 
amelyhez már a felszámoló tartalékképzési és kifizetési javaslatot is kíván tenni. 
 
Ezzel kapcsolatosan meg kívánjuk jegyezni, hogy 2002. március 27-én a felszámoló kérésére 
egyeztetést folytattunk az OBA fennálló hitelezői követelésének tárgyában. Ennek 
eredményeképp a felszámoló részéről összegszerűen visszaigazolást nyert az OBA "D" 
kategóriában – a már kifizetett és a még teljesítendő kártalanításokat figyelembe véve - 
összesen 292.613.917,- Ft, az "F" kategóriában pedig – az addig az időpontig kifizetett 
kártalanításokhoz kapcsolódó – összesen 12.666.189,- Ft összegű követelése. 
 
A jelzett követeléseink megtérülésére a felszámoló 2003. február 10-én kelt levelében becslést 
készített. Eszerint a "D" kategóriában várható kifizetés mértéke 35-40 % körül fog alakulni. 



Éves beszámoló 2002. 
 

Országos Betétbiztosítási Alap 45 

Az "F" kategóriában kimutatott, betétkifizetéssel kapcsolatos járulékos költségeink 
megtérülése nem várható. 
 
 
 

8.5 Jogi ügyek  

8.5.1 Peres eljárások 

Az OBA 2002-ben alperesi pozícióban 6 perben szerepelt, amelyek közül 5 a Realbankkal, 1 
pedig az Iparbankházzal kapcsolatos.  
 
A Realbankkal összefüggő perek közül az Alap jogerősen megnyert két pert, az egyikben 
felülvizsgálati eljárást követően. Egy további perben az elsőfokú eljárásban az Alap számára 
kedvező részítélet született, fellebbezés folytán az eljárás másodfokon folytatódik. Egy 
további perben az Alap első fokon pernyertes lett, a felperes fellebbezését követően 2003. év 
elején a másodfokú bíróság új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot. Egy perben érdemi 
döntés 2002-ben nem született. 
 
Az Iparbankházzal kapcsolatos eljárásban még 2000-ben elsőfokú ítélet született, amely 
elutasította a felperes keresetét az Alappal szemben. A felperes fellebbezése miatt az ítélet 
még nem jogerős. 
 
Az OBA nem szerepelt ugyan peres félként, de a jövőben közvetve érintetté válhat abban a 
perben, amelyet a Realbank részvényesei indítottak az 1998. szeptember 4-i közgyűlés egyes 
határozatainak érvénytelenítése céljából.  Az eljárásban korábban már született elsőfokú 
részítélet, mely szerint a közgyűlés néhány határozata érvénytelen, másodfokú határozatról 
nincs tudomásunk. 
 

8.5.2 Egyéb kötelezettségvállalások 

Az Alappal szembeni egyéb követelésről a beszámolóban is szereplő szokásos - például 
szállítói - kötelezettségeket kivéve nincs tudomásunk. 
 
Az Alap fizetési kötelezettséget keletkeztető garanciavállalási nyilatkozatot nem adott ki. 
 
 
 

8.6 Munkaügyi adatok és a tisztségviselők juttatásai 

Az Alapnál az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2002-ben 15 fő volt. Az 
év folyamán az Alap létszáma 2002. május 1-jével 1 fővel bővült (kommunikációs 
főmunkatárs), 2 munkatársunk részesült az év folyamán gyermekgondozási díjban. 2002. 
december 31-én az alkalmazotti létszám 18 fő volt. 
A munkavállalók 78 %-a rendelkezik felsőfokú, 22 %-a középfokú képzettséggel. Dolgozóink 
közül 7 főnek van egy vagy több nyelvvizsgája.  
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Az alkalmazotti létszám megoszlása az alábbi volt 2002. december 31-én: 

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

 
8 
4 

ÖSSZESEN 18 
 
Az igazgatótanács tagjai, illetve állandó helyetteseik közül 2002. évben 7 fő vált jogosulttá 
ülésdíjra és ebből 6 fő részesült abban. Az e címen kifizetett összeg a tárgyévben 2.966 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 2002. évi informatikai fejlesztésekről 

 
Informatikai szempontból a 2002. év kiemelkedő eseménye volt a kártalanítást támogató 
kifizető rendszer kialakítása. A fejlesztést versenyeztetés alapján a KFKI cégcsoporthoz 
tartozó Classys Kft. végezte. A szoftvert végül is 2003. januárjában vette át az OBA. Említést 
érdemel az OBA központi szerverének cseréje. Az új eszközt eredményesen használtuk fel a 
kifizetési rendszer tesztelése során. 
 
A szoftverek tekintetében az OBA vásárlás helyett a Microsoft kedvező OSL bérleti 
konstrukcióját választotta. 
 
A terveknek megfelelően az év során vásároltunk egy színes, hálózati lézernyomtatót, 
valamint egy DVD adatmentő egységet. Az internetes honlapunk szerkesztéséhez, valamint 
színesebbé tételéhez beszereztünk egy HP digitális kamerát. 
 
Meghibásodás miatti gépjavításokra, alkatrész cserékre mintegy 480 ezer forintot költöttünk. 
 
