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Tisz telt Ol va só!

Egy in téz mény sok fé le kép pen ün ne pel he ti meg lét re jöt té nek ke rek év for -
du ló ját. Mi úgy dön töt tünk, ezt az al kal mat arra hasz nál juk fel, hogy át -
gon dol juk, le ír juk és szé le sebb kör ben meg is mer tet jük elsõ tíz évünk tör té -
ne tét. Ki ad vá nyunk el sõ sor ban a szak mai kö zön ség szá má ra ké szült. Úgy
gon dol juk, hogy ez zel hi ányt pót lunk, mert – kü lö nö sen a szak ma felé – ed -
dig vi szony lag rit kán és szûk sza vú an ad tunk hírt ma gunk ról. Egy vál sá -
gok ide jén ak tív in téz mény, mint az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap (OBA)
ese té ben ez ta lán nem is olyan nagy baj, an nál fon to sabb vi szont, hogy
a ke rek év for du ló al kal má val fel élén kü lõ ér dek lõ dést felhasz nál juk a hír -
adás ra.

Bár tör té ne tün ket lé nye gé ben mi ma gunk, az OBA mun ka tár sai írtuk
meg, õszin tén tö re ked tünk az ob jek ti vi tás ra. Ko ránt sem kí ván juk le zár ni
az el múlt tíz év elem zé sét, ér té ke lé sét. Épp el len ke zõ leg, azt sze ret nénk, ha 
ki ad vá nyunk kal mind több szak em bert ösz tö nöz nénk arra, hogy fog lal koz -
zon a be tét biz to sí tás sal. E cél ból a tör té ne ti rész után kö vet ke zõ Füg ge lék -
ben bõ sé ges szám sze rû és szö ve ges in for má ci ó val szol gá lunk a rész le tek
iránt is ér dek lõ dõk szá má ra.

Az elem zõ mun ka foly ta tá sa an nál is fon to sabb, mert tu da tá ban va -
gyunk ki ad vá nyunk hi á nyos sá ga i nak. Az év for du ló ál tal meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül nem fog lal koz hat tunk mé lyeb ben pél dá ul a be tét biz to sí tás 
el mé le ti hát te ré vel és csak uta lás sze rû en lát tat juk a ha zai be tét biz to sí tást
a nem zet kö zi ös sze ha son lí tás tük ré ben. A be tét biz to sí tás alap já ban véve
pénz ügyi te vé keny ség, így be mu ta tá sá hoz nél kü löz he tet le nek a szá mok,
szám vi te li ada tok. Re mél jük, hogy szí ve sen ol vas sa majd tör té ne tünk nek
a szá mok kal gaz da gon il luszt rált fe je ze te it is, mert azok a sza vak nál is
meg gyõ zõb ben já rul hat nak hoz zá a ha zai be tét biz to sí tás ról ki ala kí tott kép 
pon tos sá gá hoz, hi te les sé gé hez. 

Kö szö net tel tar to zunk azok nak, akik köz re mû köd tek e ki ad vány el ké -
szí té sé ben: az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap mun ka tár sa i nak, az Igaz ga tó -
ta nács tag ja i nak, a szer kesz tõ bi zott sá gi ta gok nak és a lek to rok nak.

Bu da pest, 2003. ok tó ber

Já nos sy Dá ni el dr. Kál mán Ta más
ügy ve ze tõ igaz ga tó az OBA Igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke
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I. A BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL ÉS AZ OBÁ-RÓL1

DIÓHÉJBAN

Mi a be tét biz to sí tás? Le egy sze rû sít ve: vé de lem a be té tes szá má ra, ha a bank
nem tud fi zet ni. Ek kor a be tét biz to sí tá si rend szer kár ta la nít ja – or szá gon ként
el té rõ mér ték ben – a be té te se ket, ter mé sze te sen csak ott, ahol van ilyen. Szá -
mos or szág ban – a fej lett or szá gok túl nyo mó ré szé ben – a be tét biz to sí tás ma
már nél kü löz he tet len ele me az úgy ne ve zett pénz ügyi biz ton sá gi há ló nak,
amely a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sát szol gál ja. 

E biz ton sá gi háló el sõd le ges lánc sze me it a kü lön le ges jo gi-sza bá lyo zá si
kör nye zet, a szi go rú en ge dé lye zé si, fel ügye le ti rend szer, va la mint a ban kok
bel sõ dön té si és el le nõr zé si me cha niz mu sa al kotja. To váb bi sta bi li zá ló té nye -
zõk a bank kö zi in téz mé nyek – pél dá ul a pénzt, il let ve in for má ci ót cél irá nyo -
san moz ga tó bank kö zi pénz pi ac és az adós nyil ván tar tás. Vég sõ hi te le zõ ként
se gít het a jegy bank. Ha – egy alap já ban véve egész sé ges bank rend szer ben rit -
ka ki vé tel ként – a biz ton sá gi háló fel so rolt lánc sze mei együtt vé ve sem ké pe -
sek meg gá tol ni egy bank fi ze tés kép te len né vá lá sát, ak kor kap sze re pet a be tét -
biz to sí tás, mint vég sõ me ne dék a be té te sek szá má ra. 

A ha zai be tét biz to sí tás el sõd le ges cél ja a kis be té te sek és a pénz ügyek -
ben ke vés bé já ra tos meg ta ka rí tók vé del me. A ban kok kö te le sek csat la koz -
ni a be tét biz to sí tá si rend szer hez és fi zet ni az elõ írt dí jat an nak ér de ké ben,
hogy va la mely bank eset le ges fi ze téskép te len sé ge ese tén a be té te sek kár ta -
la ní tá sá ra meg fe le lõ összeg áll jon ren del ke zés re. Te hát míg a biz to sí tást
a bank fi ze ti, ad dig a biz to sí tás ked vez mé nye zett je a be té tes. Mi vel a be té -
te sek nagy ré sze szá má ra a ha tá lyos kár ta la ní tá si összeg-kor lá to zás el le né -
re is tel jes vagy kö zel tel jes mér té kû a tör vény sze rint járó kár ta la ní tás,
 valamely bank fi ze tés kép te len sé ge ese tén a be tét biz to sí tás al kal mas arra,
hogy meg gá tol ja a bank pá nik ki ala ku lá sát, vagy leg alább an nak to vább -
gyû rû zõ dõ ha tá sát, s ezú ton hoz zá já rul hat a pénz ügyi rend szer sta bi li tá sá -
nak meg õr zé sé hez.

A be tét biz to sí tás nem azo nos a ko ráb bi köz pon to sí tott gaz da sá -
gi-pénz ügyi rend szer ben Ma gyar or szá gon meg ho no sí tott ál la mi ga ran ci á -
val. Mér té két a kár ta la ní tás tör vény ben rög zí tett összeg ha tá ra ál la pít ja
meg, ám nem tesz kü lönb sé get be té tes és be té tes kö zött – a ter mé sze tes és
jogi sze mé lyek be tét jét egya ránt védi. A koc ká zat ke rü lõ meg ta ka rí tó
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 számára a be tét biz ton sá gos be fek te té si for ma le het azál tal, hogy egy részt
a jog sza bá lyok nem en ge dik meg a be tét gyûj tést OBA tag in té ze ti kö rön
 kívül, más részt az OBA tag in té ze tek lé nye gé ben már csak biz to sí tott for má -
ban gyûj te nek for rást a meg ta ka rí tók tól. 2001 vége óta ugyan is meg szûnt
a nem biz to sí tott, ano nim be té tel he lye zés le he tõ sé ge és – az Eu ró pai Unió
szab vá nyát kö vet ve – a be tét biz to sí tás a 2003-tól vá sá rolt hi tel in té ze ti köt -
vé nyek re, le té ti je gyek re is ki ter jed.

To vább ra is ér vé nyes azon ban az egy be té tes sze mély ál tal egy hi tel in -
té zet nél el he lye zett be té tek re össze von tan ér tel me zett összeg ha tár-kor lá to -
zás, mint a be tét biz to sí tás alap ve tõ jel lem zõ je. A ma gyar be tét biz to sí tá si
rend szer ben ez az összeg ha tár tíz éven át vál to zat la nul 1 mil lió fo rint volt. 
Ez jö ve de lem ará nyo san és nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is fi gye lem re
mél tó vé dett sé gi szin tet je len tett 1993-ban, de ér té ke meg ko pott az el múlt
tíz év alatt. 2003-tól az összeg ha tár 3 mil lió fo rint ra emel ke dett, az Uni ó -
hoz való csat la ko zás idõ pont já tól pe dig – a már em lí tett uni ós szab vány -
hoz iga zod va – 6 mil li ó ra fog nõni.

Az összeg ha tár 3 mil lió fo rint ra tör té nõ eme lé sé vel egy ide jû leg, de
csak az 1 mil lió fo rint fö löt ti kár ta la ní tá si összeg re vo nat ko zó an, ha tály ba 
lé pett a 10 szá za lé kos mér té kû „be tét esi ön rész”. En nek cél ja az, hogy kor -
lá to zott mér ték ben ugyan, de a be té te sek fe le lõs sé ge is nö ve ked jen, azaz
a ma ga sabb összeg ha tár tól fel bá to rod va, eset leg egy ki ug ró an ma gas
 kamat csá bí tá sá nak en ged ve, ne vál lal ja nak több let-koc ká za tot pén zük
 elhelyezésekor. 2

A be tét biz to sí tás ha zai le tét emé nye se az Or szá gos Be tét biz to sí tá si
Alap (rö vi den: OBA vagy Alap). Az 1993-ban lét re ho zott OBA ön ál ló jogi
sze mély, pénz ügyi-szám vi te li el le nõr zé sét az Ál la mi Szám ve võ szék vég zi.
Te vé keny sé gét je len leg az 1996. évi CXII. (hi tel in té ze ti) tör vény sza bá lyoz -
za, amely nek a leg utób bi – be tét biz to sí tást érin tõ – mó do sí tá sa 2003. ja nu -
ár 1-jé tõl lé pett ha tály ba. A be tét gyûj tõ hi tel in té ze tek kö te le zõ en tag jai az
OBÁ-nak. Az OBA irá nyí tó szer ve ze te a hat fõ bõl álló Igaz ga tó ta nács,
mely nek tag jai: a Pénz ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, a Ma -
gyar Nem ze ti Bank al el nö ke, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
nek el nö ke, va la mint a hi tel in té ze tek kép vi se le té ben a Ma gyar Bank szö vet -
ség fõ tit ká ra és az Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti Szö vet ség el nök sé gi tag -
ja, vé gül az Alap ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, il let ve ál lan dó he lyet te se ik.
Az igaz ga tó ta nács éven te vá laszt el nö köt és al el nö köt. 3

8

2 Aki rész le te seb ben kí ván tá jé ko zód ni a be tét biz to sí tás fel té te le i rõl, a füg ge lé kek kö zött
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3 Az igaz ga tó ta nács ed di gi tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak név so ra a füg ge lé kek kö zött
meg ta lál ha tó.



II. BETÉTES-VÉDELEM RÉGEBBEN,

BETÉTBIZTOSÍTÁS MA

1. A bet étek biz ton sá gát szol gá ló sza bá lyo zás rö vid nem zet kö zi
tör té ne te 4

A gaz da ság XIX. szá zad tól fel gyor su ló fej lõ dé sé vel, ugyan ak kor a kon -
junk tú ra hul lám zá sá val gyak ran járt együtt a bank rend szer vagy egyes
nagy ban kok vál sá ga, sú lyos meg ren dü lé se, vég sõ eset ben össze om lá sa.
A bank csõ dök és kü lö nö sen a kis be té te sek ez zel járó vesz te sé gei nyo mán
mind gyak rab ban me rült fel az en nek meg elõ zé sé re, vagy a már be kö vet ke -
zett bu ká sok kö vet kez mé nye i nek eny hí té sé re irá nyu ló igény. 

E tö rek vé sek a hi tel in té ze tek sza bá lyo zá sá nak, fel ügye le té nek fo ko za -
tos szi go rí tá sá hoz ve zet tek. Az ál la mi be fo lyás ki ter jesz té sé hez je len tõ sen
hoz zá já rult az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ gaz da sá gi hely zet, majd a gaz da sá -
gi vi lág vál ság. A XX. szá zad má so dik fe lé nek fon tos fel is me ré se volt az,
hogy a vi lág bank jai erõ sen függ nek egy más tól, a ban kok fel ügye le tét te -
hát nem le het sé ges – és nem elég sé ges – nem ze ti ha tá rok közé szo rí ta ni.
En nek nyo mán a Nem zet kö zi Fi ze té si Bank (BIS) égi sze alatt lét re ho zott
 bizottság meg al kot ta a bá ze li kon kor dá tum ként is mert té vált meg ál la po -
dást a bank fel ügye let nem zet kö zi irány el ve i rõl. A hi tel in té ze ti bu ká sok
má sik kö vet kez mé nye a kár eny hí tés jogi, pénz ügyi, in téz mé nyi fel té te le i -
nek meg te rem té se volt kez det ben né hány, majd – az el múlt szá zad utol só
ne gye dé tõl – ug rás sze rû en bõ vü lõ számú országban. 

A bet étek biz ton sá gát védõ ga ran ci á lis ele mek vo nat ko zá sá ban kü lön
fe je zet a ta ka rék pénz tá rak sza bá lyo zá sa, il let ve a ta ka rék be té tek vé del me.
A ta ka rék pénz tá ra kat ere de ti leg nem nye re ség ori en tált, nép jól éti in téz mé -
nyek nek te kin tet ték. Kis pén zû em be rek meg ta ka rí tá sa i ról volt szó, ame -
lyek nek a biz ton sá gát min den kép pen meg kel lett óvni. Ezért – az egyéb -
ként sza bad el vû gaz da sá gi po li ti kát kö ve tõ or szá gok ban is – ter mé sze tes -
nek lát szott az, hogy az ál lam sza bá lyo kat ál lít fel a ma gán- és kö zü le ti
ta ka rék pénz tá rak ban el he lye zett bet étek – a ta ka rék be té tek – kel lõ vé del -
me ér de ké ben. Több hely ütt is el ren del ték pél dá ul, hogy ta ka rék be té te ket
csak olyan pénz in té ze tek fo gad hat nak el, ame lyek egy – a tag ja it el le nõr -
zõ – kö te lék hez tar toz nak. Így ren del ke zett pél dá ul az 1924. évi cseh szlo vá -
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ki ai tör vény is, sõt ki egé szí tet te az zal, hogy a ta ka rék pénz tá ra kat egy
olyan kö zös alap kép zé sé re kö te lez te, amely a baj ba ju tott cso port tag kö te -
le zett sé ge i nek ren de zé sé re szol gált. Ez zel Cseh szlo vá kia a mo dern be tét biz -
to sí tás egyik út tö rõ jé vé vált.

Te kin tet tel arra, hogy a ta ka rék be té tek biz ton sá gá nak me gó vá sa cél já -
ból az egyes or szá gok tör vény ho zá sa már a kez de tek tõl fog va szük sé ges -
nek tar tot ta meg fe le lõ sza bá lyok elõ írá sát, kü lö nös, hogy a ban kok ban el he -
lye zett bet étek vé del mé nek a kér dé se so ká ig alig me rült fel. Az Egye sült
 Államokban az 1930-tól ka taszt ro fá lis mé re te ket öltõ bank vál ság – kö zel
tíz ezer bank csõd je – meg in gat ta a bank rend szer irán ti bi zal mat, gya ko ri
volt a ban kok megro ha ná sá val együtt járó bank pá nik. Ezt fi gye lem be
véve nem meg le põ, hogy a be té te sek in téz mé nyes vé del me irá nyá ban az
Egye sült Ál la mok tet te meg az elsõ lé pést a be tét biz to sí tás kö te le zõ vé té te lé -
vel, to váb bá az zal, hogy az 1933. évi bank tör vény „Fe de ral De po sit In su -
ran ce Cor po ra ti on” (FDIC, Szö vet sé gi Be tét biz to sí tó Tár sa ság) né ven lét re -
hoz ta a bet étek biz to sí tá sá ra hi va tott in téz ményt. Az FDIC a be té te se ket
sze mé lyen ként és hi tel in té ze ten ként meg ha tá ro zott összeg ha tá rig biz to sí -
tot ta, il let ve biz to sít ja. Azon ag gá lyok ra, hogy a be tét biz to sí tás köz ve tet -
ten tá mo gat ni fog ja a rosszul ve ze tett ban ko kat, a vá lasz az volt, hogy az
FDIC maga is, de más szö vet sé gi in téz mény is ki ter jedt fel ügye le ti
struktúrát épített ki.