 
 
8.8 Az OBA nemzetközi tevékenysége 2002-ben 

2002. fordulópontot jelentett a betétbiztosítók sokoldalú nemzetközi együttműködésében. 
Májusban létrejött a Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetsége (angol nevének rövidítése IADI) 
(internet elérés: www.iadi.org). A szövetség megalakulásának előzményei röviden: 
  

Az 1997. évi ázsiai majd az ezt követő orosz adósság-válság rámutatott a pénzügyi stabilitás 
fontosságára. A helyzet elemzésére és a megelőző intézkedések kidolgozására a G7 (a 
legfejlettebb ipari országok) pénzügyminiszterei és jegybank kormányzói 1999-ben 
létrehozták a Pénzügyi Stabilitási Fórumot (angol nevének rövidítése FSF), amely szakértői 
munkacsoportokat hívott életre, többek között a betétbiztosítással foglalkozót is. A 
betétbiztosítási munkacsoport elnökének Jean Pierre Sabourin urat, a Kanadai Betétbiztosító 
Társaság vezérigazgatóját kérték fel, tagjai négy földrész 12 országának képviselői voltak, 
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köztük az OBA ügyvezető igazgatója, valamint az IMF és a Világbank szakértője. A 
munkacsoport feladata nemzetközi érvényű betétbiztosítási ajánlások kidolgozása volt, amely 
feladatnak a 2001. szeptemberében az FSF elé terjesztett jelentéssel tett eleget. A jelentés 20 
résztémára tagolva nem kevesebb, mint 60 pontban foglalja össze a betétbiztosítás jó 
gyakorlatára vonatkozó - konszenzussal kialakított - véleményét (internet elérés:  
http://www.iadi.org/html/App/SiteContent/FSF%20Final%20Report.pdf 
http://www.fsforum.org/publications/Guidance_deposit01.pdf). 
Az FSF által elfogadott jelentés nyilvános bemutatásának, megvitatásának céljából 2001-ben, 
Bázelben szervezett nemzetközi betétbiztosítási konferencián merült fel egy nemzetközi 
betétbiztosítási szövetség létrehozásának gondolata. 
 

A 2002. május 6-án létrejött szövetségnek 25 betétbiztosítási intézmény alapító tagja van, 
köztük az OBA, továbbá már az alakuláskor 8 társult tag és 2 megfigyelő is csatlakozott a 
szövetséghez. Az IADI székhelye Bázelban, a BIS épületében kapott helyet. Legfelső szerve a 
közgyűlés, ügymenetét a végrehajtó tanács igazgatja. A hatékony munkavégzést öt állandó 
bizottság támogatja, amelyek közül az oktatás és konferencia bizottság elnöki posztját az 
OBA ügyvezető igazgató-helyettese tölti be. A szövetség célja: hozzájárulás a pénzügyi 
stabilitás megőrzéséhez valamint ajánlások kidolgozása a betétbiztosítási rendszerek hatékony 
működésének elősegítésére. E cél megvalósításánál a szövetség a nemzetközi 
együttműködésre, tapasztalatcserére, képzési programok szervezésére alapoz. 
 
A betétbiztosítással kapcsolatos másik fontos nemzetközi szervezet az Európai Betétbiztosítók 
Fóruma az év végén alakult meg (angol nevének rövidítése EFDI), amely fórumhoz az OBA 
szintén alapítóként csatlakozott. A 25 európai ország által létrehozott EFDI célja az európai 
pénzügyi rendszerek stabilitásához való hozzájárulás a betétbiztosítási intézmények 
szorosabbá váló együttműködésén keresztül. Az informális keretek között működő szakmai 
egyeztető fórum várhatóan jelentős konzultatív szerepet játszik a betétbiztosításra vonatkozó 
19/94/EGK irányelv továbbfejlesztésében. 
 
Az OBA tapasztalatai iránti külföldi érdeklődést jól példázza, hogy az Orosz Föderáció állami 
dumája (parlamenti alsóháza) költségvetési bizottságának ülésén - az amerikai Pénzügyi 
Szolgáltatások Önkénteseinek Testülete (angol nevének rövidítése FSVC) szervezésében - az 
amerikai betétbiztosító (FDIC) szakértője mellett - az OBA ügyvezetője tartott előadást a 
betétbiztosítás szerepéről. A duma tagjai számára tartott előadáson kívül találkozót szerveztek 
a törvényalkotásban résztvevő minden fontosabb intézmény magas rangú képviselőjével, 
köztük a központi bank elnökhelyettesével és a törvényalkotásért felelős 
miniszterhelyettessel. A betétbiztosítási intézményt a tervek szerint működtető Bankszanálási 
Ügynökség (angol nevének rövidítése ARCO) vezetője meghívta az OBA ügyvezető 
igazgatóját - további OBA szakértőkkel kiegészített - konzultációra. Erre szeptemberben a 
Euromoney Moszkvában szervezett pénzügyi konferenciája adott alkalmat, amelyre 
meghívták az OBA ügyvezető igazgatóját és a nemzetközi kapcsolatokért felelős 
közgazdasági tanácsost. A konferenciát követően a vezető jogtanácsosával kiegészült 
delegáció előadást tartott az ARCO vezetői és szakértői számára a magyar tapasztalatokról. 
  
A kínai központi bank felkérésére az OBA ügyvezető igazgatója részt vett a kínai 
betétbiztosítási rendszer létrehozását megalapozó sanghaji műhelytalálkozón és ott előadást 
tartott. 
 
A bilaterális együttműködés keretében a nemzetközi kapcsolatokért felelős közgazdasági 
tanácsos eszmecserét folytatott az osztrák magánbankok betétbiztosítási intézményének 
ügyvezetőjével és az osztrák magánbankok szövetségének főtitkárával. A megbeszélés témája 
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a betétbiztosításra vonatkozó 19/94/EGK irányelv felülvizsgálatának eredménye és az osztrák 
bankkockázat figyelő rendszerről való tájékozódás volt.  
 
A közép-kelet-európai regionális együttműködés keretében az OBA ügyvezető igazgató-
helyettese vezetésével háromfős küldöttség látogatást tett a bolgár társintézménynél. Az 1999. 
óta aktív bolgár alap munkatársai nagy érdeklődéssel fogadták az OBA szakértőinek 
előadásait. A bolgár kollégák az EU jogharmonizációra vonatkozó felkészülésükről és az 
intézményük számára a bankok csőd és felszámolási eljárásába jelentős beleszólási és 
ellenőrzési jogokat lehetővé tevő új törvényről adtak tájékoztatást.  
 
Az OBA 2001-ben tapasztalatcserében állapodott meg a lengyel társintézménnyel, amelynek 
alapján 2002-ben a lengyel kollégák látogattak Budapestre. A találkozón a hazainál szélesebb 
feladatkört ellátó lengyel rendszert ismertették az OBA munkatársai előtt. 
 