A ma gyar be tét biz to sí tá si rend szer szem pont já ból a kö vet ke zõ je len -
tõs fej le mény az volt, hogy az Eu ró pai Kö zös ség ben fel me rült a be tét biz to -
sí tás nem zet kö zi har mo ni zá ci ó já nak igé nye. A Né met or szág ban 1974-tõl,
Spa nyol or szág ban 1977-tõl, Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban 1980-tól,
Ang li á ban 1982-tõl, Bel gi um ban pe dig 1985-tõl mû kö dõ be tét biz to sí tá si
rend szer je len tõ sen kü lön bö zött egy más tól: volt ahol ál la mi, és volt ahol
ma gán gaz da sá gi ala pon szer ve zõ dött; egyes or szá gok ban kö te le zõ, más -
hol vi szont ön kén tes volt a tag ság. Nagy el té ré sek mu tat koz tak mind a díj -
fi ze tés, mind a biz to sí tott ság ér ték ha tá ra és ter mék kö re te kin te té ben.
A 87/63/EGK szám alatt meg je lent bi zott sá gi aján lás alap ve tõ irá nyo kat
 jelölt meg a har mo ni zá ció mi ni mu ma ként.  

Nyu gat-Eu ró pa a ki lenc ve nes évek kö ze pén lé pett újra a be tét biz to sí -
tás ügyé ben, ami kor hos szas elõ ké szí tõ mun ka után 1995. jú li us 1-jei ha -
tál lyal élet be lé pett a 94/19/EGK szá mú irány elv. Az új di rek tí va a be tét -
gyûj té si jo go sít ványt a be tét biz to sí tá si rend szer hez való csat la ko zás hoz
köti. Va la men nyi tag or szág ban kell len ni leg alább egy be tét biz to sí tó nak.
Fi ó kok te kin te té ben az anya or szá gi biz to sí tás el vét mond ta ki az zal, hogy
ha az anya or szá gi biz to sí tás szint je ma ga sabb a fi ó kot fo ga dó or szá gé nál,
ak kor az utób bi ban az ala cso nyabb szin tet kell ér vé nye sí te ni. Ezt az

10



„ export-tilalmat” ké sõbb fel ol dot ták. A vé de lem or szá gon kén ti fel sõ ha -
tárá nak mi ni mu ma ként – hi tel in té ze ten ként és be tét esen ként – 20 000 ECU-t
(mai ne vén: eu ró-t) írt elõ a di rek tí va leg ké sõbb 1999. de cem ber 31-tõl,
ezen be lül meg en ged te a vé de lem 10 szá za lé kot nem meg ha la dó kor lá to zá -
sát, azaz a biz to sí tá si „ön részt”.

1995 vé gé ig a volt szo ci a lis ta or szá gok kö zül há rom – Ma gyar or szág
(1993-tól), Cseh or szág (1994-tõl) és Len gyel or szág (1995-tõl) – ren del ke -
zett az em lí tett di rek tí va sze rin ti be tét biz to sí tá si in téz ménnyel. E tér ség -
ben az új be tét biz to sí tó in téz mé nyek lét re jöt tét és az uni ós har mo ni zá ci ót
fel gyor sí tot ta az a kö rül mény, hogy a 2004-tõl csat la ko zó or szá gok zöme
e ré gi ó hoz tar to zik.

2. A bet étek biz ton sá gát szol gá ló sza bá lyo zás ha zai tör té ne te az 
OBA lét re jöt té ig

Az ak kor az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ré szét ké pe zõ Ma gyar or szá gon
a XIX. szá zad má so dik fele a gaz da sá gi fel len dü lés idõ sza ka volt, ami vel
együtt járt a pénz in té ze tek fel vi rág zá sa, ugyan ak kor idõ rõl idõ re azok vál sá -
ga is. E kor szak – té mánk szem pont já ból – fon tos ese mé nye volt a Pos ta ta ka -
rék pénz tár fel ál lí tá sa, amely a kis be té te sek ál tal az or szág egész te rü le tén
könnyen el ér he tõ volt, ál la mi ke ze lés és jó tál lás alatt állt, és ame lyet a Leg -
fõbb Ál la mi Szám ve võ szék el le nõr zött. A Pos ta ta ka rék pénz tár nál el he lyez he -
tõ ka ma to zó bet étek össze gét ma xi mál ták, és e kor lát be tar ta tá sa vé gett min -
den be té tes csak egy be tét könyv vel ren del kez he tett. 

Ma gyar or szá gon már az elsõ vi lág há bo rú elõtt köz tu dott volt, hogy az or -
szág bank rend sze re re form ra szo rul. Kü lö nö sen vi dé ken kel lett gyak ran a kor -
mány zat nak sza nál ni baj ba ju tott hi tel in té ze te ket a he lyi piac na gyobb meg -
ráz kód ta tá sá nak el ke rü lé se vé gett. Erre a ki hí vás ra szü le tett meg vá la szul
a Pénz in té ze ti Köz pont (PK), amely 1916. jú ni us 30-án kezd te meg mû kö dé -
sét 1261 tag in té zet tel. Fel ada ta a tag in té ze tek fel ügye le te, üz let vi te lé nek el le n -
õr zé se, szük ség ese tén sza ná lá sa il let ve fel szá mo lá sa volt. 

Az 1920-as évek ele jén a PK-ról szó ló tör vény ak ként mó do sult, hogy
elõ ír ta a be tét gyûj tõ pénz in té ze tek kö te le zõ re ví zi ó ját, azaz a be vont for rá -
sok fel hasz ná lá sá nak a köz ér dek szem pont já ból tör té nõ el le nõr zé sét.  Új
be té tet be tét könyv be ma gán ban kok egy ál ta lá ban nem, rész vény tár sa sá gi
vagy szö vet ke ze ti pénz in té ze tek pe dig csak ak kor fo gad hat tak el, ha
a Pénz in té ze ti Köz pont tag jai vol tak. Mû kö dé se so rán a PK össze sen 154
szer ve zet va gyon tö me gét – eb bõl 107 pénz in té ze tét – vet te át vál ság ke ze -
lés re, s ezek kö zül 1940 vé gé ig 111 ügyet fe je zett be.
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Az 1931. évi oszt rák, majd né met bank vál ság to va gyû rû zõ és ha zán -
kat is el érõ ha tá sai mi att a kor mány – egye bek mel lett – kény te len volt
 elrendelni, hogy a pénz in té ze tek pénz tá ra i kat 1931 jú li u sá ban há rom na -
pig zár va tart sák. A vál ság eny hí té sét cé loz ta – a PK te vé keny sé gén túl me -
nõ en – a Ma gyar Sza va tos sá gi Bank lét re ho za ta la, amely az 1931. évi hi tel -
vál ság ide jén és az azt kö ve tõ gaz da sá gi pan gás kor sza ká ban olyan fe de ze -
tek el le né ben is nyúj tott vál tó hi telt, ame lyek nem fe lel tek meg ugyan
a szi go rú hi tel ké pes ség fel té te le i nek, de azért a fo lyó sí tott összeg ere jé ig
ele gen dõ biz to sít ék nak vol tak te kint he tõk. Ez zel nagy szol gá la tot tett
a még élet ké pes nek mi nõ sít he tõ pénz in té ze tek nek. A bank ügy ke ze lé sét
a Pénz in té ze ti Köz pont lát ta el.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en meg kez dõ dött a szov jet mo dell hez
iga zo dó, sza ko sí tott ban ko kon ala pu ló egy szin tû bank rend szer ki ala kí tá -
sa. En nek fon tos ál lo má sa volt a rész vény tár sa sá gi ala pon mû kö dõ pénz in -
té ze tek ma gyar tu laj don ban levõ rész vé nye i nek ál la mi tu laj don ba vé te le.
A Pos ta ta ka rék pénz tár ta ka rék üz let ágát más – fõ leg vi dé ki – ban kok fi ók -
há ló za tá val von ták össze Or szá gos Ta ka rék pénz tár Nem ze ti Vál la lat tá;
erre száll tak át a be ol vasz tott in téz mé nyek nél el he lye zett bet étek. A hi tel -
szö vet ke ze te ket so ro za tos kény szer-egye sí tés nek ve tet ték alá, a ma ra dé -
kot felszámolták. 

1952-ben szü le tett meg a ta ka rék be té tek rõl és a ta ka rék be té te sek jo ga -
i ról szó ló tör vé nye re jû ren de let. E jog sza bály ál la mi sza va tos sá got mon -
dott ki a ta ka rék be té tek re: „a ta ka rék be tét össze gé nek vissza fi ze té sé ért az
ál lam helyt áll.” Az ál la mi helyt ál lás in téz mé nyét az 1959. évi IV. tör vény
– a Pol gá ri Tör vény könyv – meg erõ sí tet te. A het ve nes évek ben a de vi za -
szám lá kon el he lye zett be té tek re is ki ter jesz tet ték az ál la mi helyt ál lás in téz -
mé nyét. A ko ráb ban em lí tett pos ta ta ka rék pénz tá ri ga ran ci á tól el té rõ en az
ál la mi helyt ál lás nak nem volt fel sõ ha tá ra, és nem volt a sza va tos ság fel té -
te le a ta ka rék be tét név re szó ló sá ga sem. Meg jegy zen dõ, hogy ek kor az
OTP mel lett más, al ter na tív be té tel he lye zé si le he tõ ség sem lé te zett
(1982-ig az 1957-tõl újra ala pít ha tó vi dé ki ta ka rék szö vet ke ze tek az OTP
 ellenõrzése alatt áll tak). 

Ma gyar or szá gon a bank rend szer re form ja vi szony lag ha mar, évek kel
a gaz da sá gi-tár sa dal mi rend szer vál tás elõtt meg kez dõ dött: 1987-ben le vá -
lasz tot ták a Ma gyar Nem ze ti Bank ról a ke res ke del mi ban ki funk ci ók zö -
mét; a nagy ke res ke del mi ban kok lét re ho zá sá val és ez zel pár hu za mo san
sok ki sebb bank lét re jöt té vel de cent ra li zá ló dott a bank rend szer; 1989-ben
tel je sen fel ol dot ták a vál la la ti (vál lal ko zói) és la kos sá gi ban ki te vé keny sé -
get el vá lasz tó kor lá to zá so kat. 
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A 90-es évek ele jé tõl a gaz da ság tu laj don szer ke ze té ben vég be me nõ
vál to zás, a gaz da sá gi sze rep lõk meg sok szo roz ódá sa és kez dõ vál lal ko zók
tíz ez re i nek szín re lé pé se nö vel te a ban kok koc ká za tát. Eh hez já rult még
a ke let-eu ró pai pi a cok össze om lá sa, ami szá mos nagy vál la lat ha gyo má -
nyos pi a ca i nak el vesz té sét je len tet te. Mind ez egy érett, sok év ti ze des pi a ci
és sza bá lyo zá si ta pasz ta la tok kal fel vér te zett bank rend szer szá má ra is
nagy pró ba té tel lett vol na, nem hogy a pi ac gaz da ság ban újonc nak szá mí tó 
ma gyar bank rend szer szá má ra. A be kö vet ke zett hi tel in té ze ti csõ dök nek –
a gaz da sá gi kör nye zet ál ta lá nos ne héz sé ge in kí vül – vol tak per sze konk rét 
és köz vet len okai is, pél dá ul el hi bá zott üz let po li ti ka, a bank ve ze tés hoz zá
nem ér té se, fe le lõt len sé ge, stb. Az okok ugyan kü lön bö zõ ek vol tak, ám
a bu kás min den eset ben ha son ló kö vet kez ménnyel járt:  a csõd be ment
bank a be té te se i nek járó pénzt nem tud ta ki fi zet ni.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött mind nyil ván va lób bá vált a kor mány zat szá -
má ra a bet étek, il let ve be té te sek egy kö ré re vo nat ko zó an tel jes körû ga ran -
cia tart ha tat lan sá ga. Egy részt, ha a köz pon ti költ ség ve tés to vább ra is kor lá -
to zás és fel té tel nél kül helyt áll a be té te sek vé del mé ben, ak kor ez szá muk ra
azt su gall hat ja, hogy a be té tel he lye zés tel je sen koc ká zat men tes. Így a be té -
te sek egyál ta lán nem fog lal koz ná nak az zal, hogy hol he lye zik el a pén zü -
ket, s ki zá ró lag a ka ma tot fi gyel nék. Az ilyen tí pu sú sza bá lyo zás a túl zott
– néha már fe le lõt len – koc ká za tok vál la lá sát se gí te né elõ, hi szen a ma gas
ka ma tot ígé rõ, koc ká za tos ban kok jut ná nak hoz zá leg könnyeb ben a be té -
tek hez, az óva to san ve ze tet tek kel szem ben. A túl tá gan meg ál la pí tott be tét -
vé de lem szám lá ját pe dig – egy hi tel in té ze ti csõd ese tén – tel jes egé szé ben
az adó fi ze tõk nek kel le ne áll ni uk. Az ál la mi sza va tos ság ból ere dõ fel té te les 
költ ség ve té si kö te le zett ség óri á si össze ge is elo dáz ha tat lan ná tet te a vál toz -
ta tást, de a „szer zett jo gok” érin tet le nül ha gyá sa mel lett.

Más szem pont ból az ál la mi sza va tos ság ha tó kö re az idõ köz ben jócs kán
meg vál to zott tár sa dal mi és gaz da sá gi kör nye zet ben túl szûk volt: nem ter jedt
ki sem a sok száz ezer egyé ni vál lal ko zó, sem pe dig a gaz dál ko dó szer ve ze tek
és egyéb jogi sze mé lyek be tét jé re. Ez a véd te len ség ve zet te az 1992-ben csõd -
be ment Ybl Bank ká ro sult be té te se it arra, hogy élet re hív ják a ma guk ér dek -
kép vi se le ti szer ve ze tét. Vé gül egy ön ál ló be tét biz to sí tá si in téz mény lé te sí té se
mel lett szólt az is, hogy nem lé te zett olyan szer ve zet – mert ko ráb ban nem is
volt rá szük ség – amely egy bank vagy ta ka rék szö vet ke zet bu ká sa ese tén el lát -
ta vol na az ál la mi sza va tos ság ból ere dõ ki fi ze té si fel ada to kat. En nek hi á nya
pe dig bank vál ság ese tén a pénz ügyi köz ve tí tés be ve tett bi zal mat gyen gí ti
 azzal, hogy ve szé lyez te ti az ál la mi ga ran cia hi te lét. 

1993-ban te hát meg érett az idõ arra, hogy az ál la mi sza va tos sá got a pi -
ac gaz da ság lo gi ká já ra épü lõ be tét biz to sí tás vált sa föl. Az új rend szer
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 továbbra is kel lõ kép pen védi a kis be té te sek meg ta ka rí tá sa it a bank rend -
szer ben ke let ke zõ mû kö dé si za va rok kal szem ben, azon ban fenn tar tá sá nak 
költ sé ge it az adó fi ze tõk he lyett azok ra há rít ja, akik üz le ti leg érin tet tek, ér -
de kel tek a biz ton ság fenn tar tá sá ban. 

Idõ köz ben, a ki lenc ve nes évek elsõ fe lé re meg te rem tõd tek a pi a ci
bank rend szer sza bá lyo zá si, pénz ügyi, in téz mé nyi és tu laj do no si fel té te lei.
Új tör vény szü le tett a bank te vé keny ség rõl és fel ügye let rõl, a szám vi tel rõl,
va la mint a csõd- és fel szá mo lá si el já rás ról. A gaz da sá gi rend szer vál tás
nyo mán a vál la la ti ügy fe le ik kel együtt ne héz hely zet be ju tott ban kok
pénz ügyi talp ra ál lí tá sát szol gál ta a hi tel- és bank kon szo li dá ció, va la mint
rész ben az adós kon szo li dá ció, ami több mint 300 mil li árd fo rint já ba ke rült 
a költ ség ve tés nek. E fo lya mat ered mé nye kép pen meg te rem tõd tek a ban -
kok pri va ti zá ci ó já nak fel té te lei. A tõ ke erõs szak mai be fek te tõk nek is kö -
szön he tõ en a ma gyar bank szek tor – a kö zép-ke let-eu ró pai ré gi ó ban élen -
jár va – rend kí vül rö vid idõ alatt sta bi li zá ló dott.

A bank rend szert te hát a ki lenc ve nes évek elsõ fe lé ben meg tisz tít ot ták
a rend szer be li koc ká za tok tól, így a ha zai be tét biz to sí tá si rend szer ide á lis kö -
rül mé nyek kö zött kezd het te meg te vé keny sé gét 1993 jú li u sá ban. Nem ter hel -
ték a múlt ból örö költ nagy szá mú rend szer be li – lap pan gó vagy nyílt – krí zis -
hely ze tek. Az 1993 utá ni vál sá gok ke ze lé sé ben az OBA rész vé te le ese ti jel le gû 
volt, fi nan szí ro zá si prob lé mát a köz re mû kö dés nem oko zott – an nak el le né re,
hogy az OBA lét re jöt te kor nem ré sze sült ál la mi tõ ke jut ta tás ban.

3. Biz ton sá gi háló: az OBA in téz mé nyi kap cso lat rend sze re

A pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak tá mo ga tá sa, a bank rend szer
biz ton sá gi há ló já nak te kint he tõ vál ság ke ze lé si el já rá sok al kal ma zá sa több 
in téz mény fel ada ta. A pár hu za mos sá gok és több let költ sé gek el ke rü lé se vé -
gett és az össze han golt, ha té kony együtt mû kö dés ér de ké ben igen fon tos
az in téz mé nyek kö zöt ti egy ér tel mû mun ka meg osz tás. A vál ság ke ze lõ te vé -
keny sé gek kö zöt ti össze füg gé sek re te kin tet tel ezen in téz mé nyek szo ros
együtt mû kö dé sét jog sza bály is elõ ír ja.