Az IMF és Világbank a Pénzügyi Szektor Vizsgálati Programja (angol nevének rövidítése 
FSAP) keretében elemezte a magyar pénzügyi intézmények átláthatóságát 2000-2002-ben. Az 
IMF szakértőjével az OBA ügyvezető igazgató-helyettese és a nemzetközi kapcsolatokért 
felelős közgazdasági tanácsosa tárgyalt az eltelt időszakban történt változásokról. Az IMP és 
Világbank közös értékelésében a legmagasabb minőségi kategóriába helyezte az OBA 
átláthatóságát.  
 
 

9. Az Alap Igazgatótanácsa által meghatározott feladatok és azok teljesítése  

2002-ben az Igazgatótanács 8 ülést tartott és 41 határozatot hozott a Hpt. által meghatározott, 
illetve az Alap működését érintő legfontosabb ügyekben egyebek között az alábbi 
témakörökben: 
 
 beszámoló és tárgyévi költségvetés elfogadása; 
 új portfoliókezelők és letétkezelő pályázat keretében történő kiválasztása; 
 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 szakirányú nemzetközi szervezetekben való részvételével kapcsolatos döntések; 
 belső ellenőri munkaterv megállapítása, jelentések megtárgyalása; 
 az Alap Realbank Rt. „fa.”-val szembeni követelésének érvényesítésével kapcsolatos 

döntések; 
 az Alap új számítástechnikai kifizető rendszerének megvalósításával kapcsolatos 

döntések. 
 
Az Igazgatótanács határozataiban foglaltak teljesültek, mind azok célkitűzéseit, mind az 
érintett határozatokban foglalt határidőket tekintve.  
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10. Az OBA 2003. évi költségvetése 

10.1 Várható gazdasági-pénzügyi környezet  

A Pénzügyminisztérium számításai szerint a gazdaság növekedése 2003-ban - az év első két 
hónapjának tényszámai alapján – várhatóan 4 % körül alakul. Az export - lassuló mértékben 
ugyan – de tovább bővül, gyorsul viszont az import növekedési üteme. A továbbra is élénk 
belföldi felhasználásnak ugyanis jelentős az importnövelő hatása. A fogyasztás bővülését 5-6, 
a beruházásokét pedig 4-5 % között várja a Minisztérium. A lakosság eladósodása – ide értve 
a lakáshitelek igénybe vételét is – egyelőre tovább folytatódik. 
 
Az MNB prognózisa szerint az éves átlagos infláció 5,2 % körül alakul, a folyó fizetési mérleg 
hiánya pedig várhatóan meghaladja a 4 milliárd eurót. 
 
A korábbiaknál több piaci bizonytalansági tényező azt valószínűsíti, hogy a hitelintézeti 
szektornak az előző év sikereit az idén nem lesz könnyű megismételnie. 2003-ban több bank 
privatizációja van célul kitűzve (Postabank, FHB, Konzumbank). A takarékszövetkezeti 
szektorban az uniós előírásoknak való megfelelés érdekében várhatóan tovább folytatódik az 
egyesülési folyamat. (2003. december végére a szövetkezeti hitelintézeti szektorban is el kell 
érni a saját tőke összegének a törvényben meghatározott 100 millió Ft-os minimumértéket.) 
 
 

10.2 Stratégiai célok 2003-ban 

 
2003-ban tíz éves az OBA, ami önmagában is elég ok volna a számvetésre, a megújulás 
szükségességének és lehetőségeinek áttekintésére. Különösen igaz ez akkor, ha az évforduló 
időben egybeesik a jogszabályi, működési környezeti feltételek lényeges megváltozásával, 
mint most a hazai betétbiztosítás rendszerében. És itt nem csak a közel tíz évig változatlan 
kártalanítási összeghatár megsokszorozódására gondolunk! Hasonló horderejű változásnak 
tarjuk a biztosítási önrész bevezetését, valamint azt, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozás nyomán a betétbiztosítás is átlépi az országhatárokat. A hitelintézeti fiókokra 
vonatkozóan életbe lépő szabályok következtében megszűnik egyrészt az OBA hazai 
„monopóliuma”, kötelezettségei keletkezhetnek másrészt az OBA-nak külföldön is. 
 
Mindehhez a jogszabályi keretek lényegében adottak, csakhogy az állampolgárok olyan széles 
körét érintő ügyben, mint a betétbiztosítás, ez korántsem elég. Annak érdekében, hogy a 
jogszabályok ne csak akkor adjanak eligazítást, ha már megtörtént a baj, hanem a 
megtakarítói magatartás rutinszerű tényezőjévé váljanak, széles körben ismertté kell tenni a 
szabályok módosulását. Egy szó, mint száz; a jogszabályalkotás nyomán a kommunikációé a 
fő szerep. Az OBA mintegy féltucatnyi bejáratott kommunikációs csatornáját kellő időben és 
összehangoltan a kettős feladat szolgálatába kell állítani: ismertté kell tenni egyrészt a 
szabályok 2003 eleji változását, gondoskodni kell másrészt arról, hogy az Unióhoz való 
csatlakozás közeledtével várható kommunikációs áradatban a betétbiztosítás hírei is 
eljussanak az emberekhez. 
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Az Unióhoz való csatlakozásból eredő további feladat, hogy felkészüljünk a határt átlépő 
fiókalapítással kapcsolatosan várhatóan szükségessé váló kétoldalú betétbiztosítói együtt-
működésre, amit elősegíthet az Európai Betétbiztosítók Fórumában való tagságunk. Ettől az 
európai társintézményekkel való szakmai tapasztalatcsere felerősödése is remélhető, 
miközben a világ betétbiztosítóival való szakmai kapcsolatunk szilárd alapra helyeződött 
azzal, hogy 2002-ben csatlakoztunk a Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetségéhez.  
 