Az OBA mû kö dé sét és fel ada ta it a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény XV. fe je ze te sza bá lyoz za. En nek
ér tel mé ben az OBA fel ada ta a bet étek be fa gyá sát meg elõ zõ in téz ke dé sek
meg té te le, kár ta la ní tá si ki fi ze tés a be fa gyott bet étek után, va la mint a be té -
te sek és a hi te le zõk ér de ke i nek kép vi se le te a hi tel in té zet fel szá mo lá sa kor.
Az OBA fel ada tai el lá tá sa so rán ada to kat kér het be a hi tel in té ze tek tõl il let -
ve a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té tõl, de in for má ci ó kat kér het
a Ma gyar Nem ze ti Bank nál ren del ke zés re álló adatokból is.
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A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te tör vény es sé gi fel ügye le tet 
gya kor ló, en ge délyt adó vagy vissza vo nó ha tó ság; egy eset le ges men tõ ak -
ció vagy be tét ki fi ze tés so rán azon ban pénz ügyi kö te le zett sé get nem vál lal -
hat. A Fel ügye let és az Alap kö zöt ti mun ka meg osz tást tük rö zi a be tét biz to -
sí tás ról szó ló tör vény 36. § (6) pont ja, mely sze rint az Alap jo go sult –
a PSZÁF ki vé te les in téz ke dé sei ha tá sá nak elõ se gí té se és a bet étek be fa gyá -
sá nak meg elõ zé se  ér de ké ben – vissz ter hes kö te le zett sé get vál lal ni a baj ba
ju tott tag in té zet javára. 

 A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör vény 4.§ (7) be kez dé -
se ér tel mé ben az MNB alap ve tõ fel ada ta a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer tá mo -
ga tá sa. E fel adat szo ros össze füg gés ben áll a jegy bank vég sõ hi te le zõi funk ci ó -
já val (len der of last re sort). Míg azon ban az OBA sze rep vál la lá sa egy ér tel mû -
en a be té te sek vé del mé ben tör té nik, ad dig a jegy bank „vég sõ ments vár”
funk ci ó ja a rend szer sta bi li tá sá nak meg õr zé sét szol gál ja. E két in téz mé nyi cél
szo ro san össze függ egy más sal, hi szen a be té te sek bi zal má nak meg ren dü lé se
a pénz ügyi rend szer össze om lá sá hoz ve zet het. Bi zo nyos kü lönb sé gek azon -
ban a be avat ko zás fel té te lei kö zött meg fi gyel he tõ ek: míg a jegy bank a rend -
szer sta bi li tá sát ve szé lyez te tõ ese tek ben lép csak, ad dig a be tét biz to sí tás min -
den egyes hi tel in té zet re ki ter jed. Hogy e két fel adat ne ke rül jön konf lik tus ba
egy más sal, a két in téz mény egy eset le ges vál ság ke ze lés so rán pon to san is me -
ri a má sik fél lé pé se it, és fo lya ma to san in for mál ja egy mást.

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap ról szó ló tör vény az Alap fel ada tát
a hi tel in té ze tek tel jes élet cik lu sát át fog va ha tá roz za meg. A be tét gyûj tés -
sel fog lal koz ni kí vá nó hi tel in té ze tek nek e te vé keny sé gük meg kez dé se
elõtt az Alap tag in té ze té vé kell vál ni uk. (Az Alap lét re jöt te kor már mû kö -
dõ hi tel in té ze tek au to ma ti ku san tag gá vál tak.) Vál ság hely ze te ket nem szá -
mít va az OBA tag in té ze ti kap cso la ta a díj fi ze tés re, a rit kán elõ for du ló el le n -
õr zés re és a köl csö nös in for má ció szol gál ta tás ra szo rít ko zik. Baj ba ju tott
tag ese té ben mind ad dig, amíg van re mény a nyílt fi ze tés kép te len ség el ke -
rü lé sé re, az OBA – a fel ügye let tel együtt mû köd ve – ke re si a be tét be fa gyás
meg elõ zé sé nek mód ját, amely nek azon ban a nyílt bank csõd nél és a kár ta -
la ní tás ki fi ze té sé nél ol csóbb nak kell len nie. A meg elõ zés ben az Alap egy -
részt ka ta li zá tor-sze re pet tölt be, más részt ren del ke zik az eh hez szük sé ges
pénz ügyi for rá sok kal. Ám ilyen irá nyú pénz ügyi kö te le zett ség-, il let ve koc -
ká zat vál la lá sá nak ha tárt szab a tör vény az zal, hogy egy fe lõl nem en ged
töb bet köl te ni/koc káz tat ni, mint amek ko ra a hi tel in té zet nél az Alap ál tal
biz to sí tott bet étek után ki fi ze ten dõ kár ta la ní tás össze ge len ne, más fe lõl –
ezen a kor lá ton be lül is – elõ ír ja a leg ki sebb költ ség el vé nek al kal ma zá sát. 

Ha a vál ság ba ju tott tag in té zet elem zé se azt mu tat ja, hogy a fi ze tés kép te -
len ség el ke rül he tet len, vagy a ká rok hal mo zó dá sá nak egyet len el len sze re a fel -
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szá mo lás, ak kor az Alap fel ké szül a kár ta la ní tá si ki fi ze tés re. A be té te sek kár ta -
la ní tá sa az Alap fõ funk ci ó ja és egy út tal leg költ sé ge sebb te vé keny sé ge, ami
hang sú lyoz ot tan mér le ge len dõ a „men te ni vagy buk ni hagy ni” dön tés meg ho -
za ta la kor. Er rõl a IV. fe je zet szól majd rész le te seb ben.

4. A jog sza bá lyi ke re tek és vál to zá suk 1993 óta

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap ról szó ló 1993. évi XXIV. tör vény jog sza -
bá lyi elõ ké szí té sét az 1991 no vem be ré ben meg al ko tott és még ugyan ezen
év de cem be ré ben ha tály ba lé pett Pénz in té ze ti Tör vény je len tet te, amely
két vo nat ko zás ban is érin tet te a be té te sek biz ton sá gát. Egy részt – a bá ze li
nor mák be ve ze té sé vel – lát ha tób bá tet te a ma gyar pénz in té ze tek (mai ne -
vü kön hi tel in té ze tek) gyen ge sé gét és – tü rel mi idõt en ged ve – kö te lez te
õket a nem zet kö zi leg meg ál la pí tott kö ve tel mény szint el éré sé re, va la mint
a ké tes kö ve te lé sek mi att cél tar ta lék kép zé sé re. Más részt tar tal maz ta azt
a fel is me rést is, hogy a bet étek in téz mé nye sí tett biz to sí tá sá ra szük ség van
Ma gyar or szá gon is.

A Pénz in té ze ti Tör vény elõ ké szí té se so rán az volt az el kép ze lés, hogy
Né met or szág hoz és Auszt ri á hoz ha son ló an ha zánk ban is több ön kén tes be -
tét biz to sí tá si alap jöj jön lét re, a pénz in té ze tek pe dig ezek egyi ké hez le gye -
nek kö te le sek csat la koz ni. Az egy sé ges, „fe lül rõl” lét re ho zan dó kö te le zõ
be tét biz to sí tá si alap gon do la ta kép vi se lõi in dít vány ra ve tõ dött fel. A tör -
vény ben vé gül is egy komp ro misszu mos, a nem zet kö zi gya kor lat ban meg -
le he tõ sen rit ka „is-is” meg ol dás rög zült: a be tét gyûj tõ ban kok szá má ra kö -
te le zõ biz to sí tás mel lett ön kén tes be tét vé del mi ala pok szer ve zé sé re is le he -
tõ ség van. A tör vény meg al ko tá sá nak idõ sze rû sé gét, fon tos sá gát maga az
élet iga zol ta, ami kor az 1991-1992. évi bank bu ká sok rá irá nyít ot ták a szé le -
sebb köz vé le mény fi gyel mét is a be té te sek vé del mé nek szük sé ges sé gé re.

Az Alap lét re ho zá sá ról és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
tör vény ja vas la tot az Or szág gyû lés 1993 ele jén tár gyal ta meg, és már ci us
9-ei ülé sén mind össze egy-egy el len sza va zat tal il let ve tar tóz ko dás sal fo -
gad ta el. A tör vény ja vas lat vi tá ja so rán fel szó la ló kép vi se lõk egyet ér tet tek 
ab ban, hogy a ma gas szak mai szín vo na lon elõ ter jesz tett, az eu ró pai be tét -
biz to sí tá si nor má kat fi gye lem be vevõ tör vény ja vas lat fon tos té nye zõ a ha -
zai bank rend szer be ve tett bi za lom meg õr zé sé ben.

Az OBA lét re ho zá sá val ki ala kí tott be tét biz to sí tá si rend szer nagy -
részt az Eu ró pai Kö zös ség ide vo nat ko zó irány el ve i hez ido mu ló meg ol -
dá so kat kö vet – mind a biz to sí tá si vé de lem alá esõ be tét faj ták meg ha tá -
ro zá sa, mind pe dig a vé de lem összeg sze rû fel sõ ha tá ra szem pont já ból.
Bár az egy mil lió fo rint ban meg ál la pí tott biz to sí tá si pla fon az Eu ró pai
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Kö zös ség rö vid idõ vel ké sõbb élet be lé pett aján lá sá nál mint egy har ma -
dá val ala cso nyabb volt, a szá mí tá sok sze rint a la kos sá gi bet étek mint -
egy 90 szá za lé ka to vább ra is tel jes vé del met él ve zett ez zel az összeg ha -
tár ral. A vál lal ko zá sok te kin te té ben a biz to sí tás fel sõ ha tá ra bi zo nyá ra
cse kély nek tûn he tett, ám még ez az összeg is érez he tõ mér ték ben nö vel -
te az anya gi biz ton sá got a leg na gyobb szá mú, egy szers mind a leg se bez -
he tõbb, kis tõ ké jû egyé ni vál lal ko zá sok szá má ra. Az el fo ga dott nál ma -
ga sabb fel sõ biz to sí tá si pla fon nagy mér ték ben meg nö vel te vol na a –
tör vény ál tal a biz to sí tott bet étek ál lo má nyá nak 2, il le tõ leg 3 ez re lé ké -
ben be ha tá rolt – díj kul csot, ami nek több let ter hét vég sõ so ron a be té te -
sek nek és/vagy a hi tel fel ve võk nek kel lett vol na vi sel ni ük.

Az Alap ál tal biz to sí tott bet étek köre – egye bek mel lett – nem ter jedt ki az 
ál lam ház tar tá si tör vény ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek re. Ezt a kor lá to zást
az in do kol ta, hogy ezek a szer ve ze tek ide ig le ne sen sza bad pénz esz kö ze i ket
csak ál lam pa pí rok vá sár lá sá ra for dít hat ják a költ ség ve té si tör vény, il le tõ leg
az ál lam ház tar tá si tör vény ren del ke zé sei ér tel mé ben. Ugyan csak nem ré sze -
sül tek vé de lem ben az in téz mé nyi be fek te tõk be té tei és a ban kok egy más nál
 elhelyezett be té tei. Ezek tõl a szer ve ze tek tõl ugyan is el vár ha tó, hogy pén ze i ket 
kel lõ szak mai is me ret tel biz ton sá gos mó don he lyez zék el.

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi
CXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hpt.) 1997. évi ha tály ba lé pé se lé nye ges
és po zi tí van ér té kel he tõ vál to zást ho zott. Azt már az 1993. évi tör vény
le he tõ vé tet te, hogy az OBA – a kár ta la ní tás al ter na tí vá ja ként – a be -
tétek be fa gyá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben el jár jon. Az Alap e pre ven ci -
ós te vé keny sé gé nek ab szo lút fel sõ ha tá ra vál to zat la nul az, ame lyet
 betétbefagyás és kár ta la ní tás so rán az érin tett hi tel in té zet be té te se i nek
ki kel le ne fi zet nie. 1997-tõl azon ban a jog sza bály kö te le zõ en elõ ír ja
a meg elõ zés ér de ké ben tör té nõ pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás meg fon -
to lá sát az zal, hogy az em lí tett ab szo lút fel sõ ha tá ron be lül an nak a meg -
ol dá si mód nak az al kal ma zá sát írja elõ az Alap szá má ra, amely a be té te -
sek, a hi tel in té ze tek és a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra a leg ki sebb
hosszú távú vesz te ség gel jár. A Hpt.  hatálybalépését kö ve tõ idõ szak ban 
a mó do sí tá so kat fõ ként Ma gyar or szág nak az Eu ró pai Uni ó ban (EU)
való tag sá gá hoz szük sé ges jog har mo ni zá ció, va la mint a mû kö dés
 során szer zett ta pasz ta la tok in do kol ták. A ha tá lyos tör vény szö veg hez
ve ze tõ fon to sabb vál to zá sok az aláb bi ak ban fog lal ha tó ak össze:5
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1997. 01.01. (1996. évi CXII. tv.)

• A pénz mo sás el le ni harc ke re té ben – nem zet kö zi kö te le zett sé gei
alap ján – Ma gyar or szág is erõ sí ti azo kat az esz kö zö ket, ame lyek -
kel ha té ko nyab ban le het fel lép ni a pénz mo sás sal szem ben. A be tét -
biz to sí tás vo nat ko zá sá ban en nek mód ja az, hogy az érin tett be tét -
re az OBA nem fi zet kár ta la ní tást.

• A kár ta la ní tás ként ki fi zet he tõ leg ki sebb összeg (ak kor 100 fo rint,
2002-tõl 500 fo rint) meg ha tá ro zá sa, mely nek elvi alap ja az, hogy
ne áll jon fenn arány ta lan ság a kár ta la ní tá si összeg és az en nek ki fi -
ze té sé hez szük sé ges költ sé gek kö zött.

1998. 01.01. (1997. évi CLVIII. tv.)

• A hi tel szö vet ke ze tek is az OBA tag já vá vál tak. A vál to zás cél ja az
volt, hogy a be tét vé de lem ál ta lá no san ki ter jed jen a hi tel in té ze tek -
nél név re szó ló an el he lye zett be té tek re.

2001. 01.01. (2000. évi CXXIV. tv.)

• Csak az eu ró ban és az OECD va lu ták ban el he lye zett bet étek biz to sí -
tot tak. Ma gyar or szág fel ké szü lé se az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat -
la ko zás ra eb ben is szük sé ges sé tet te a har mo ni zá ci ót az uni ós sza -
bá lyok kal. 

• A tag in té ze tek in téz mény vé del mi alap ban fenn ál ló tag sá gát fi gye -
lem be kell ven ni a díj fi ze tés so rán. (Az e kör be tar to zó tag in té ze -
tek az Alap Díj fi ze té si Sza bály za ta alap ján az in téz mény vé del mi
alap pal kö tött meg ál la po dás sze rint ko ráb ban is ré sze sül tek díj ked -
vez mény ben.)

• A kár ta la ní tás le het sé ges idõ tar ta má nak kor lá to zá sa 90 nap ra,
amely a Fel ügye let en ge dé lyé vel meg hosszab bít ha tó. A be té te sek
szá má ra po zi tív üze ne tet hor do zó ren del ke zés EU elõ írá son ala pul.

• Kö te le zett ség vál la lás az igaz ga tó ta nács négy tag já nak tá mo ga tó sza -
va za tá val, ezen be lül kár ta la ní tás meg elõ zé sét cél zó in téz ke dés el ha tá -
ro zá sa csak el len sza va zat nél kül le het sé ges. A ren del ke zés cél ja az,
hogy a vál ság meg elõ zõ in téz ke dés a vál ság ke ze lés ben érin tett szer ve -
ze tek mi nél tel je sebb kon szen zu sá val va ló sul jon meg. 

2002.  01. 01. (2001. évi CXX. tv.)

• A fo rint ban tör té nõ kár ta la ní tá si ki fi ze tés be ve ze té se. A fo rint kon -
ver ti bi li tá sá val nincs már je len tõ sé ge a kül föl di va lu tá ban tör té nõ
ki fi ze tés nek de vi za be té tek ese té ben sem.
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2003. 01. 01. (2002. évi LXIV. tv.)

• A hi tel in té ze tek ál tal ki bo csá tott, 2003. ja nu ár 1. után ér té ke sí tett köt -
vé nyek és le té ti je gyek biz to sí tot tá vál nak. A mó do sí tás ra az uni ós
sza bá lyok át vé te le alap ján ke rült sor, mi vel az Eu ró pai Uni ó ban a hi -
tel in té ze tek ál tal ki bo csát ha tó ér ték pa pí rok is biz to sí tot tak.

• A kár ta la ní tá si összeg ha tár 3 mil lió fo rint ra emel ke dik az zal, hogy 
– ki zá ró lag az egy mil lió fo rint fe let ti ön rész re vo nat ko zó an – a be -
té tes „ön ré sze” 10 szá za lék. A be tét esi ön rész be ve ze té se meg fe lel
az Eu ró pai Uni ó ban al kal ma zott sza bá lyok nak. Elvi alap ja az
a meg fon to lás, hogy al kal ma zá sá val elõ le het se gí te ni azt, hogy
a be té te sek kö rül te kin tõ en vá lasszák meg azt a hi tel in té ze tet,
amely nél be tét jü ket el he lye zik – dön té sük so rán ne csak az ígért
ka ma to kat ve gyék fi gye lem be.

• 15 nap ra rö vi dül (a ko ráb bi 30-ról) a ki fi ze té sek meg kez dé sé re
nyit va álló ha tár idõ. A vál to zás cél ja az, hogy a be té te sek ér de ké -
ben rö vi debb elõ ké szí tés után meg in dul has son a kár ta la ní tás.

• Az Alap kez de mé nye zé se ese tén a fi ze tés kép te len hi tel in té zet kö te les
meg ál la po dást köt ni az OBA-val az igény be je len té sek fo ga dá sá ra és
a ki fi ze tés sel együtt járó fel ada tok el lá tá sá ra. Az Alap ed di gi ta pasz ta -
la tai azt mu tat ják, hogy je len tõs költ ség- és idõ meg ta ka rí tást ered mé -
nyez het a fi ze tés kép te len hi tel in té zet be vo ná sa az el já rás ba. 

• Az Alap be tét biz to sí tá si kér dé sek re kor lá to zó dó, az igaz ga tó ta -
nács ál tal éven te meg ál la pí tott el le nõr zé si terv alap ján vég zett
hely szí ni el le nõr zé si te vé keny sé gé nek ki mon dá sa a tör vény ben.

2003. 07. 01.  (2003. évi XXXIX. tv.)

• Kö zös sé gi bet étek (mint pél dá ul a tár sas há zak, la kás szö vet ke ze tek be -
té tei) ese tén a kár ta la ní tás össze ge a kö zös sé get al ko tó sze mé lyek szá -
ma sze rint több szö rö zõ dik. A kár ta la ní tás füg get len a kö zös sé get al -
ko tó ma gán sze mé lyek egyéb be té te i re fi zet he tõ kár ta la ní tás tól. Ezál -
tal meg fe le lõ vé del met él vez nek azok a kö zös sé gek, ame lyek
lét re ho zá sá nak cél ja va la mely, az ál lam szá má ra is fon tos ér dek.

Az Alap ra vo nat ko zó, az 1993. évi XXIV. tör vénnyel meg ál la pí tott,
majd a Hpt.-be át ül te tett sza bá lyo zás ról el mond ha tó, hogy az ab ban fog -
lalt alap el vek és sza bá lyok ki áll ták az idõ pró bá ját. Sok más jog sza bály tól
el té rõ en az OBA-ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nagy fo kú ál lan dó sá got mu -
tat tak az el múlt tíz év ben, és a be tét biz to sí tás cél jai, el vei vál to zat la nok
ma rad tak.
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5. Tag ság 

Az OBA-tör vény és a hi tel in té ze ti tör vény alap ján az Alap nak kö te le zõ en
tag ja min den Ma gyar or szá gon mû kö dõ hi tel in té zet, azaz be tét gyûj tés sel
(is) fog lal ko zó pénz ügyi in téz mény. Be lé pé si szán dé kuk ról még a mû kö dé -
si en ge dély ké rel me zé se elõtt írás ban kell nyi lat koz ni uk a hi tel in té ze tek -
nek, a tag in té zet té vá lás kor pe dig egy sze ri csat la ko zá si dí jat kell fi zet ni ük
az OBÁ-nak.

Az OBA meg ala ku lá sa kor a tör vény ere jé nél fog va 40 bank és 255 ta -
ka rék szö vet ke zet csat la ko zott az Alap hoz. A csat la ko zás nak sem ak kor,
sem a ké sõb bi ek ben nem vol tak (és je len leg sin cse nek) a fel ügye le ti en ge -
dély meg lé tén (meg szer zé sén) fe lü li fel té te lei, amit azért „en ged he tett meg
ma gá nak” a pénz ügyi kor mány zat, mert az elõ zõ ek ben rész le te zett sza bá -
lyo zá si, pénz ügyi in téz ke dé sek, in téz mé nyi, tu laj do no si vál to zá sok ha tá sá -
ra ek kor ra kel lõ mér ték ben meg szi lár dult a ha zai bank rend szer. 

Az el múlt tíz év ben a ma gyar hi tel in té ze tek kö ré ben is meg in dult a pi a -
ci át ren de zõ dés. A tõ ke kon cent rá ció (bank- és ta ka rék szö vet ke ze ti fú zi ók,
be ol va dá sok, fel vá sár lá sok) mel lett a pénz pi ac új hi tel in té zet-tí pu sok kal is 
gaz da go dott, szí ne se dett. Így pél dá ul a ma gán erõs la kás épí tés ösz tön zé se
ér de ké ben 1996-tól le he tõ ség nyílt la kás-ta ka rék pénz tá rak ala pí tá sá ra is,
ame lyek zárt és el kü lö nült rend szer ben, biz ton sá gos ke re tek kö zött te szik
le he tõ vé az ál la mi tá mo ga tás sal ki egé szí tett la kás-elõ ta ka ré kos sá got. 

1998 áp ri li sá tól újabb hi tel in té ze ti cso port tá jé koz tat hat ta ügy fe le it ar -
ról, hogy a ná luk el he lye zett be té te ket – a tör vény ben meg ha tá ro zott mér -
té kig – az OBA biz to sít ja: a tör vény ál tal erre ko ráb ban nem kö te le zett hi -
tel szö vet ke ze tek is az OBA tag já vá vál tak.

Az Alap tag ja i nak szá ma az 1993. évi 295 hi tel in té zet rõl – el sõ sor ban
a szö vet ke ze ti szek tor ban vég be ment egye sü lé sek kö vet kez té ben – 224-re
csök kent 2002 vé gé re, eb bõl 32 bank, 183 ta ka rék szö vet ke zet, 3 la kás-ta -
ka rék pénz tár és 6 hi tel szö vet ke zet. 6

6. A biz to sí tott be tét ál lo mány ala ku lá sa, össze té te le

Az OBA díj alap meg ha tá ro zá sa, il let ve az eh hez szük sé ges tag in té ze ti adat -
ké rés az in téz mény meg ala ku lása óta lé nye gé ben azo nos mód szer ta ni el -
ven nyug szik, így a meg ta ka rí tá sok szek to rok, il let ve vé dett ség sze rin ti
meg osz lá sá ról tíz éves idõ sor áll ren del ke zés re e ki ad vány meg je le né se kor.
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1. táb lá zat. Meg ta ka rí tá sok hi tel in té ze ti tí pu sok sze rin ti meg osz lá sa

Év
vé gén

Ér ték ös szeg
az év vé gén eFt

Bank
(+Ltp) 

%

Ta ka rék
szöv. (+Hit.

szöv) %

Ér ték összeg -
bõl: ta ka rék -

be tét eFt

Bank 
(+Ltp) 

%

Ta ka rék 
szöv. (+Hit. 

szöv) %

1993 1 901 684 936 93,5 6,5 349 924 272 80,7 19,3

1994 2 147 719 495 93,6 6,4 393 183 826 80,9 19,1

1995 2 955 291 414 94,1 5,9 402 352 163 80,4 19,6

1996 3 292 839 520 93,6 6,4 454 494 386 79,1 20,9

1997 3 991 963 112 93,2 6,8 501 507 498 74,2 25,8

1998 4 601 328 159 92,6 7,4 593 190 189 72,7 27,3

1999 5 382 719 239 92,4 7,6 682 292 784 71,2 28,8

2000 6 176 399 917 92,2 7,8 745 667 093 69,8 30,2

2001 6 966 982 119 91,6 8,4 757 883 166 61,0 39,0

2002 7 891 375 700 90,1 9,9 809 855 178 59,0 41,0

Ltp.= la kás-ta ka rék pénz tá rak, ame lyek 1997-tõl; Hit.szöv.= hi tel szö vet ke ze tek, ame lyek
1998-tól csat la koz tak az OBÁ-hoz. Az itt és a to váb bi ak ban hasz nált „hi tel in té ze ti meg ta -
ka rí tás” a Füg ge lék ben ki vo na tos for má ban meg ta lál ha tó díj meg ál la pí tás-táb lá zat, pon to -
sab ban a III. Tá jé koz ta tó ada tok táblá zat fõ ös sze gé vel egyen lõ. Tar tal maz za az ügy fe lek hi -
tel in té ze tek nél kü lön fé le for má ban és le já rat tal el he lye zett meg ta ka rí tá sa it (ta ka rék be tét,
egyéb be tét, ér ték pa pír, stb.), de nem tar tal maz za a más hi tel in té ze tek kel szem be ni kö ve te -
lé se ket.

1993 óta a szö vet ke ze ti szek tor tér nye ré se fi gyel he tõ meg a meg ta ka rí -
tá sok meg osz lá sá ban; 2002-ben a hi tel in té ze tek nél el he lye zett meg ta ka rí -
tá so kon be lü li rész ará nyuk már meg kö ze lí tet te a 10 szá za lé kot. A szö vet ke -
ze ti szek tor rész ará nya kü lö nö sen a ta ka rék be té tek vo nat ko zá sá ban ért el
lát vá nyos mér té ket:
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1. di ag ram. A ta ka rék be tét-ál lo mány pénz in té ze ti tí pu sok kö zöt ti meg osz lá sa

Bank + La kás-ta ka rék szö vet ke zet Ta ka rék szö vet ke zet + Hitelszövetkezet



A meg ta ka rí tá sok vé dett ség sze rin ti meg osz lá sá nak ala ku lá sát in du lás -
kor az ha tá roz ta meg, hogy 1993-tól csak azok a bet étek vál tak biz to sí tot -
tá, ame lyek re nem vo nat ko zott ál la mi ga ran cia és egyéb ként nem tar toz -
tak az OBA biz to sí tott ság al óli ki vé te lek közé. Újon nan el he lye zett be té tet
azon ban már nem véd he tett ál la mi ga ran cia, így a ki vét-be tét for ga lom
ere dõ je ként az ál la mi ga ran cia ará nya fo ko za to san le csök kent. 

2. táb lá zat. Meg ta ka rí tá sok vé dett ség sze rin ti meg osz lá sa (év végi ada tok, %)

Meg ne ve zés 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

OBA biz to sí tott
meg ta ka rí tás 

43,50 51,50 53,60 60,60 68,30 70,90 73,90 77,30 79,90 81,40

Ál lam ál tal 
ga ran tált 

31,90 24,90 17,00 12,30 10,00  7,70  7,20  6,30  4,70  3,60

Nem 
biz to sí tott 

24,60 23,60 29,40 27,10 21,70 21,40 18,90 16,40 15,40 15,00

A 2. és 3. di ag ram  szem lél te ti a meg ta ka rí tá sok vé dett ség sze rin ti meg -
osz lá sá nak ala ku lá sát az el múlt tíz év ben. A pénz mo sás el len, il let ve az
ano nim bet étek meg szû né sé nek fel gyor sí tá sa ér de ké ben 2001 vé gén élet -
be lép te tett jog sza bály ha tá sa kü lö nö sen a ta ka rék be té tek ese té ben okoz ta
2002-re az OBA biz to sí tott ság lát vá nyos rész arány-nö ve ke dé sét a nem biz -
to sí tott rész ro vá sá ra.

Az OBA ál tal biz to sí tott bet étek ará nyá nak nö ve ke dé se kü lö nö sen
a vizs gált idõ szak kö ze pén gyor sult fel, amit – egye bek mel lett – elõ se gí -
tett az, hogy 1997 ele jé tõl a tör vény a biz to sí tás ból ko ráb ban ki zárt, „ér ték -
pa pír sze rû” hi tel in té ze ti meg ta ka rí tá so kat is be tét nek mi nõ sí tet te, így kö -
zü lük a név re szó ló ak biz to sí tot tá vál tak (3. táb lá zat).

3.  táb lá zat. Meg ta ka rí tá sok vé dett ség és hi tel in té ze ti tí pus sze rin ti meg osz lá sa (%)

Év
vé gén

Bank és la kás ta ka rék pénz tár Ta ka rék szö vet ke zet és hi tel szö vet ke zet

OBA 
biz to sí tott 

meg ta ka rí tás

Ál lam 
ál tal 

ga ran tált

Nem 
biz to sí tott

OBA 
biz to sí tott 

meg ta ka rí tás

Ál lam 
ál tal 

ga ran tált

Nem 
biz to sí tott

1993 44,80 29,40 25,80 21,40 67,10 11,50

1994 52,70 23,10 24,20 34,70 50,90 14,40

1995 54,70 15,80 29,50 36,30 35,20 28,50

1996 61,80 11,40 26,80 43,40 27,30 29,30

1997 69,10  9,20 21,70 56,20 21,60 22,20

1998 71,60  7,00 21,40 62,40 16,30 21,30

1999 74,50  6,80 18,70 67,40 12,50 20,10

2000 77,70  5,90 16,40 72,90 10,40 16,70

2001 81,20  4,40 14,40 78,70  8,10 13,20

2002 80,50  3,40 16,10 90,90  3,80  5,30
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3. di ag ram. A ta ka rék be tét ál lo mány vé dett ség sze rin ti össze té te le a biz to sí tá si év 
vé gén

2. di ag ram. A meg ta ka rí tás-ál lo mány vé dett ség sze rin ti össze té te le a biz to sí tá si
év vé gén

OBA ál tal Ál lam ál tal Nem biz to sí tott 
biz to sí tott ga ran tált ál lo mány

OBA ál tal Ál lam ál tal Nem biz to sí tott 
biz to sí tott ga ran tált ál lo mány



Az ed dig is mer te tett táb lá za tok, gra fi ko nok nem vet ték fi gye lem be
azt, hogy – a biz to sí tott ság 2002-ig egy mil lió, 2003-tól há rom mil lió fo rin -
tos összeg ha tá ra foly tán – az OBA-biz to sí tott be té tek nek csak egy ré szé re
ter jedt ki az OBA po ten ci á lis (be tét be fa gyás ese tén élet be lépõ) kár ta la ní tá -
si kö te le zett sé ge, ne ve ze te sen az ér ték ha tár alat ti be té tek re, il let ve be tét ré -
szek re. A 4. táb lá zat az OBA így ér tel me zett kár ta la ní tá si kö te le zett sé gé -
nek ala ku lá sát mu tat ja az idõ szak fo lya mán.

Az OBA kár ta la ní tá si kö te le zett ség-ará nya 1998-tól kezd ve (ami ó ta
ren del ke zünk ilyen szer ke ze tû ada tok kal) 2002-ig mint egy öt szá za lék -
pont tal csök kent an nak ha tá sá ra, hogy  ez az arány – a vál to zat lan összeg -
ha tár mi att – a biz to sí tott ál lo má nyon be lül erõ seb ben csök kent, mint
amennyi re nõtt az OBA ál tal biz to sí tott arány a tel jes meg ta ka rí tás-ál lo má -
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4. táb lá zat. Kár ta la ní tá si és ga ran ci á lis kö te le zett ség a hi tel in té ze ti meg ta ka rí tá -
sok ra (év ele ji ada tok)

Meg ne ve zés

Biz to sí tá si 
év

OBA ál tal 
biz to sí tott

Ál lam 
ál tal 

ga ran tált

Nem 
biz to sí tott, 

il let ve 
ga ran tál t -
ál lo mány

Össze sen
%

Összes meg ta ka rí tás            
meg osz lá sa 
vé dett sé gi tí pu sok sze rint     

1993
1998
1999
2000
2001
2002
2003

44,2
68,3
70,9
73,9
77,3
79,9
81,4

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

23,3
21,7
21,4
18,9
16,4
15,4
15,0

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

Kár ta la ní tá si, il let ve ga ran ci á lis 
kö te le zett ség ará nya a biz to sí -
tott*, il let ve ga ran tált ál lo má -
nyon be lül (OBA ese té ben
2002-ig 1 mil lió, 2003-tól 
3 mil lió Ft-os összeg ha tár)

1993
1998
1999
2000
2001
2002
2003

n.a*.
48,0
45,0
39.8
35,8
35,1
49,6

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

0
0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–
–

Kár ta la ní tá si, il let ve ga ran ci á lis 
kö te le zett ség ará nya a tel jes
OBA tag in té ze ti meg ta ka rí tás- 
ál lo má nyon be lül

1993
1998
1999
2000
2001
2002
2003

n.a.
32,8
31,9
29,4
27,7
28,0
40,4

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

0
0
0
0
0
0
0

n.a.
42,8
39,6
36,6
34,0
32,7
44,0

Meg jegy zé sek a 4. sz. táb lá zat hoz: A biz to sí tott ál lo mány egyen lõ az OBA díj alap já val.
A táb lá zat fel sõ har ma da tar tal maz za a 2. szá mú táb lá zat ban sze rep lõ meg osz lá si ada to kat. 
A kö zép sõ har mad mu tat ja, hogy a fel sõ har mad ban ta lál ha tó rész ará nyo kon be lül mek ko ra 
a tény le ges vé dett ség-arány. (Az ál la mi ga ran ci án be lül ez nyil ván 100 szá za lék, mert an -
nak nincs összeg ha tá ra.) Az alsó har mad tar tal maz za azt, hogy im már a tel jes meg ta ka rí -
tás-ál lo má nyon be lül mek ko ra az OBA és az ál lam po ten ci á lis kár ta la ní tá si, il let ve ga ran ci -
á lis kö te le zett sé gé nek ará nya. 



nyon be lül. 2003. ja nu ár el se jé tõl a biz to sí tott ság összeg ha tá ra há rom mil -
lió fo rint ra nõtt. En nek ha tá sá ra az OBA kár ta la ní tá si kö te le zett sé ge kö zel
más fél szer esé re emel ke dett a biz to sí tott, il let ve az összes tag in té ze ti meg ta -
ka rí tá si ál lo má nyon be lül. Az összeg ha tár-eme lés nek kö szön he tõ en át la -
go san a biz to sí tott összeg min den má so dik fo rint já ra ki ter jed az OBA kár ta -
la ní tá si kö te le zett sé ge, amely nek rész ará nya az összes meg ta ka rí tá son be -
lül 40 szá za lék.