A 2003. év legnagyobb szakmai kihívása az Igazgatótanács határozata alapján a díjpolitika 
megújítása. A korábbi szakmai előkészítő munka eredményeképpen nagy vonalakban 
kialakult  
- a betétbiztosító szempontjából értelmezett hitelintézeti kockázat-elemzés,  
- a díjpolitika, valamint  
- a legkisebb költség alapú válságkezelés 
fejlesztésének koncepciója, amely a módszertan és adatbázis integrációján alapul. A tervek 
szerint 2004-től megújuló díjpolitika szakmai keretet, rendező elvet adhat a betétbiztosító 
tagintézeti kapcsolatainak új alapokra helyezéséhez. 
 
2003-tól az OBA bevételének a nagyobbik fele már nem az éves díjból, hanem a 40 milliárd 
forintot meghaladó vagyonának hozamából származik. Ekkora vagyon hatékony és az 
esetleges kockázatokkal előre számoló kezeltetése szükségessé teszi a portfolió-kezelők 
rendszeres és az adott portfolió hozamán túlmutató, több tényezőn alapuló vizsgálatát, 
indokolt esetben a kezelő beszámoltatását. 
 
Évről-évre napirenden tartandó feladat az OBA, mint intézmény korszerű szinten tartása 
egyrészt a belső-külső szabályozás folyamatos karbantartása, másrészt a költség-hatékonyság 
kontrollja, a megújítható területek feltérképezése és előretekintő, innovatív lépések által. A 
belső szabályozás megújítási feladataiból 2003-ban kiemelkedik az év elején átvett 
kártalanítási kifizető rendszer ügyviteli szabályozásának elkészítése, ezzel a kifizető rendszer 
teljes beintegrálása az OBA működési rendszerébe. 
 
Végül 2003. évi „feladat” a tízéves évfordulónak az OBA-ról eddig kialakult képhez méltó – 
külsőségekben szerény, ugyanakkor szakmailag annál igényesebb – megünneplése. 
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10.3 Az OBA 2003. évi költségvetése 

 
          Adatok ezer Ft-ban 
 

 
* A személyi jellegű ráfordítások 2003. évi tervezett összege a vezető utódlás figyelembe 
vételével 209.787 E Ft. 
 

2003.

Terv Tény Terv 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 3 088 000 3 071 612 99 1 360 000 44

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 80 880 609 985 754 70 350 12

I.
Betétbiztosításból eredő bevételek 
(01+02+03+04) 3 168 880 3 681 597 116 1 430 350 39

II. Egyéb bevételek 7 710 26 974 350 1 710 6

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 0 0 0 0 0

IV. Pénzügyi műveletek bevételei 2 774 440 3 225 454 116 3 320 712 103

V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V) 5 951 030 6 934 025 117 4 752 772 69

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 2 140 362 17 350 97

VI.
Betétbiztosításból eredő ráfordítások 
(05+06+07+08) 2 140 362 17 350 97

VII. Egyéb ráfordítások 74 387 56 926 77 53 487 94

VIII Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 244 575 431 531 176 444 848 103

X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 
(VI+VII+VIII+IX+X) 321 102 488 819 152 498 685 102

09. Anyagjellegű ráfordítások 111 253 92 731 83 102 781 111

10. Személyi jellegű ráfordítások * 174 935 173 941 99 199 783 115

11. Értékcsökkenési leírás 20 870 14 321 69 28 978 202

XI.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 
(09+10+11) 307 058 280 993 92 331 542 118

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 
(VI+VII+VIII+IX+X+09+10+11) 628 160 769 812 123 830 227 108

2003. terv 
/2002. tény 

%
Megnevezés 2002. tény 

/ terv %

2002.
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10.4 Magyarázatok a 2002. évi terv és tény adatok közötti lényegesebb eltérésekhez 

A tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek nettó (normál díj + emelt díj – 
díjvisszatérítés) összege a tervezett szinten teljesült. 
 
Az egyéb betétbiztosítási bevételek között tervezett PSZÁF bírságok 80 %-ából származó 
bevételeink 12 %-kal elmaradtak a tervezettől (80 M Ft-ot terveztünk, 70,4 M Ft folyt be). 
 
Nem terveztünk a követelések értékvesztése után visszaírást, hiszen a követelések 
megtérülésének alakulásáról 2002. elején rendelkezésünkre állt információk alapján 
számoltuk el az előző évi értékvesztés összegét. A beszámolóban már említettük, hogy a 
Realbank új felszámolóbiztosa 2003. januárban átutalta a kártalanítási kifizetés alapján 
átszállt követelésünk teljes összegét, és a járulékos költségek alapján fennálló követeléseinkre 
is magas (88 %-os) a megtérülés, így az előző évben ezen követeléseinkre elszámolt 
értékvesztésből a megtérítésnek megfelelő részt (539.223 E Ft) visszaírtuk.  
 
Az egyéb bevételeink a tervezettnél magasabb szinten valósultak meg, ennek oka a kifizető 
rendszer átadása kapcsán felszámított 20.760 E Ft összegű késedelmi kötbér. 
 
A pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait együttesen vizsgáljuk, mivel a ráfordítások 
tervezésénél is a várható eredményből indultunk ki. 
 
A tervezéskor a következő feltételezésekkel éltünk: 
 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 várható; 
 a portfolión belül változatlan marad az államkötvények és diszkont állampapírok aránya, 

valamint a portfolió átlagos lejárati ideje. 
 
A fenti tényezők a tervezetthez képest részben pozitívan, részben negatívan hatottak a 
bevételre. Az átlagos lekötött tőke nagysága 33 milliárd Ft, tehát kevesebb; az elért átlagos 
hozam 9,74 %, pedig magasabb lett a vártnál. Az államkötvények és diszkont állampapírok 
aránya kissé megváltozott a diszkont kincstárjegyek javára. A portfolió átlagos lejárati ideje – 
tükrözve a megnövekedett kockázatok ellensúlyozására való törekvést – az előző évhez képest 
csökkent. 
 
Mindezen tényezők együttes hatására a pénzügyi bevételeink mintegy 450 millió Ft-tal, a 
pénzügyi ráfordításaink pedig mintegy 200 millió Ft-tal meghaladták a tervezettet. Így 
összességében 250 millió Ft-tal nagyobb lett a tervezettnél a pénzügyi műveletek eredménye. 
 