Az 4. szá mú táb lá zat utol só so rá nak ada ta it úgy is ér tel mez het jük,
hogy a ha zai hi tel in té ze ti rend szer ben 2003-ban a meg ta ka rí tá sok 44 szá -
za lé ká ra vo nat ko zik kül sõ in téz mé nyes kár ta la ní tá si kö te le zett ség be fa -
gyás ese té re, túl nyo mó rész ben OBA-biz to sí tott ság for má já ban.

Az egy be té tes ál tal el he lye zett össze gek nö ve ke dé sét jel lem zi az át la -
gos be tét összeg, amely re vo nat ko zó an 1994-2002 kö zött ren del ke zünk
ada tok kal: ez ki lenc év alatt 70 ezer fo rint ról 560 ezer fo rint ra emel ke dett.
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III. AZ INTÉZMÉNY ÉS PÉNZÜGYEI

1. Mû kö dé si fel té te lek, szer ve zet

A be tét biz to sí tás in téz mé nyét 1993. már ci us 31-i ha tállyal hoz ta lét re a tör -
vény, ad dig a Bank fel ügye let pénz ügyi és lo gisz ti kai tá mo ga tá sát él ve zõ
há rom fõs Elõ ké szí tõ Iro da dol go zott né hány hó na pon át a mû kö dé si fel té -
te lek meg te rem té sén. Te kin tet tel arra, hogy a tör vény csak jú li us 1-jé tõl
lép tet te élet be ma gát a be tét biz to sí tá si szol gál ta tást, a már ci us vé gén lét re -
jött mun ka szer ve zet nek to váb bi há rom hón ap ja volt a fel ké szü lés re, ak kor 
már a lét re ho zott szer ve ze ti ke re tek re és a csat la ko zá si díj ból ke let ke zõ
pénz ügyi for rá sok ra tá masz kod va.7

A tör vény ál tal meg ha tá ro zott össze té te lû Igaz ga tó ta nács 1993. már ci -
us 31-én tar tot ta ala ku ló ülé sét, ek kor vá laszt ot ták meg az Alap elsõ ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ it.8 A meg ala ku lást kö ve tõ igaz ga tó ta ná csi ülé se ken fo gad -
ták el az OBA be ve ze tõ kom mu ni ká ci ós kam pá nyá nak meg va ló sí tá si ter -
vét és költ ség-elõ irány za tát, a köz re mû kö dõ szak mai part ner sze mé lyét;
az Alap – azó ta is vál to zat lan – emb lé má ját; az 1993. évre vo nat ko zó díj -
kul csot; az Alap Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát és szám la rend jét, to -
váb bá az ál lam pa pír-port fo lió ke ze lé sé re ki írt pá lyá zat fel té te le it. 

Ha laszt ha tat lan fel adat volt a kár ta la ní tá si el já rást tá mo ga tó szoft ver -
fej lesz tés, an nál is in kább, mert újabb há rom hó nap el tel té vel már fi zet ni
kel lett a He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet ká ro sult ja i nak. Az erõl te tett
üte mû fej lesz tés nem ment a mi nõ ség ro vá sá ra: a kár ta la ní tá si ki fi ze té sek
tíz éven át en nek az egye di fej lesz té sû szoft ver nek, il let ve ja ví tott vál to za -
ta i nak a se gít sé gé vel  lé nye gé ben hi ba men te sen, bár nem min dig „ügy fél -
ba rát” mó don  foly tak. Az új ki fi ze té si rend szer re ki írt nyílt pá lyá zat a fo -
lya mat egyes fá zi sa it kü lön-kü lön ke ze lõ, mo du lá ris fe lé pí té sû, könnyen
ke zel he tõ és mó do sít ha tó rend szer fej lesz té sét írta elõ. Az en nek ered mé -
nye kép pen adott meg bí zás nyo mán – 2003 ja nu ár já ban – ké szült el a kor -
sze rû, az in ter net vi lá gá ban is al kal ma zott adat bá zis-le kér de zé si tech no ló -
gi án ala pu ló, és a ko ráb bi ta pasz ta la to kat magába foglaló rendszer. 
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7 A mun ka szer ve zet 2003 ok tó be ré ben ha tá lyos fel épí té se a Füg ge lék ben lát ha tó.
8 Az Igaz ga tó ta nács ed di gi tag ja i nak és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek, va la mint a mun ka szer -

ve zet ve ze tõ i nek a lis tá ja a Füg ge lék ben meg ta lál ha tó.



Az 1993. évi gyors fel töl tõ dés nyo mán az OBA szer ve ze tét, lét szá mát
és sze mély ze tét mind vé gig a sta bi li tás jel le mez te. Kis, húsz fõ alat ti in téz -
mény lé vén, mun ka szer ve ze ti fel épí té se egy sze rû. A meg ala ku lást kö ve tõ -
en ki ala kí tott, ke vés hi e rar chi kus szint bõl álló szer ve ze ti fel épí tés elé be
ment a fej lõ dé si irány zat nak; egy sze rû sé ge mel lett is meg fe le lõ ke re tet tu -
dott adni a nem zet kö zi és a tíz éves ha zai gya kor lat ál tal iga zolt, szer teá ga -
zó funk ci o ná lis kö ve tel mé nyek nek.

Az OBA ed di gi mû kö dé se so rán egy ha té ko nyan gaz dál ko dó, ta ka ré -
kos in téz mény ki ala kí tá sá ra tö re ke dett, meg fe lel ve a díj fi ze tõ tag in té ze tek
jo gos el vá rá sá nak. Az Ál la mi Szám ve võ szék, mint az OBA pénz ügyi-szám -
vi te li el le nõr zé sé vel is meg bí zott szer ve zet, két al ka lom mal vizs gál ta és ér -
té kel te a tör vé nyes ség és cél sze rû ség szem szö gé bõl az Alap gaz dál ko dá sát
az el múlt tíz év ben. Alap ve tõ en po zi tív tar tal mú je len té sei hoz zá já rul tak
az OBA irán ti köz bi za lom meg õr zé sé hez.

2. Sok vagy ke vés az OBA-va gyon? (fe de zett sé gi mu ta tó) 

A be tét biz to sí tá si in téz mé nyek va gyo ni hely ze té nek, „fel töl tött sé gé -
nek” nem zet kö zi leg el ter jedt mu ta tó ja a fe de zett ség, amely – az OBA
ese té ben – egy azon idõ pont ban a tag in té ze tek nél lévõ vé dett bet étek,
 illetve be tét ré szek ál lo má nyát (a po ten ci á lis vagy el mé le ti kár ta la ní tá si 
kö te le zett sé get) a be tét biz to sí tó lik vid esz köz ál lo má nyá val veti ös sze.
Nem zet kö zi ös sze ha son lí tás ban (az ame ri kai be tét biz to sí tó pél dá ját ala -
pul véve) az 1-1,5 szá za lé kos sáv ba esõ fe de zett ség már meg fe le lõ nek,
il let ve jó nak mond ha tó, és az OBA ezt a sá vot te kin ti irány adó nak, kü lö -
nös te kin tet tel a díj po li ti ká ra. 

Az OBA fe de zett sé gi mu ta tó ja az in du lás évé nek vé gén 0,09 szá za lék
volt, a kö vet ke zõ év vé gé re 0,26 szá za lé kot ért el. Ezt kö ve tõ en – 1999-ben 
kis meg tor pa nás sal – éven te át lag 0,2 szá za lék pont tal nõtt, és 2002 ele jén
1,6 szá za lé kot tett ki, ami jól meg ala poz ta a biz to sí tá si összeg ha tár
2002-ben el dön tött és 2003-tól ha tá lyos meg eme lé sét 3 mil lió fo rint ra:
a fe de zett sé gi mu ta tó az összeg ha tár-eme lést kö ve tõ en is az 1 szá za lé kos
sáv ha tár fö lött ma radt. A szá mí tá sok azt mu tat ják, hogy az Eu ró pai Uni ó -
hoz való csat la ko zás után is – ami kor  az összeg ha tár 6 mil lió fo rint ra emel -
ke dik – va ló szí nû sít he tõ a jel zett cél sá von be lül ma ra dás díj kulcs-szint
eme lés nél kül (fel té ve ter mé sze te sen azt, hogy köz ben nem apaszt ja le az
OBA va gyo nát egy na gyobb össze gû kár ta la ní tá si ki fi ze tés). A fe de zett sé gi 
mu ta tó cél sáv já ban ki fe je zõ dõ va gyon po li ti kai ru gal mas ság nak kö szön he -
tõ az, hogy a kár ta la ní tá si összeg ha tár rö vid idõn be lül hat szo ro sá ra tör té -
nõ eme lé se vár ha tó an nem tesz szük sé ges sé díj po li ti kai for du la tot.
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5. táb lá zat. A fe de zett sé gi mu ta tó ala ku lá sa 2000–2002 kö zött (év ele ji ada tok)

Meg ne ve zés 2000 2001 2002 2003

OBA kár ta la ní tá si kö te le zett ség (Mrd Ft) 1585 1711 1957 3186

OBA va gyo na*(Mrd Ft) 19,30 25,50 31,30 37,40

Fe de zett sé gi mu ta tó (%)    1,22  1,49   1,60   1,17

Át la gos díj kulcs (ez re lék)**  1,02 0,60   0,59   0,21

* Az OBA – a tárgy évet meg elõ zõ év vé gén meg lé võ (tárgy évi nyi tó) – ér ték pa pír ban meg -
tes tes ülõ lik vid esz kö ze i nek ka mat tal nö velt pi a ci ér té ke
** Az át la gos díj kulcs ada ta – a mér leg adat tól el té rõ en – nem tar tal maz za a díj el té rí té sek
(emelt, il let ve ked vez mé nyes díj kul csok) ha tá sát.

A to váb bi al fe je ze tek rész le te sen elem zik az OBA va gyo nát meg ha tá ro zó
té nye zõ ket, kü lö nö sen a díj po li ti kát és a be fek te té si po li ti kát.

3. Mér le gen az OBA – va gyo ni hely zet 1993 és 2002 kö zött

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap in du ló va gyo na mint egy 600 mil lió fo -
rin tot tett ki, amely nek for rá sa – ál la mi fel tõ ké sí tés hi á nyá ban – ki zá ró lag
a par la men ti dön tést kö ve tõ en be fi ze tett tag in té ze ti csat la ko zá si díj volt.

A kép úgy tel jes, ha meg je gyez zük, hogy a 90-es évek kö ze pé ig el hú zó -
dó bank kon szo li dá ció – sok más or szág gal el len tét ben – nem osz tott sze re -
pet a még szû kös tar ta lé kok kal ren del ke zõ be tét biz to sí tás szá má ra, ha nem
ki zá ró lag ál la mi for rá so kat hasz nált fel. Sõt, az év ti zed má so dik fe lé ben
em lé ke ze tes vi hart ka va ró leg na gyobb két egye di bank vál ság ter he it is ki -
zá ró lag (Pos ta bank), vagy nagy részt (Ag ro bank) az adó fi ze tõk áll ták, ami
köz vet ve hoz zá já rult az OBA va gyo ná nak – nem zet kö zi össze ha son lí tás -
ban is – fi gye lem re mél tó szint re való fel töl té sé hez. 

Az Alap be in dí tá sá hoz és kez de ti mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé gek az 
in du ló va gyon nak csak egy kis ré szét emész tet ték fel, az Alap az elsõ
(fél)évet fél mil li árd fo rint ál lam pa pír ban tör tént va gyon fel hal mo zás sal zár -
ta. A te vé keny ség meg kez dé sét kö ve tõ má so dik hó nap ban csõd be ment
 Heves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet be té te se i nek kár ta la ní tá sa mint egy
200 mil lió fo rin tot tett ki 1993-ban, en nek pénz ügyi fe de ze tét lé nye gé ben
si ke rült az elsõ fél évi díj be vé te lek bõl „ki gaz dál kod ni”. Rend kí vü li díj fi ze -
tés re sem ak kor, sem a tíz éves mû kö dés so rán nem volt szükség. 

1993 és 2002 kö zött a mér leg-fõ összeg fo lya ma to san nö ve ke dett, és
2002 vé gén már meg kö ze lí tet te a 42 mil li árd fo rin tot. 9
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9 Az 1993-2002 kö zöt ti mér leg ada tok meg ta lál ha tók a Füg ge lék ben.



Az el múlt tíz év fo lya mán az Alap esz kö ze i nek 92-99 szá za lé kát a for -
gó esz kö zök, ezen be lül túl nyo mó rész ben az ér ték pa pí rok tet ték ki, az
Alap ugyan is lik vid pénz esz kö ze it ál lam pa pí rok ban kö te les tar ta ni. Ezek
ál lo má nya könyv sze rin ti ér té ken 2002-re meg kö ze lí tet te a 37 mil li árd fo -
rin tot, sõt a Re al bank-be té te sek kár ta la ní tá si össze gé nek 2003 ele ji fel szá -
mo lá si meg té rü lé sé vel, va la mint a 2003. I-III. ne gyed éves OBA-díj jal
együtt az ér ték pa pír-ál lo mány pi a ci ér té ke 2003 kö ze pén több mint 44 mil -
li árd fo rint volt, mi köz ben a kö ve te lés-ál lo mány ér te lem sze rû en csök kent. 
Az ál lam pa pí rok mint egy há rom ne gye dét a ma gyar ál lam köt vé nyek, ne -
gye dét pe dig a disz kont kincs tár je gyek teszik ki (4. di ag ram).

Az Alap esz kö zei kö zött a 90-es évek vé gén – az ér ték pa pí rok mel -
lett – a kö ve te lé sek ál lo má nya is je len tõs volt, 2000-ben pél dá ul több mint 
6,3 mil li árd fo rin tot tett ki.  Ezek zöm mel tag in té ze tek kel szem be ni kö ve te -
lé sek, ugyan is ezen a mér leg so ron je len nek meg az Alap ra át szállt, azaz az 
OBA ál tal tel je sí tett kár ta la ní tá si ki fi ze té sek, mint a fel szá mo ló val szem be -
ni kö ve te lé sek. Ezen a mér leg so ron je lent meg az 1999 ele jén be zárt Re al -
bank ban be fa gyott bet étek ki fi ze té se foly tán az Alap ra át szállt, majd négy
év vel ké sõbb meg té rült 5,1 mil li árd fo rint is.

A mér leg for rás ol da lá nak két fõ té tel cso port ja a sa ját tõke és a cél tar ta -
lék. Az OBA jegy zett tõ ké je 1993 óta – né hány új hi tel in té zet csat la ko zá si
díj be fi ze té se nyo mán – csak kis mér ték ben nö ve ke dett, míg a sa ját tõke
töb bi ele me – némi hul lám zást mu tat va, de – a több szö rö sé re emel ke dett.
A nyi tó mér leg ben sze rep lõ 610 mil lió fo rint ról in dul va az Alap sa ját tõ ké -
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4. di ag ram. Az esz köz-ál lo mány ala ku lá sa az el múlt tíz év ben



je 2002 vé gé re meg kö ze lí tet te a 42 mil li árd fo rin tot. A sa ját tõke for rá so -
kon be lü li rész ará nya – kü lö nö sen a cél tar ta lé ko lá si szük ség let in ga do zá sa 
foly tán – az idõ szak fo lya mán 69  és 99 szá za lék kö zött vál ta ko zott. 

Az Alap éves ered mé nyé nek fon tos té nye zõ je a cél tar ta lék-ál lo mány
(2001-tõl a szám vi te li tör vény vál to zá sa kö vet kez té ben: ér ték vesz tés). Mér -
té ke 1993 vé gén 173 mil lió fo rint volt; 1999-ben volt a leg ma ga sabb, ami -
kor is 3,5 mil li árd fo rin tot tett ki. Cél tar ta lé kot lé nye gé ben a vál ság ke ze lé -
si, kár ta la ní tá si vesz te sé gek re kel lett ké pez ni (il let ve az ilyen kö ve te lé sek
után kell ér ték vesz tést el szá mol ni). Ezen a mér leg so ron je lent meg te hát
a He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet tel, az Ipar bank ház Rt.-vel, a Re al -
bank kal és a Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet tel kap cso la tos kö ve te lé sek re kép zett 
cél tar ta lék. Tük röz te és tük rö zi a fel szá mo lás ban való meg té rü lé si ki lá tá so -
kat: 2000-ben pél dá ul csök kent az Alap cél tar ta lék-ál lo má nya, mi vel
a Real bank fel szá mo ló ja ki fi ze tést ja va solt, ami – más té nye zõk mel lett –
re kord-össze gû, 9 mil li árd fo rin tot meg ha la dó ered mény hez ve ze tett.
Egyes hi te le zõk azon ban ki fo gás ol ták ezt, s több jogi el já rás út ján meg tá -
mad ták az Alap jog sza bá lyon ala pu ló hi te le zõi be so ro lá sát. A jogi el já rá -
sok 2002-ben az OBA szá má ra ked ve zõ mó don le zá rul tak, a Re al bank kal
szem be ni 5,1 mil li árd Ft kö ve te lés pe dig 2003 ja nu ár já ban be folyt az Alap
szám lá já ra. A kár ta la ní tás sal kap cso la tos vesz te ség te hát cél tar ta lé ko lás
vagy ér ték vesz tés út ján csök ken ti az Alap ered mé nyét, il let ve va gyo nát,
a meg té rü lés pe dig elõbb a cél tar ta lék-fel sza ba dí tá son (ér ték vesz tés vissza -
írá sán) ke resz tül ja vít ja az ered ményt és sa ját tõ két, majd csak kés lel tet ve
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5. di ag ram. Az Alap mér leg-fõ össze ge, sa ját tõ ké je és lik vid esz kö zei 1993-2002.

Mér leg-fõ összeg Sa ját tõke Lik vid esz köz



– tény le ges fel szá mo lá si ki fi ze tés nyo mán – mu tat ko zik meg a lik vid esz kö -
zök nö vek mé nyé ben, pon to sab ban az ér ték pa pír-port fó li ó ból ko ráb ban
kivont eszközök vis sza pót lá sá ban (5. di ag ram).

Az OBA ed di gi mû kö dé se so rán a cse kély össze gû kö te le zett sé gek kö -
zött csak rö vid le já ra tú ak, zöm mel szál lí tói szám lák át hú zó dó té te lei sze re -
pel tek, hosszú le já ra tú kö te le zett sé ge pe dig egyál ta lán nem volt. 

Az OBA be vé te le 1994-ben – elsõ tel jes üz le ti évé ben – mint egy más -
fél mil li árd fo rint volt, 2000-ben pe dig, ami kor az OBA a fenn ál lá sa alat ti
leg több be vé telt érte el, meg ha lad ta a 13 mil li árd fo rin tot. Leg utóbb,
2002-ben ez az összeg 7 mil li árd fo rint volt. A be vé te lek na gyobb fe lét
1995-ig a díj be vé te lek tet ték ki, 1996-ban azon ban – je len tõs elem ként –
meg je lent egy részt a vál ság ke ze lé si ki adá sok meg té rü lé se (Ipar bank), más -
részt 1995-96-tól kezd ve egy re na gyobb sú lyú a pénz ügyi mû ve le tek (be -
fek te té sek) net tó, azaz rá for dí tás sal csök ken tett ho zam be vé te le. 1999-re
a ho zam be vé tel már meg kö ze lí tet te a díj be vé telt, 2001-ben és vár ha tó an
2003-ra is az arány át bil len a ho zam ja vá ra. 2000-ben a Re al bank kal kap -
cso la tos, elõb bi ek ben is mer te tett po zi tív fel szá mo lá si fej le mé nyek nö vel -
ték meg ki ug ró an a be vé tel össze te või kö zül az egyéb ro vat ba tar to zó kat
(6. di ag ram).

A díj po li ti ká val, to váb bá a va gyo ni hely ze tet lé nye ge sen be fo lyá so ló
to váb bi té nye zõk kel – a hi tel in té ze ti vál ság ke ze lés sel, a mû kö dés sel, va la -
mint a va gyon ke ze lés sel – kü lön al fe je zet fog lal ko zik. Itt csak an nyit jegy -
zünk meg, hogy a díj be vé te lek ad dig fo lya ma tos nö ve ke dé se 1999-ben
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6. di ag ram. Az OBA be vé te le i nek ala ku lá sa 1993 és 2002 kö zött

Be tét biz to sí tás ból ere dõ 
be vé te lek (lé nye gé ben 
díj be vé tel)

Pénz ügyi mû ve le tek 
ered mé nye

Egyéb 
be vé te lek



meg tor pant, 2000 és 2002 kö zött– a díj kulcs-csök ken té sek és a díj alap-nö -
ve ke dés együt tes ha tá sá ra – há rom, há rom és fél mil li árd fo rint kö rül in ga -
do zott. A 2003. évi újabb mar káns díj kulcs-csök ken tés az elõ zõ évi szint fe -
lé re, mint egy más fél mil li árd fo rint ra csök ken ti a díj be vé telt, amely ez zel
lé nye gé ben az 1994-95. évi in du ló szint re sül lyed vis sza. 

Az OBA be vé te lét ké pe zi a Fel ügye let ál tal ki rótt bír sá gok nak a – jog -
sza bály alap ján – át utalt ré sze is. Ez a té tel elõ ször 1997-ben je lent meg az
Alap be vé te lei kö zött; a leg na gyobb éves össze get 1999-ben érte el (85 mil -
lió fo rint), hal mo zott ér té ke 2002 vé gé ig 298 mil lió fo rin tot tett ki.

Az OBA rá for dí tá sai kö zül – sú lyát, fon tos sá gát te kint ve – a vál ság ke -
ze lés sel össze füg gõ cél tar ta lék-kép zés hez/ér ték vesz tés hez és a pénz ügyi
mû ve le tek hez (be fek te tés hez) kö tõ dõ rá for dí tá sok emel ked tek ki, együt te -
sen az ered mény ki mu ta tás ki adás ol da lá nak 55-95 szá za lé kát tet ték ki.
Meg jegy zen dõ, hogy e két rá for dí tás-elem konk rét össze gét köny ve lés tech -
ni kai té nye zõ is be fo lyá sol ta: az OBA-val szin te egy idõs he ve si ta ka rék szö -
vet ke ze ti fel szá mo lás le zá rat lan sá ga foly tán pél dá ul köny ve ink ben újra és 
újra meg kel lett je le ní te ni az ez zel kap cso la tos cél tar ta lék-kép zést. A pénz -
ügyi rá for dí tás nagy sá gát alap ve tõ en be fo lyá sol ják az elõ ze tes vá ra ko zá -
sok a port fo lió-össze té tel áta la kí tá sán ke resz tül. A rá for dí tá sok az ér té ke sí -
tett ál lam köt vé nyek ár fo lyam vesz te sé gé bõl adód nak, me lyet az ügy le ten
több nyi re el len sú lyoz a ka mat nye re ség (te hát az ügy let összes sé gé ben nye -
re sé ges), a vesz te ség csak a szám vi te li tör vény ben elõ írt bon tás mi att je le -
nik meg a mér leg ben. 1998-ban – ki vé te le sen – pénz ügyi mû ve le ti rá for dí -
tás ként je lent meg egy vál ság ke ze lés sel kap cso la tos té tel is, ne ve ze te sen
a Re al bank-rész vé nyek ér ték vesz té se. 

Az 1993. évi ne ga tív ered ményt az egyéb ként is tö re dék év ben ha -
mar szük sé ges sé váló kár ta la ní tá si ki fi ze tés mi at ti cél tar ta lék-kép zés,
va la mint a meg ala ku lás kap csán fel me rült egy sze ri ki adá sok okoz ták.
1994-ben az ered mény po zi tív vá vál to zott, és at tól kezd ve 1997-ig
 folyamatosan nö ve ke dett. Az 1998-as ered mény csök ke nés oka a Re al -
ban kos tu laj don rész re el szá molt ér ték vesz tés volt. Az 1999. évi to váb bi 
vissza esés ben a Re al bank-be té te sek kár ta la ní tá sa utá ni cél tar ta lé ko lá -
son kí vül már a díj be vé tel csök ke né se is sze re pet ját szott. 2000-ben
 viszont ugyan ezen té nye zõk po zi tív vál to zá sa csak nem meg há rom szo -
roz ta az ered ményt, mely nek  továbbra is sta bi li zá ló té nye zõ je volt a be -
fek te té sek ho za ma. 2001-2002-ben azu tán az 1999-2000. évi ki len gé se -
ket meg elõ zõ szint re állt vissza az ered mény az zal, hogy a no mi ná lis
 növekedést vissza fog ta a díj kul csok csök ken té se.

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy az Alap va gyo ni, pénz ügyi hely ze te
az el múlt évek ben mind vé gig sta bil volt. Ezen idõ szak alatt az Alap több
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hi tel in té zet (He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet, Ipar bank ház Rt., Re al -
bank Rt., Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet) vál ság ke ze lé sé ben vett részt, több mil li -
árd fo rint ér ték ben tel je sí tett ki fi ze té se ket a biz to sí tott bet étek tu laj do no -
sai szá má ra, mi köz ben sem hi tel fel vé tel re, sem rend kí vü li díj fi ze té si kö te le -
zett ség elõ írá sá ra nem volt szük ség. 

Az OBA elsõ tíz éve – kü lö nö sen az idõ szak má so dik fele – egy út tal az
Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás fel ké szü lé si idõ sza ka is volt. A be mu ta -
tott ese mény dús, ám irány za tát te kint ve egy ér tel mû pénz ügyi fo lya mat tíz 
év el tel té vel egy sta bil, az Alap tör vény sze rin ti fel ada tá val adek vát va gyo -
ni hely ze tet ered mé nye zett, mi köz ben pénz ügyi ol dal ról meg ala poz ta az
Eu ró pai Uni ós tag ság ból fa ka dó be tét biz to sí tá si kö ve tel mé nye ket is. 

4. Díj po li ti ka

a) A díj be vé tel a be vé te le ken be lül

Az OBA a fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos – meg nem té rü lõ – ki adá sa it,
to váb bá  mû kö dé si költ sé ge it dön tõ rész ben a tag in té ze tek díj fi ze té sé bõl, va la -
mint az el múlt tíz év ben fel hal mo zott, be fek te tett va gyo na ho za má ból fe de zi.
A tör vény le he tõ sé get te remt arra is, hogy az így kép zõ dött sa ját for rá so kat az 
OBA – szük ség ese tén – hi tel lel egé szít se ki. A kár ta la ní tá si kö te le zett ség tel je sí -
té sé hez fel vett köl csön re a kor mány – az OBA ké ré sé re – kész fi ze tõ ke zes sé get 
is vál lal. Mi vel – vég sõ eset ben – az OBA mö gött ott az ál lam ga ran ci á ja, eb -
bõl adó dó an a be té te sek kár ta la ní tá sá nak nem le het pénz ügyi aka dá lya. Ez an -
nak el le né re fon tos ga ran ci á lis té nye zõ, hogy az Alap ed di gi mû kö dé se so rán
tény le ge sen még nem szo rult hi tel fel vé tel re.  

Egyes évek ben szá mot te võ be vé te le volt az Alap nak a fel ügye let ál tal
ki rótt bír ság ból, amely nek – tör vény alap ján – a 80 szá za lé ka az OBÁ-t il le -
ti meg, fel té ve, hogy a meg bír sá golt tag in té zet nem tag ja más ön kén tes –
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6. táb lá zat. Az Alap be vé te lei az el múlt tíz év ben (Mil lió Ft)

Meg ne ve zés 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Díj be vé tel 
a tag in té ze tek tõl

857 1031 2036 2965 3592 5048 3406 4101 2757 3082

Be fek te tett 
va gyon ho za ma*

56 417 372 1 516 2 150 2762 2549 2845 2991 2794

Egyéb (fel ügye -
le ti bír ság ból
való ré sze se dés)

5 10 84 53 80 70

Össze sen 918 1448 2408 4481 5742 7820 6039 6999 5828 5946

*1998-ban a Re al bank mi at ti tõ ke vesz tés sel együtt –244 mil lió fo rint



pél dá ul ta ka rék szö vet ke ze ti in téz ményvé del mi – alap nak. (Utób bi eset ben
az ön kén tes alap ré sze se dik a bír ság ból.)10

b) Az OBA díj fi ze té si rend sze re: díj tí pu sok 

A be tét biz to sí tá si szol gál ta tá sért fi ze ten dõ tag in té ze ti dí jak mér té két, fel sõ 
ha tá rát és for má it a tör vény sza bá lyoz za. Az Alap egyik be vé te li for rá sa az 
egy sze ri al ka lom mal fi ze ten dõ csat la ko zá si díj, a fõ be vé te li for rás azon ban
a biz to sí tott bet étek után rend sze re sen fi ze ten dõ éves díj. Eze ken túl me nõ -
en le he tõ ség van rend kí vü li díj fi ze té si kö te le zett ség elõ írá sá ra is ab ban az
eset ben, ha a fel vett hi tel tör lesz té sét az éves ren des díj be vé tel eset leg nem
fe dez né. Az OBA ed di gi mû kö dé se so rán rend kí vü li díj fi ze té si kö te le zett -
ség elõ írá sá ra nem volt szük ség. 

Az OBA az éves be tét biz to sí tá si díj ból – a tör vény ke re tei kö zött és elõ -
re meg hir de tett fel té te lek kel – díj ked vez mény ben ré sze sí tet te a tag in té ze -
tek meg ha tá ro zott kö rét, más tag in té ze tek szá má ra pe dig – emelt díj kulcs
alap ján – több let-díj fi ze té si kö te le zett sé get írt elõ. 

7. táb lá zat. A tag in té ze tek tõl be folyt díj be vé te lek ala ku lása  (Mil lió Ft)

Meg ne ve zés 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Csat la ko zá si díj 663 7 55 18 55 1 10 10 10

Éves díj 194 1023 2036 2910 3610 4922 3484 4079 2812 3289

Emelt díj / díj -
vissza té rí tés
egyen le ge

1 -36 71 -79 12 -65 -217

Össze sen 857 1031 2036 2965 3592 5048 3406 4101 2757 3082

c) Csat la ko zá si díj

Az OBA-tör vény és a hi tel in té ze ti tör vény alap ján az Alap hoz kö te le zõ en
csat la ko zó hi tel in té ze tek nek egy sze ri csat la ko zá si dí jat kell fi zet ni ük,
amely az ala pí tá si en ge dély be fog lalt jegy zett tõke 0,5 szá za lé ká val meg -
egye zõ ös szeg. 

Az OBA meg ala ku lá sa kor be lé põ tag in té ze tek 663 mil lió fo rint csat la -
ko zá si dí jat fi zet tek be, ami egy út tal az Alap in du ló jegy zett tõ ké jét is je len -
tet te. Az azó ta el tel idõ szak ban a csat la ko zás fel té te lei lé nye gé ben nem vál -
toz tak, az eb bõl szár ma zó díj be vé tel – a be lé põ in téz mé nyek szá má tól, mé -
re té tõl füg gõ en – éven te 0-55 mil lió fo rint kö zött szó ró dott.
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10 A ki ad vány írá sa ide jén lé te zõ ön kén tes in téz mény vé del mi ala pok rö vid is mer te té se
a Füg ge lék ben ta lál ha tó.



d) Éves díj

Az Alap elsõ tíz évé ben kö ve tett díj po li ti ká ját nagy mér ték ben be fo lyá sol ta 
az, hogy ál la mi jut ta tás ban soha nem ré sze sült. Az in du lás hoz és fel ada tai
el lá tá sá hoz szük sé ges va gyont az Alap nak tagi díj be vé tel bõl kel lett fel hal -
moz nia. Meg jegy zen dõ ugyan ak kor, hogy az ál la mi ga ran cia to vább ra is
fenn ma radt a be tét biz to sí tá si rend szer in du lá sa elõtt el he lye zett ta ka rék be -
té tek re azok fel vé te lé ig. 

Az Alap ál tal ki vet he tõ éves rend sze res díj fi ze té si kö te le zett ség fel sõ
ha tá rát a tör vény sza bá lyoz za; mér té két 1993-ban a jog al ko tók min tá nak
te kint he tõ nem zet kö zi pél da alap ján ha tá roz ták meg, fi gye lem be véve
a ma gyar bank rend szer ben lévõ koc ká za tot. E sze rint az Alap a tag in té zet -
nél – a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-én – meg lé võ, és ál ta la biz to sí -
tott be tét ál lo mány leg fel jebb 2 ez re lé ké nek meg fe le lõ össze get ír hat elõ
éves díj fi ze té si kö te le zett ség ként. Meg jegy zen dõ, hogy ezt a ma xi mu mot
az OBA egy szer sem hasz nál ta ki az el múlt tíz év fo lya mán.