Az egyéb betétbiztosítási ráfordításaink összege jóval a tervezett szint alatt maradt, mivel a 
tárgyévi kártalanítási kifizetésekkel kapcsolatosan terveztünk, azonban nem számoltunk el 
értékvesztést az egyéb betétbiztosítási bevételeknél a Realbankról írtak miatt. 
 
Az egyéb ráfordításokban elért megtakarítás a tervben szereplő, azonban – az elvárt 
viszonyítási hozamindextől való elmaradás miatt - ki nem fizetett vagyonkezelési díjnak a 
következménye. 
A működési költségek 8 %-kal a tervezett szint alatt maradtak, ezt részletesen a beszámoló 
5.4 pontja tárgyalja. 
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10.5 Magyarázatok a 2003. évi költségvetési terv egyes soraihoz 

(számozás a mérlegsorok alapján) 

 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek   (Terv: 1.360.000 EFt) 
 
Az OBA Igazgatótanácsa által 2003. évre jóváhagyott díjpolitika szerint a díjfizetés rendszer 
alapjaiban nem változik, viszont jelentősen csökkennek a díjkulcsok. Ennek megfelelően 
tovább mérséklődik az átlagos díjkulcs mértéke is, a 2002. évi 0,59 ezrelékről várhatóan 0,23 
ezrelékre. Ez azt is jelenti, hogy 2003. évben további mintegy 60 %-os átlagos díjkulcs 
csökkenés valósul meg oly módon, hogy – figyelembe véve az OBA már meglévő 
vagyonának hozamát is – az Alap fedezettségi mutatója (likvid vagyon/kártalanítási 
kötelezettség aránya) nem csökken az 1 %-os küszöbérték alá.  
 
Az előbbieket figyelembe véve a 2003. évi várható díjbevétel a következőképpen alakul:  
 
 

 Megnevezés Összeg (millió Ft) 
1. A PSZÁF előzetes megtakarítás állomány adataiból kalkulált 

díjalap 2002. december 31-én  
 

6.570.000 
2. A prognosztizált díjalap és a szintén prognosztizált átlagos 

díjkulcs (0,23 ‰) szorzataként adódó várható díjbevétel  
 

1.510 
3. Kedvezményes díjkulcs hatása (becsült) - 150 
4. A 2002. évre tervezett díjbevétel összesen 1.360 
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04. Egyéb betétbiztosítási bevételek     (terv: 70.350 E Ft) 
 
Az előző évi tényszámmal azonos összegben terveztük a PSZÁF díjakból befolyó bevételt. 
Ezen felül az Iparbank volt munkavállalóitól befolyó engedményezett lakáshitel tartozásokat 
vettük számításba. 
 

II. Egyéb bevételek      (terv: 1.710 E Ft) 
 
Ezen a mérlegsoron a mobiltelefonok magánhasználatának áthárított költségét, valamint 
biztosítási káreseményekből származó bevételeket terveztünk. 
 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei    (terv: 3.320.712 E Ft) 
 
A pénzügyi műveletek bevételeinek tervezése során – az előző évekhez hasonlóan - a 
portfoliókezelőink hozamvárakozásai, a várható átlagos lekötött vagyonállomány nagysága, 
valamint az államkötvények és diszkont kincstárjegyek arányának alakulása jelentette a 
támpontot. Számításainkban azt feltételeztük, hogy 
 
 az éves átlagos lekötött tőke állománya 44 milliárd Ft lesz, amiben már szerepet játszik a 

Realbank felszámolásából származó mintegy 5,2 milliárd Ft megtérülés is; 
 nem lesz kártalanítási kifizetés miatti tőkekivonás; 
 a portfolión belül kismértékben (2-3 százalékponttal) megnő az államkötvények aránya a 

diszkont kincstárjegyekkel szemben. 
 

08. Egyéb betétbiztosítási ráfordítások    (terv: 350 E Ft) 
 
Ebben az évben csak az Iparbank volt munkavállalói által megfizetett hiteltartozások mérleg 
szerinti értékének kivezetését terveztük ezen a soron.  
 

VII. Egyéb ráfordítások      (terv: 53.487 E Ft) 
 
Az értékpapír-portfolió kezelésére vonatkozó, az új portfoliókezelői és letétkezelői 
szerződések alapján számított díjakat tartalmazza ez a mérlegsor. 
 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai    (terv: 444.848 E Ft) 
 
A pénzügyi műveletek ráfordításait a tavalyi év tényszámai, és a portfoliókezelők előzetes 
várakozásai alapján a pénzügyi műveletek bevételeinél már említett feltételezésekkel élve, 
arányosítással terveztük. 
 

09. Anyagjellegű ráfordítások     (terv: 102.781 E Ft) 
 
Az anyagjellegű ráfordításaink 11 %-os emelését tervezzük, ezen belül az anyagköltségek 
(jellemzően irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag) 4 %-os, az igénybe vett szolgáltatások 
(jellemzően posta, telefon, könyvvizsgálati és egyéb szakértői díjak) költségeinek 12 %-os 
növekedését és az egyéb szolgáltatásokra (jellemzően biztosítási és bankköltségek) fordított 
összegek 3 %-os csökkenését terveztük.  
Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentősebb összeget tesznek ki az iroda bérleti díj 
(23,7 millió Ft), a kommunikációs költségek (6,8 millió Ft), valamint a belső ellenőr és az 
egyéb külső szakértők, könyvvizsgáló foglalkoztatásának költségei. 
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Az igénybevett szolgáltatások közé tartoznak a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségek 
(5.890 E Ft), ide nem értve az egyéb személyi ráfordítások között kimutatandó napidíjat (633 
E Ft). Egyebek mellett a Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetsége ősszel esedékes 
közgyűlésén, valamint a Végrehajtó Tanács ülésein való képviseletünk miatt felmerülő 
költségekkel számoltunk a költségvetésben.  
 