Az évi egy sze ri mé ré si idõ pont cél sze rû sé gét – a szak mai kö rök kri ti ká -
já val szem ben – nem kér dõ je lez te meg ed dig az OBA gya kor la ta. Az egy -
sze ri, mér leg ada tok ra ala po zott díj alap-meg ha tá ro zás sem mi fé le kü lön,
OBA mi at ti adat szol gál ta tá si rend szert nem tesz szük sé ges sé, és ed dig nem 
ta pasz tal tunk olyan mér té kû for du ló na pi díj alap-ma ni pu lá ci ót, amely az
elõb bi elõny fel adá sát in do kol ta vol na.

Az Alap ál tal ed dig kö ve tett díj po li ti ka két, mar kán san el kü lö nü lõ sza -
kasz ra ta gol ha tó: az elsõ sza kasz 1998-ig tar tott, a má so dik pe dig az azt
kö ve tõ idõ szak nap ja in kig.

Az OBA meg ala ku lá sa utá ni díj po li ti ká ra ma ga sabb és ke vés sé dif fe -
ren ci ált díj kul csok al kal ma zá sa volt a jel lem zõ, te kin tet tel arra, hogy az
Alap tör vény ben elõ írt fel ada ta i nak for rás ol da li meg ala po zá sa vi szony lag 
gyors va gyon fel hal mo zást kí vánt meg. 

1993-ban az OBA Igaz ga tó ta ná csa az in du lás hoz és a mû kö dés meg -
kez dé sé hez szük sé ges for rás elõ te rem té sét tar tot ta szem elõtt, ami kor
egy sé ge sen a biz to sí tott bet étek évi 1,8 ez re lé ké ben ha tá roz ta meg a fi -
ze ten dõ biz to sí tá si dí jat.11 A tör vény le he tõ vé tet te azt, hogy az Alap
a díj fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá nál koc ká za ti vagy egyéb szem -
pon to kat is fi gye lem be véve díj el té rí tést al kal maz zon. 1994-tõl ér vé -
nyes díj el té rí té si szem pont volt az, hogy tag in té ze te ink jel lem zõ en
nagy- vagy kis be té tes ügy fél kör rel ren del kez tek. Az ak kor egy mil lió fo -
rin tos kár ta la ní tá si ér ték ha tár kö vet kez té ben ös szes sé gé ben na gyobb
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11 Az 1993-2002 kö zött al kal ma zott díj kul csok táb lá za ta a Füg ge lék ben ta lál ha tó.



volt azon in té ze tek ügy fél kör ének OBA-vé dett sé ge, ame lyek ben a be -
tétek át la gos ös sze ge ala cso nyabb volt. Erre te kin tet tel az Alap
1994-tõl mér sé kel tebb, 1,6 ez re lé kes díj kul csot al kal ma zott azon tag in -
té ze tek ese té ben, ahol a bet étek át la gos nagy sá ga meg ha lad ta az egy -
mil lió fo rin tot, és 1,9 ez re lé ket ott, ahol az át la gos  betétnagyság egy mil -
lió fo rint nál ki sebb volt. Ez zel együtt az át la gos díj kulcs to vább ra is 1,8
ez re lék kö rül moz gott.

Mind a díj kul csok szer ke ze te, mind mér té ke 1994-tõl 1998-ig vál to zat -
lan ma radt. Ezen idõ szak vé gén az OBA va gyo na meg kö ze lí tet te a 20 mil li -
árd fo rin tot. A fel hal mo zott va gyon alap ján idõ sze rû vé vált a díj fi ze té si
rend szer fi no mí tá sa, „igaz sá go sab bá té te le”, a díj szer ke zet és a kü lön bö zõ
össze té te lû ügy fél kör rel ren del ke zõ tag in té ze tek hely ze té nek még szo ro -
sabb össze han go lá sa. A va gyon be fek te té sé bõl szár ma zó, egy re nö vek võ
ho zam egy út tal le he tõ vé tet te a díj kul csok mér sék lé sét is. Az 1999-t õl meg -
vál to zott díj po li ti ka ki ala kí tá sá nak fon tos szem pont ja volt az, hogy – fi -
gye lem be véve az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sunk után be ve ze -
ten dõ ma ga sabb kár ta la ní tá si összeg ha tárt – az Alap meg fe le lõ va gyon-fe -
de zett ség gel ren del kez zen. 

A ma gyar be tét biz to sí tás je len le gi rend sze ré ben a díj alap nem egye -
zik meg a vé dett be tét ál lo mán nyal (a po ten ci á lis kár ta la ní tá si kö te le -
zett ség gel), ha nem – a há rom mil lió (ko ráb ban egy mil lió) fo rint fe let ti
be tét ré szek mér té ké ben – na gyobb an nál. 1998-ban az OBA tel jes körû
fel mé rést ké szí tett ar ról, hogy tag in té ze te i nél – az ak ko ri ös szeg ha tárt
fi gye lem be véve – mek ko ra a tény le ge sen vé dett be tét(rész-)ál lo mány
és a díj fi ze tés al ap já ul szol gá ló díj alap kü lön bö ze te. A fel mé rés iga zol ta 
azt a fel té te le zést, hogy a díj alap és a kár ta la ní tá si kö te le zett ség hi tel in -
té ze ten ként nagy mér ték ben kü lön bö zik egy más tól: az 1000 fo rint nyi
be tét re esõ díj (a biz to sí tás faj la gos „ára”) a nagy be té tes ügy fél kör rel
ren del ke zõ tag in té ze tek ese té ben a kis be té te sek ha son ló mu ta tó já nak
a több szö rö sét is el ér het te. 

A fel mé rés re tá masz kod va 1999-tõl szû kí tet tük a be tét biz to sí tás fen ti ek 
sze rint ér tel me zett „ár ol ló ját”. A jog sza bály alap ján to vább ra is a biz to sí tott
bet étek tel jes össze ge ma radt a díj alap, de a tag in té ze tek nek a ko ráb bi – át -
lag be tét-ál lo mány hoz ren delt – két díj kulcs he lyett be tét osz tá lyon ként dif fe -
ren ci ál tan négy kulcs alap ján kel lett fi zet ni az éves dí jat. A díj kul csok a ma -
ga sabb össze gû be tét osz tá lyok felé ha lad va deg resszí ven mér sék lõd tek,
 hiszen a po ten ci á lis kár ta la ní tás/díj alap arány az 1 mil lió fo rint alat ti  be -
tétek ese té ben a leg ma ga sabb (gya kor la ti lag 100 szá za lék), na gyobb össze -
gû be tét osz tá lyok ban pe dig egy re ala cso nyabb. 
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A díj fi ze tés 1999-tõl ki ala kí tott rend sze re ki sebb mó do sí tá sok kal je len -
leg is ér vény ben van. Az idõ köz ben tör tént vál toz ta tá sok ra el sõ sor ban
azért volt szük ség, mert bi zo nyos sá vált, hogy Ma gyar or szág 2004-tõl az
Eu ró pai Unió tag ja lesz. A 2002-tõl be ve ze tett és a ki ad vány írá sá nak ide -
jén, 2003-ban is ér vény ben lévõ díj kulcs-szer ke zet már csak há rom (1 mil -
lió fo rint alat ti, 1 és 6 mil lió fo rint kö zöt ti és 6 mil lió fo rint fe let ti) be tét osz -
tályt tar tal maz, ami össz hang ban van az Uni ó hoz való csat la ko zás után ér -
vé nyes kár ta la ní tá si összeg ha tá rok kal.12

Az OBA va gyo ná val kap cso lat ban ki fej tet tük, hogy an nak irány adó mu ta -
tó ja a lik vid va gyon és az el mé le ti kár ta la ní tá si kö te le zett ség há nya do sa, a fe de -
zett sé gi mu ta tó. E mu ta tó 1-1,5 szá za lé kos cél sáv ja fel sõ ha tá rá nak meg kö ze lí -
té se alap ján 1999-tõl az Alap több ször is mér sé kel te a díj kul cso kat: 1999 után
2001-ben, majd ra di ká lis mér ték ben 2003-ban tör tént csök ken tés, ami nek kö -
vet kez té ben az 1993. évi in du ló ér ték, il let ve a jog sza bály sze rin ti fel sõ ha tár
alig több, mint egy ti ze dé re, 0,21 ez re lék re csök kent az át la gos díj kulcs. Ezt
a csök ke nést, il let ve a hi tel in té zet-tí pu sok ra jel lem zõ át la gos díj kul csot el té rõ en 
be fo lyá so ló be tét össze té telt tük rö zi a kö vet ke zõ táb lá zat:

8. táb lá zat. Át la gos díj kulcs ez re lék ben

Tí pus 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bank 1,79 1,04 0,99 0,55 0,54 0,19

Ta ka rékszö vet ke zet 1,90 1,43 1,43 0,98 0,99 0,37

La kás-ta ka rék pénz tár 1,90 1,60 1,60 1,20 1,18 0,49

Hi telszö vet ke zet   1,40* 1,23 1,20 0,80 0,82 0,29

OBA össze sen 1,80 1,07 1,02 0,60 0,59 0,21

* Év kö zi csat la ko zás mi att ala csony

Az OBÁ-nak az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás után is olyan díj po li ti -
kát kell foly tat nia, amely egy részt gon dos ko dik a ma ga sabb kár ta la ní tá si kö te -
le zett ség fe de ze té rõl, más részt nem hoz za ver seny hát rány ba a ma gyar bank -
rend szert. Fel té te lez ve, hogy az elõ zõ ek ben be mu ta tott – kez det ben na gyobb
mér té kû és ke vés bé dif fe ren ci ált, ké sõbb csök ke nõ mér té kû és erõ seb ben dif fe -
ren ci ált – díj fi ze té si rend szer be töl töt te va gyon-fel hal mo zá si sze re pét, idõ sze -
rû vé vál hat egy sze lek tí vebb, tag in té ze ti koc ká za to kat fi gye lem be vevõ rend -
szer ki ala kí tá sa. A mód szer és adat bá zis szem pont já ból cél sze rû nek lát szik in -
teg rál ni, össze han gol ni a be tét biz to sí tói koc ká zat elem zést, a díj po li ti kát,
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12 Em lé kez te tünk arra, hogy a csat la ko zás után az OBA: 
   – az 1 mil lió fo rin tig ter je dõ be tét(rész) után 100 szá za lé kos;
   – az 1 és 6,7 mil lió fo rint kö zött be tét rész után 90 szá za lé kos mér ték ben 
     (ös sze sen leg fel jebb 6 mil lió fo rin tig);
   – 6,7 mil lió fo rint fe let ti be tét rész után pe dig nem 
kár ta la nít ja a be té te se ket.



va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek al kal ma zá sát a vál ság ke ze lés ben. Az ed -
di gi elem zé sek azt mu tat ják, hogy az a tag in té zet je lent na gyobb pénz ügyi
koc ká za tot az OBA szá má ra, amely nek a vo nat ko zá sá ban:

• az OBA va gyo ná hoz, il let ve sa ját mér leg-fõ ös sze gé hez vi szo nyít -
va ma gas a po ten ci á lis kár ta la ní tá si kö te le zett ség (for rás-, il let ve
be tét ol da li koc ká zat);

• az eset leg esen ki fi ze ten dõ OBA-kár ta la ní tás a tag in té zet fel szá mo -
lá sa so rán ala csony szin ten té rül meg (esz köz-ol da li koc ká zat).

e)  Díj el té rí té sek

Már utal tunk rá, hogy az OBA az elõb bi ek ben ki fej tett éves be tét biz to sí tá si 
díj ból – elõ re meg hir de tett fel té te lek tel je sü lé se (vagy nem tel je sü lé se) ese -
tén – tag in té ze te it díj ked vez mény ben ré sze sí ti, il let ve ré szük re több let díj
meg fi ze té sét írja elõ. 

Az Alap az el múlt idõ szak ban – a Díj fi ze té si Sza bály za tá ban meg hir de tet -
tek alap ján – ak kor kö te lez te tag in té ze te it a nor mál kö te le zett sé gen fe lül
emelt díj meg fi ze té sé re, ha az érin tett szer ve zet az elõ írt mi ni má lis tõ ke kö ve -
tel ményt nem tel je sí tet te, a tõ ke-meg fe le lé si mu ta tó ja bár mely ok ból nem érte 
el a tör vény ben elõ írt mi ni mu mot, és/vagy díj- il let ve díj elõ leg- fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek 30 na pon túli ké se de lem mel tett csak ele get. Emelt dí jat kel lett fi -
zet ni azok nak a tag in té ze tek nek is, ame lyek kü lö nö sen koc ká za tos te vé keny -
sé get foly tat tak, és ezt a Fel ügye let je lez te az OBA felé. 

Díj ked vez mény igény be vé te lé re 1997 óta van le he tõ ség. Ezen idõ pont -
tól kezd ve azon tag in té ze tek, ame lyek tag jai va la mi lyen ön kén tes be tét biz -
to sí tói vagy in téz mény vé del mi (ezen túl: ki egé szí tõ) alap nak, te hát be té tes
ügy fe le ik „ket tõs vé de lem mel” ren del kez nek, díj vissza té rí tés ben ré sze sül -
het nek. To váb bi fel té tel, hogy a meg fe le lõ va gyon nal ren del ke zõ ki egé szí -
tõ alap és az OBA – egy eset leg esen be kö vet ke zõ bank vál ság meg osz tott fi -
nan szí ro zá sa ér de ké ben – együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt egy más sal,
mely sze rint a ki egé szí tõ alap az OBA ál tal kár ta la ní tás ra ki fi ze tett összeg
díj ked vez ménnyel ará nyos ré szét meg fi ze ti az OBÁ-nak. E fel té te lek alap -
ján díj ked vez mény ben ed dig ta ka rék szö vet ke ze tek részesülhettek.

A nor mál díj fi ze té si kö te le zett ség tõl való díj el té rí tés (emelt díj, ked vez -
mény) pénz ügyi ha tá sát a kö vet ke zõ táb lá zat rész le te zi: 

9. táb lá zat. Díj el té rí tés pénz ügyi ha tá sa (Mil lió Ft)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Emelt díj ból 
szár ma zó be vé tel

– 1 – – 11 151 1 37 – –

Díjked vez mény
(be vé telcsök ke nés)

– – – – 47 80 80 25 65 217
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5. Befektetések, vagyonkezelés 

Az 1993-ban meg ala kult Igaz ga tó ta nács egyik elsõ dol ga volt a va gyon ke -
ze lés sel kap cso la tos irány el vek meg ha tá ro zá sa. Egy han gú an dönt öt tek
úgy, hogy az OBA ak kor még sze rény va gyo ná nak be fek te té sét ne bel sõ
mun ka tár sak vé gez zék, ha nem erre sza ko so dott cég(ek); a mun ka szer ve zet 
fe la da tá ul a kül sõ szer zõ dõ part ner(ek) te vé keny sé gé nek el le nõr zé sét szab -
ták. A dön tés ben több té nye zõ együt tes ha tá sa ját szott sze re pet, mint pél -
dá ul a költ ség kí mé lés, a több let tel je sít mény el éré sé re ösz tön zés, a koc ká -
zat kont roll ja, stb. A tõ ke pi a ci sza bá lyo zás, esz köz- és in téz mény rend szer
ak ko ri fej lett sé gi szint je együt te sen meg te rem tet te egy részt a pi a ci ver -
seny, más részt a biz ton ság fel té te le it. Ki ala kult az a ma gas szin tû elem zõi
és be fek te té si szak tu dás, va la mint tõ ke pi a ci ta pasz ta lat, ami le he tõ vé tet te, 
hogy a pi a ci ver senyt ki hasz nál va az OBA a tör vény szab ta szûk ke re tek
kö zött is ha té ko nyan gya ra pít sa va gyo nát, csök kent ve ezál tal a tag in té ze -
tek díj fi ze té si ter hét. 

Az OBA va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé nek tíz éves tör té ne te, a ke zel te -
tés ered mé nye rö vi den a kö vet ke zõ: 13

Kez det ben a va gyon ke ze lé sé re cse kély ér dek lõ dés mu tat ko zott – nem
kis rész ben an nak be tud ha tó an, hogy az Alap fel töl té se a nul lá ról in dult,
nem sok kal a meg ala ku lást kö ve tõ en pe dig egy kár ta la ní tá si ki fi ze té si kö te -
le zett ség csök ken tet te az ad dig be folyt be vé te le ket. A né hány meg hí vott je -
lent ke zõ kö zül az Igaz ga tó ta nács ál tal ki vá lasz tott va gyon ke ze lõ ké ré sé re
az OBA el fo gad ta, hogy az ak ko ri ban még egye di nek szá mí tó ho zam ga ran -
cia fel vál la lá sa mel lett hosszabb táv ra, 1993 szep tem be ré tõl 1998 vé gé ig
jöj jön lét re a meg ál la po dás.