A külföldi kiküldetések költségvonzatának a megoszlása a következő: 
 
 Európai intézményi kapcsolattartás      23 % 
 
 A Betétbiztosítók Nemzetközi Szervezetével összefüggő kiadások  65 % 
 
 Külföldi továbbképzés        22 % 
 
A Betétbiztosítók Nemzetközi Szövetségéhez történő csatlakozásunk díjvonzata: a 
csatlakozás második díjrészlete és az éves díj, összesen 15.000 USD, azaz 3.525 E Ft az 
igénybevett szolgáltatáson belül a tagsági díjak között jelenik meg. 
 
Néhány tervezett szolgáltatás költsége az OBA fennállásának 10. évfordulójával kapcsolatos 
kiadások miatt növekedett meg, ilyen például az OBA 10 éves tevékenységét összefoglaló 
szakmai kiadvány megjelentetésének nyomdaköltsége (750 E Ft). 
 
Az egyéb igénybe vett szolgáltatásaink tervszámában mutatkozó növekedés az előző évről 
áthúzódott külső irat-archiválási munka költsége. 
 
 

10. Személyi jellegű ráfordítások     (terv: 199.783 E Ft) 
 
 
A 2003. évi bruttó béremelés mértékét – a korábbi évközi béremelések gyakorlatát módosítva 
– év elejei életbe léptetéssel 8 %-ban határozta meg az Igazgatótanács. A béremelések 
egységes év eleji életbe léptetéséből származó többlet-keret néhány fontos munkakörben a 
szektortól való elmaradás megszüntetését fedezte. 
 
Egy vezető besorolású kollégánk nyugdíjba vonulása miatt, illetőleg a zökkenőmentes utódlás 
érdekében - párhuzamos alkalmazás és bérfizetés miatt a felmondási időt is figyelembe véve - 
az Igazgatótanács 7.000 E Ft pótlólagos bérkeretet hagyott jóvá avval, hogy ez a keret a 
következő évi bérszámításokban a 2003. évi bázisból levonandó.  
 
Az utódlás miatti nem ismétlődő párhuzamos alkalmazás hatását figyelmen kívül hagyva 
132.724 E Ft jóváhagyott bérkeretet számítottunk 2003. évre. 
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Bérköltségeink az elmúlt évi tényszámok és a 2003. évre vonatkozó terv alapján a 
következőképpen alakulnak: 

Adatok E Ft-ban 
 

Megnevezés 2002. évi 
tény

1 fő 2002. évi 
létszám-

fejlesztéssel 
korrigált 

bázis

8 % év elejei 
béremelés 
számított 
bázisa

2003. évi terv 
külön keret 
nélkül *

Munkabér 73 393 73 993 85 656 88 432
Nyelvpótlék 1 528 1 528 1 488 1 488
Jutalom 14 230 14 350 11 252 15 237
Prémium 26 255 26 255 24 497 27 567

Összesen 115 406 116 126 122 893 132 724
 

 
 * A jóváhagyott külön bérkerettel együtt a tervszám: 139.724 E Ft. 
 
Az egyéb személyi jellegű ráfordításokra 67.059 E Ft-ot terveztünk. Az új munkatárs 
párhuzamos, szintén nem ismétlődő bérezésének egyéb személyi jellegű kiadás vonzata 
(jellemzően TB, bérjárulékok) 3.004 E Ft, ennek figyelembe vételével ez az összeg 70.063 E 
Ft-ra módosul.  
 
Az egyéb személyi jellegű ráfordításokon belül az Igazgatótanács tagjainak ülésenként járó 
tiszteletdíját a tárgyévben nem tervezzük megemelni és az előző évivel azonos, összesen 
nyolc ülést terveztünk. 
 
A külföldi napidíjakra 633 E Ft-ot, a belföldi napidíjakra 80 E Ft-ot terveztünk. 
 
A társadalombiztosítási járulék mértéke az előző évhez képest nem változott, az egészségügyi 
hozzájárulás havonként és személyenként fizetendő díja 4.500 Ft-ról 3.450 Ft-ra csökkent. 
 
Az intézményi reprezentációs kiadások emelésével számolunk az OBA tízéves fennállásának 
megünneplésével kapcsolatosan. Ennek tervezett költségvonzata 2 millió Ft. 
 
A felsoroltakon kívüli egyéb tételek nem, illetve csak a bérnövekedésnek megfelelő 
mértékben változtak. 
 
Az egyéb személyi ráfordítások között külön nem részletezett egyéb tételek a betegszabadság 
miatt a munkáltató által fizetendő összeget, jóléti és segély keretet együtt tartalmaz. A 
dolgozók otthoni kedvezményes Internet használatának a munkáltató részéről történő 
átvállalásából eredő költségnövekedést egyéb – segély jellegű – kiadások csökkentése 
mérsékelte. 
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Az egyéb személyi jellegű ráfordításaink tervezett alakulását mutatja a következő táblázat: 
 

Adatok E Ft-ban 
 

Jogcím 2002. évi tény 2003. évi terv *
2003. terv / 
2002. tény     

%

Ruhapénz 736 720 98%
Étkezési hozzájárulás 717 768 107%
Reprezentáció 1 869 3 794 203%
IT tiszteletdíj 2 966 3 200 108%
Utazási költségtérítés 610 791 130%
Megbízás 322 300 93%
Napidíj 789 713 90%
TB járulék 35 901 40 164 112%
Munkaadói járulék 3 620 3 988 110%
Eü. hozzájárulás 996 849 85%
Kifizetői szja 1 283 1 239 97%
Nyugdíjpénztári hozzájárulás 7 114 8 647 122%
Egyéb 1 612 1 886 117%

ÖSSZESEN 58 535 67 059 115%
 

 
* Az utódlás párhuzamos hatásának figyelembe vételével számított tervszám 70.063 E Ft. 
 
 

11. Értékcsökkenési leírás     (terv: 28.978 E Ft) 
 
Az értékcsökkenési leírás tervezett összege mintegy kétszeresére nő az előző évihez képest. 
Ennek oka egyrészt a tervezett informatikai beruházások (lásd 10.6 pont) értékcsökkenése, 
valamint a kifizető rendszer szoftver ez évben induló amortizációja. Szintén itt jelenik meg a 
bérelt iroda ez évi bruttó 1.700 ezer Ft-ban előirányzott felújítási költségének időarányosan 
elszámolt értékcsökkenése is. 
 
 

10.6 2003. évi informatikai fejlesztési tervek 

 
Az OBA-nál használatba vett számítástechnikai eszközök cseréjénél a számviteli 
politikánkban rögzített értékcsökkentési kulcsnak (korábban 33 %) megfelelően elszámolt 
nyilvántartási értékből és az ezen eszközöknél jelentkező műszaki elhasználódást figyelembe 
vevő tényezőkből indulunk ki. Ez utóbbinak elsősorban az ad jelentőséget, hogy a 
folyamatosan frissülő programok egyre jelentősebb hardver kapacitást feltételeznek, ami egy 
idő után a gépek használatában üzemzavarokat (pl. memória túlcsordulás) idézhet elő, ami 
végső soron az üzembiztonságot veszélyeztetheti. Feltehetően ezen a felismerésen alapul az 
adó jogszabályban idei évtől bevezetett változás is, miszerint ezen eszközök vonatkozásában 
két évre csökkentett gyorsított amortizáció (50 %) alkalmazására nyílik lehetőség. 
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A cserére javasolt eszközeink nulla összegű nyilvántartási értéken szerepelnek könyveinkben. 
 
Az informatikai tervben szereplő beszerzések tükröződnek a 2003. évi költségvetés 
értékcsökkenés leírás sorában. 
 
Ennek megfelelően az informatikai beszerzések megoszlása a következő: 
  

1. A teljes amortizálódás miatt 17 db munkaállomás és 5 db notebook cseréje, valamint 1 
db hálózati lézernyomtató beszerzése. Ezen felül az archiválás támogatására egy új 
DVD archiváló egységet, a zavartalan áramellátás érdekében pedig egy újabb 
szünetmentes áramforrást helyezünk üzembe a meglévő 10 db felújítása (akkumulátor 
csere) mellett. 

2. A terv szerinti szoftver beszerzések közé tartozik az OBA 7 éves archiváló 
szoftverének cseréje, az alkalmazott antivírus rendszer frissítésére kötött szerződés 
meghosszabbítása, valamint az, hogy az Internet biztonságosabb, hatékonyabb, és 
gyorsabb használata céljából a levelező szerveren alkalmazott szoftvert a Microsoft új 
ISA szerver szoftverére cseréljük. 

3. A tartalékot az év során váratlanul jelentkező, előre nem tervezhető informatikai 
költségekre irányoztuk elő. 

A várható kiadásokat a következő táblázatban foglaltuk össze:  
Adatok E Ft-ban 

Megnevezés Nettó érték Bruttó érték 
Hardver eszközök 11 060 13 825 
Szoftver eszközök 1 300 1 625 
Tartalék 500 625 
Összesen 12 860 16 075 
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Függelék 

 
Az OBA tagintézetei által 2002-ben fizetett díjak 

 
Bankok: Ft 
Általános Értékforgalmi Bank Rt. 39 605 708 
BNP Paribas Bank (Hungaria) Rt. 13 374 328 
Budapest Bank Rt. 152 028 874 
CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 122 272 628 
Citibank Budapest Rt. 77 853 957 
Commerzbank (Budapest) Rt. 8 401 832 
Credigen Bank Rt. 1 967 
Credit Lyonnais Bank Rt. 6 153 193 
HVB Bank Hungary Rt. 98 772 698 
Daewoo Bank (Magyarország) Rt. 12 598 425 
Deutsche Bank Rt. 4 782 644 
Dresdner Bank Rt. 554 236 
Erste Bank Hungary Rt. 103 252 582 
Hanwha Bank Magyarország Rt. 1 583 933 
IC Bank Rt. 2 509 902 
ING Bank Rt. 16 152 654 
Inter-Európa Bank Rt. 39 274 956 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 462 744 824 
Konzumbank Rt. 41 170 841 
Magyar Export-Import Bank Rt. 0 
Magyar Fejlesztési Bank Rt 89 486 
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 167 904 125 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 12 515 955 
Magyarországi Volksbank Rt. 23 413 055 
Merkantil Bank Rt. 39 617 261 
GMAC Bank Hungary Rt. 791 820 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 1 013 404 980 
Porsche Bank Hungária Rt. 5 414 465 
Postabank és Takarékpénztár Rt. 193 518 389 
Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt. 566 295 
Raiffeisen Bank Rt. 76 246 367 
Société Générale Hungária Bank Rt. 123 989 
Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt. 3 288 068 
Takarékszövetkezetek:  
Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet 989 148 
AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 744 159 
ALBA Takarékszövetkezet  2 650 227 
Alsójászsági Takarékszövetkezet 509 623 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 3 376 666 
Apátfalvai Takarékszövetkezet 328 603 
Ásványrárói Takarékszövetkezet 835 463 
Bácska Takarékszövetkezet  1 593 886 
Balatonfelvidék Takarékszövetkezet 784 203 
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Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 754 324 
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 987 831 
Forrás Takarékszövetkezet 909 665 
Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 428 977 
Balatonszárszó és Vidéke Takarékszövetkezet 500 027 
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 1 176 723 
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 1 043 969 
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet 1 200 428 
Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 299 256 
Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 325 781 
Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet 605 229 
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 571 022 
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 1 899 329 
Borotai Takarékszövetkezet  813 374 
Bükkalja Takarékszövetkezet 1 174 510 
Ceglédberceli Takarékszövetkezet 817 949 
Csanádpalota és Vidéke Takarékszövetkezet 183 485 
Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet 579 557 
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 925 907 
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 1 357 722 
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 1 298 628 
Domoszló és Vidéke Takarékszövetkezet 477 491 
Döbröközi Takarékszövetkezet 558 429 
Drávamenti Takarékszövetkezet 1 779 102 
Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 553 185 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2 578 184 
Dunakanyar Takarékszövetkezet 4 699 302 
Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 530 438 
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet 717 292 
Eger és Környéke Takarékszövetkezet 1 571 212 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 3 203 892 
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 444 655 
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 2 472 628 
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 566 075 
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 515 479 
Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet 2 213 947 
EuroDirekt Országos Takarékszövetkezet 1 114 921 
Fadd és Vidéke Takarékszövetkezet  458 613 
Fáy András Takarékszövetkezet 809 907 
Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 666 158 
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 241 951 
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 697 717 
FÓKUSZ Takarékszövetkezet 2 440 649 
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet 279 610 
Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet 1 710 038 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 1 508 720 
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 1 330 846 
Gyulavári Takarékszövetkezet 1 038 684 
Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 453 191 
Hajdúsági Takarékszövetkezet 703 487 
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Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet 649 650 
Hajós és vidéke Takarékszövetkezet 676 443 
Halászi Takarékszövetkezet 3 863 230 
Hangony és Vidéke Takarékszövetkezet 311 411 
Háromkő Takarékszövetkezet 1 186 672 
Hartai Takarékszövetkezet 488 186 
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 2 223 027 
HBW Express Takarékszövetkezet 7 758 218 
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1 288 299 
Hodász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 499 384 
Hosszúpályi és Környéke Takarékszövetkezet 655 574 
Ibrány és Vidéke Takarékszövetkezet           505 516 
Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 1 457 501 
Jánosháza és Vidéke Tak.szöv 252 262 
Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1 077 288 
Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           787 825 
JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár 1 339 495 
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet 518 572 
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 1 218 410 
Karád és Vidéke Takarékszövetkezet 332 628 
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 1 071 247 
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 1 166 983 
Kisdunamenti Takarékszövetkezet 887 352 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 505 696 
Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet 1 680 163 
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 1 046 351 
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet           287 795 
Komádi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           355 087 
Kondorosi Takarékszövetkezet 1 045 421 
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 978 338 
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet 1 416 070 
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 1 221 452 
Lakiteleki Takarékszövetkezet 1 261 597 
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 780 002 
Létavértes és Vidéke Takarékszövetkezet 602 545 
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 1 611 655 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 846 558 
Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 1 227 101 
Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 3 916 927 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 3 728 969 
Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet 539 511 
Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet 459 438 
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet           2 128 841 
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2 310 529 
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 471 440 
Nagyhalász és Vidéke Takarékszövetkezet 273 456 
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 2 204 441 
Nagymányok és Vidéke Takarékszövetkezet 301 820 
Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet 220 405 
Nagyréde Takarékszövetkezet 273 187 
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Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 3 190 285 
Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 504 336 
Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 998 379 
Nyírségi Takarékszövetkezet 1 075 807 
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 1 335 660 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 4 798 468 
Örkényi Takarékszövetkezet 2 025 390 
Pacsa és Vidéke Takarékszövetkezet 362 044 
Pannon Takarékszövetkezet 2 001 239 
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 846 571 
Partiscum XI Takarékszövetkezet 1 541 943 
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 1 348 092 
Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet 455 314 
Pilismarót-Dömös Takarékszövetkezet 138 778 
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 3 498 053 
Pincehely-Ozora és Vidéke Takarékszövetkezet           185 104 
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet 719 733 
Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 3 053 187 
Porcsalma és Vidéke Takarékszövetkezet 92 312 
Rábaközi Takarékszövetkezet 939 907 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 1 794 249 
Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 479 400 
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 826 400 
Rétköz Takarékszövetkezet 893 907 
Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 250 421 
Rónasági Takarékszövetkezet 2 448 402 
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 979 108 
Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet 710 719 
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 814 757 
Sárrétvidéke Takarékszövetkezet 839 081 
Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet  5 227 812 
Siómenti Takarékszövetkezet 274 956 
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 399 280 
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet           2 580 263 
Surd és Vidéke Takarékszövetkezet 419 825 
Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet 123 975 
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 631 787 
Szabolcs Takarékszövetkezet  2 066 873 
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 306 868 
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 1 059 588 
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 409 740 
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 393 985 
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 1 561 296 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 725 191 
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet 1 358 593 
Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 524 950 
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 501 579 
Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 1 678 858 
Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet  907 864 
Szigetvári Takarékszövetkezet 7 910 351 
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Szolnok Környéki Takarékszövetkezet 675 696 
Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet           2 020 857 
Takarékszövetkezeti Hitelintézet Kazincbarcika 615 920 
Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet 467 464 
Tarnamérai Takarékszövetkezet 593 198 
Tata és vidéke Takarékszövetkezet 1 540 346 
Téti Takarékszövetkezet 1 427 108 
Tiszaalpári Takarékszövetkezet 250 738 
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 547 898 
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet     2 010 611 
Tiszakécskei Takarékszövetkezet 578 652 
Tiszavasvári Takarékszövetkezet 696 125 
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 947 144 
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 311 605 
Turai Takarékszövetkezet 1 498 332 
Újpetre és vidéke Takarékszövetkezet 431 962 
Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 912 881 
Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 530 962 
Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 1 012 598 
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 1 749 617 
Vértes Takarékszövetkezet 1 690 928 
Veszprémvarsány és Vidéke Takarékszövetkezet 291 690 
Völgységi Takarékszövetkezet 2 837 019 
Zalavölgye Takarékszövetkezet  1 122 420 
Zemplén Takarékszövetkezet 1 065 536 
Zirci Takarékszövetkezet 2 157 830 
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 2 556 795 
Lakástakarékpénztárak:  
Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. 26 446 637 
Lakáskassza Első Általános Lakás-takarékpénztár Rt. 21 564 429 
OTP Lakás-takarékpénztár Rt 46 571 968 
Hitelszövetkezetek:  
Általános Közlekedési Hitelszövetkezet 261 284 
Kárpátia Hitelszövetkezet 44 543 
Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet 738 949 
Szentesi Hitelszövetkezet 948 427 
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Debrecen 339 694 
Zala Hitelszövetkezet 3 047 302 
Összesen 3 071 611 724 

 
 