A va gyon fo lya ma tos bõ vü lé se 1998-ra in do kolt tá tet te, hogy az OBA
több ke ze lõ kö zött ossza meg az ad dig ra fel hal mo zott va gyont. Az Igaz ga -
tó ta nács nyílt pá lyá zat ki írá sa mel lett dön tött – és a ko ráb bi ke ze lõ nek is
pá lyáz nia kel lett. En nek nyo mán 1999-tõl kez dõ dõ en há rom va gyon ke ze -
lõ ka pott kü lön bö zõ nagy sá gú port fo lió-ré sze ket egy évre szó ló, de to váb -
bi egy év vel meg hosszab bít ha tó ke ze lés re. A rá kö vet ke zõ év ben újra –
ezút tal zárt kör ben – pá lyáz tat tuk a va gyon ke ze lõ ket, majd 2002 vé gén is -
mét nyílt pá lyá zat ki írá sa mel lett dön tött az Igaz ga tó ta nács – mind vé gig
há rom port fo li ó ke ze lõ re bíz va a va gyon gya ra pí tá sát.  

Az Alap ér ték pa pír-port fo li ó já ban le kö tött tõke át la gos ér té ke – az ér -
ték pa pír-ál lo mány nö ve ke dé sé nek kö vet kez té ben – fo lya ma to san emel ke -
dett, és 2002-ben már el ér te a 33 mil li árd fo rin tot:
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lál ha tó.



A port fo lió tõ ké re ve tí tett ho za ma a ka mat lá bak mér sék lõ dé se foly tán
csök ke nõ ten den ci át mu tat (8. di ag ram).

Az Alap ese té ben a ka mat szint és a le kö tött tõke el len té tes irá nyú vál -
to zá sa azt ered mé nyez te, hogy a tíz éves idõ szak so rán a pénz ügyi mû ve le -
tek net tó – rá for dí tás sal csök ken tett – be vé te le, azaz ered mé nye 1998-ig fo -
lya ma to san emel ke dett, az 1998-99. évi je len tõs tõ ke ki vo nás mi att vissza -
esett, majd 2001-ig is mét nõtt. 2002-ben az Alap – kis mér té kû vissza esés
mel lett – 2,8 mil li árd fo rint ho zam be vé telt köny vel he tett el (9. di ag ram).
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8. di ag ram. A tõ ke ará nyos ho zam ala ku lá sa 

7. di ag ram. Az át la gos le kö tött tõke ala ku lá sa



A pénz ügyi mû ve le tek be vé te le ként dön tõ en az ál lam pa pí rok ban le kö -
tött pénz esz kö zök ka ma ta, il let ve ár fo lyam nye re sé ge, azaz az Alap be fek te -
té se i nek ho za ma je le nik meg. A ho zam ter mé sze te sen függ  – a díj be vé te -
lek be fek te té sé vel fo lya ma to san bõ vü lõ – ér ték pa pír-ál lo mány tól, a ka mat -
szint ala ku lá sá tól, to váb bá az Alap va gyon ke ze lõ i nek (újabb
szó hasz ná lat tal: port fo li ó ke ze lõ i nek) hoz zá ér té sé tõl. A tor zí tás ki szû ré se
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9. di ag ram. Pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye

10. di ag ram. A va gyon ke ze lõi ered mé nyek a re fe ren cia ho zam hoz vi szo nyít va

Tõ ke ará nyos ho zam                      Re fe ren cia ho zam



ér de ké ben nem vet tük fi gye lem be pénz ügyi rá for dí tás ként a Re al -
bank-rész vé nyek után 1998-ban el szá molt ér ték vesz tést, így a di ag ram
tisz tán a port fo li ó ke ze lés bõl szár ma zó ered ményt áb rá zol ja.

A port fo li ó ke ze lõk mun ká já nak ered mé nyes sé gét a tel je sít mény-kü -
szöb ér ték hez (re fe ren cia ho zam hoz) vi szo nyí tott ho zam szint fe je zi ki.
Az idõ sor at tól az év tõl in dul, ami ó ta a tel je sít mény össze ha son lí tá sa re fe -
ren cia in dex fi gye lem be vé te lé vel tör té nik. Az 1997 és 1999 kö zöt ti idõ szak -
ban az össze ha son lí tás al ap ja ként az el sõd le ges pi a ci auk ci ós ki bo csá tá sú,
fix ho za mú ál lam pa pí rok (disz kont kincs tár je gyek és ál lam köt vé nyek) át -
lag ho za má nak adott idõ szak ra esõ ki bo csá tott mennyi sé gek kel sú lyo zott
át la gát sze re pel tet tük. 1999-tõl nap ja in kig a hosszú és rö vid fu tam ide jû ál -
lam pa pí rok ve gyes mu ta tó ja ként szá mí tott MAX Com po sit in dex hez vi szo -
nyít juk port fo li ó ke ze lõ ink tel je sít mé nyét (10. di ag ram).

Az 1999-es év több szem pont ból is mér föld kõ az OBA va gyo ná nak
kül sõ cé gek köz re mû kö dé sé vel tör té nõ ke zel te té sé ben. Amel lett, hogy
több port fo li ó ke ze lõ ke ze li a va gyont, az OBA et tõl kezd ve al kal maz le tét -
ke ze lõt is. A má sik je len tõs vál to zás a re fe ren cia-in dex meg vál toz ta tá sá -
val kap cso la tos dön tés volt. Ek kor tér tünk át a már em lí tett, ál ta lunk szá mí -
tott mu ta tó ról a na pon ta hi va ta lo san pub li kált re fe ren cia in dex re (MAX
Com po sit), amely hez az elért tel je sít ményt ne gyed év rõl ne gyed év re vi szo -
nyít juk. A trend sze rû ho zam csök ke nés és a kon ver gen cia-ha tás ból le ve zet -
he tõ szû kü lõ moz gás tér im már egy re ki sebb te ret en ged az egyik év rõl
a má sik ra tör té nõ ki ug ró tel je sít mé nyek nek. Rá adá sul az OBA ese té ben
tisz tán ál lam pa pír be fek te té sek jö het nek szó ba, így – el len tét ben más nyil -
vá nos és jel lem zõ en ve gyes ala pok kal – a re fe ren cia in dex alul- vagy fe lül -
sú lyo zá sá ból adó dó vesz te ség kom pen zá lá sá ra, pél dá ul rész vény port fo lió
kialakításával nincs mód. 

Az OBA mû kö dé sé nek tíz éve alatt a port fo lió ke ze lé se mind vé gig értõ
ke zek ben volt, és ez a te vé keny ség is hoz zá já rult a tag in té ze tek ál tal be fi ze -
tett va gyon re ál ér té ké nek meg õr zé sé hez és gya ra pí tá sá hoz.
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IV. KÖZREMÛKÖDÉS HITELINTÉZETI CSÕDÖK

KEZELÉSÉBEN

1. Be ve ze tõ: meg elõ zés vagy kár ta la ní tás

A bank vál sá gok meg elõ zé sé nek, il let ve ke ze lé sé nek kér dés kö re vi lág szer te 
az el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek fi gyel mé nek kö zép pont já ban van.
Az idõ rõl idõ re ki rob ba nó vál sá gok, s ezek nyo mán a mér ték adó nem zet kö -
zi szer ve ze tek, tes tü le tek kez de mé nye zé sei gon dos kod nak az élénk ér dek lõ -
dés fenn tar tá sá ról. Az ál lás pon tok sok te kin tet ben el tér nek egy más tól, de
ab ban egyet ér tés van, hogy csak a pénz ügyi biz ton sá gi há ló ban részt vevõ 
in téz mé nyek ös sze fo gá sá val kép zel he tõ el a vál sá gok meg elõ zé se, il let ve – 
ha az már be kö vet ke zett – a to va gyû rû zõ ha tás meg fé ke zé se. Sõt, a pénz pi -
a cok glo ba li zá ló dá sá val fo lya ma tos nem zet kö zi vé le mény cse ré re és
együtt mû kö dés re van szük ség az egyes or szá gok pénz ügyi kor mány za tai
kö zött is. 

A ha zai bank vál ság-ke ze lés fel té te le it, kö ve tel mé nye it és kor lá ta it –
leg alább is a fel ügye let és be tét biz to sí tás vo nat ko zá sá ban – a hi tel in té ze ti
tör vény tar tal maz za. Az OBA köz remû kö dé sé vel fo lyó vál ság ke ze lé sek ben 
elõ for dul tak más sze rep lõk is, akik sa ját szempont ja i kat kö vet ve vál tak
töb bé-ke vés bé ak tív részt ve võk ké.

Már az Ala pot lét re ho zó 1993-as tör vény is meg kü lön böz tet te a bank -
csõd (be tét be fa gyás) meg elõ zé sé nek össze tet tebb – ese ten ként több köz re -
mû kö dõt is igény lõ – fel ada tát a be tét be fa gyás be kö vet ke zé se ese tén tel je -
sí ten dõ kár ta la ní tás tól. Ez utób bi in kább szer ve zé si-tech ni kai fel adat a tör -
vény sze rint „fõ fe le lõs” OBA szá má ra, mely nek pénz ügyi kö vet kez mé nyei
ek kor már ke vés sé be fo lyá sol ha tó ak az OBA ré szé rõl. Az OBÁ-ra vo nat ko -
zó jog sza bá lyo kat is 1997-tõl ma gá ba ol vasz tó hi tel in té ze ti tör vény – nem 
utol só sor ban az OBA ta pasz ta la ta i ra tá masz kod va – még ha tá ro zot tab ban
meg kü lön böz tet te, ugyan ak kor egyenran gú dön té si al ter na tí vá vá tet te
a meg elõ zést és kár ta la ní tást, ami vi szont meg ala poz ta az OBA ál tal ki dol -
go zott és a to váb bi ak ban al kal ma zott leg ki sebb költ ség el vén ala pu ló dön -
té si el já rást. 

A vo nat ko zó sza bá lyo zás cél ja min de nek elõtt az, hogy va la mely hi tel in té -
zet – egye di nek te kint he tõ – vál sá ga ne ter jed jen át a bank rend szer egyéb
részt ve võ i re, fenn ma rad jon a bi za lom a bank rend szer iránt, a be té te sek több -
sé ge ne kény sze rül jön vesz te sé get el szen ved ni, és mind ez ne ke rül jön túl sok -
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ba a be tét biz to sí tó nak. A vál ság ke ze lés két kulcs sze rep lõ je a Fel ügye let, mint
ha tó ság, és a pénz ügyi esz kö zök kel ren del ke zõ be tét biz to sí tó. 

A Fel ügye let és az OBA vál ság ke ze lõi együtt mû kö dé sét a kö vet ke zõ
ábra szem lél te ti: 

Fel ügye let OBA

Ér te sí ti az OBÁ-t a ki vé te les
 in téz ke dé sek szük sé ges sé gé rõl 

Ér te sí ti a Fel ügye le tet a leg ki sebb költ ség
 szá mí tá sá nak ered mé nyé rõl

Meg te szi a ki vé te les in téz ke dé se ket
az elõ re lát ha tó an leg jobb ered mény
ér de ké ben (fi gye lem be véve az OBA
szá mí tá sa i nak ered mé nyét is)

Mér le ge li, hogy te het-e a ki fi ze tés 
meg elõ zé sét cél zó in téz ke dést 

In téz ke dé si ter vet dol goz tat ki
 (be von va az OBÁ-t)

 Igen

Vissza von ja a bank en ge dé lyét  Nem

Meg kez di a be tét ki fi ze tést 

A vál sá gok ki ala ku lá sá nak leg gya ko ribb ese te, ami kor a hi tel in té zet
túl zott koc ká zat vál la lá sa mi att esz kö ze i nek pi a ci ér té ke már nem fe de zi tel -
je sen kö te le zett sé ge it, azaz a tör vény sze rint elõ írt mi ni má lis szint hez ké -
pest tõ ke hi ány (szak mai szó hasz ná lat tal: in szol ven cia) ke let ke zik. Ez eset -
ben a Fel ügye let nek lép nie kell, az Alap nak pe dig fel kell ké szül nie a vál -
ság ke ze lés al ter na tív mód ja i ra. Az ala pí tás évé tõl 2000-ig át la go san
két éven te vált szük sé ges sé az OBA be avat ko zá sa. Ez a há rom száz kö rü li
tag lét szá mot te kint ve nem tû nik túl gya ko ri nak, ugyan ak kor jel lem zõ az
„élet” és a tör vé nyi le he tõ sé gek sok szí nû sé gé re, hogy szin te min den vál -
ság ke ze lé si alap tí pus ra volt pél da.

2. Mód szer ta ni össze fog la ló: a leg ki sebb költ ség elve

Jog sza bá lyi hát tér 

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap ra 1997. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek kö te le zõ vé tet ték azt az aláb bi ak ban meg fo gal ma zott
költ ség mi ni ma li zá lást (re la tív költ ségkor lát be tar tá sát), amely ad dig még
csak le he tõ ség volt: 
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„Az Alap a bet étek be fa gyá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben kö te les azt a meg ol dá -
si mó dot vá lasz ta ni, amely a be té te sek és hi tel in té ze tek, va la mint a köz pon ti költ -
ség ve tés szá má ra a leg ki sebb hos szú távú vesz te ség gel jár.” (104.§ (2) bek.)

Ér vény ben ma radt ugyan ak kor a kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek meg elõ zé -
sét cél zó ak ció ab szo lút költ ség-kor lát ja, mely sze rint:

„A (...) fel té te les és fel tét len kö te le zett ség-vál la lá sok együt tes össze ge nem ha -
lad hat ja meg a hi tel in té zet nél el he lye zett biz to sí tott bet étek után a 101.§ sze rint
ki fi ze ten dõ kár ta la ní tá sok és az Alap nál ezek ki fi ze té sé vel kap cso lat ban fel me -
rült költ sé gek vár ha tó össze gét.” (104.§ (5) bek.)

El dön ten dõ kér dé sek és a mód szer rö vid le írá sa

Elõ ször ab ban kell ál lást fog lal ni, hogy meg ment he tõ-e a vál ság ba ju tott hi tel -
in té zet a fel ügye le ti in téz ke dé sek va la mely kom bi ná ci ó já nak vég re haj tá sa út -
ján és – szük ség ese tén – az OBA köz re mû kö dé sé vel, vagy pe dig el ke rül he tet -
len a be zá rás (en ge dély-vis sza vo nás), va la mint a fel szá mo lás kez de mé nye zé -
se. Ha az elõb bi kér dés re a be zá rás (fel szá mo lás) a vá lasz, az OBA meg kez di
a be té te sek (tör vény sze rint kor lá to zott) kár ta la ní tá sát. Az érin tet tek (a hi tel in -
té ze ti dí jak ból táp lált OBA, a be té te sek, eset leg a költ ség ve tés) fel szá mo lás ban 
el szen ve dett vesz te sé ge az a kü szöb ér ték, amely alatt fel me rül het nek a be zá -
rást (az OBA szem pont já ból pon to sít va: a bet étek be fa gyá sát) meg elõ zõ meg -
ol dá si vál to za tok, ame lyek  esélyt ad nak a nem biz to sí tott bet étek (be tét ré -
szek) tu laj do no sa i nak és egyéb hi te le zõk nek arra, hogy men te sül je nek a vesz -
te ség tõl. Vizs gá lan dó to váb bá, hogy az OBA szó ba jövõ köz re mû kö dé si
mód jai kö zül me lyik ké pes ha tá so san szol gál ni a fel ügye let ál tal ki tû zött célt,
il let ve me lyik tel je sí ti a  költ ség-mi ni ma li zá lás elõb bi ek ben idé zett jog sza bá -
lyi kö vetel mé nyét. 

A mód szer lé nye ge az, hogy a vál ság ba ju tott tag in té zet mér leg ada ta in
ala pu ló, egy más ra épü lõ táb lák se gít sé gé vel az OBA ös sze ha son lít ja a be zá rás
(be tét be fa gyás, kár ta la ní tás) és a szó ba jövõ meg elõ zõ in téz ke dés hos szú távú
pénz ügyi ha tá sát az OBA és más érin tett fe lek (be té te sek, ál lam) vo nat ko zá sá -
ban. Az ös sze ha son lí tás fi gye lem be ve szi a dön té si vál to za tok sa já tos költ sé -
ge it, vesz te sé ge it (pl. fel szá mo lás ból való meg té rü lés, hi tel, tõ ke meg té rü lés),
a hi te le zõk ki elé gí té si sor rend jét a fel szá mo lás ban, va la mint az idõ té nye zõt.
Az ös sze ha son lí tó elem zés egy részt az esz köz ál lo mány meg té rü lé sé nek becs lé -
sé bõl in dul ki, eb bõl – a fel szá mo lá si költ sé get is te kin tet be véve – be csül he tõ
a hi te le zõi ki elé gí té si alap. Más részt a be tét ál lo mány ada ta i nak alap ján meg ál -
la pít ha tó, il let ve be csül he tõ az OBA kár ta la ní tá si kö te le zett sé ge és egy eset le -
ges kár ta la ní tá si el já rás já ru lé kos költ sé ge, ame lyek meg té rü lé sét a fel szá mo lá -
si ki elé gí té si sor rend is be fo lyá sol ja. Az így szá mí tott fel szá mo lá si vesz te ség
vi szo nyít ha tó a szó ba jövõ meg elõ zõ meg ol dás(ok) vár ha tó vesz te sé gé hez.
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3. OBA vál ság ke ze lõi köz re mû kö dés: össze fog la ló

Az egyes ese te ket, a köz re mû kö dés mód ját és ered mé nyes sé gét szem lél te ti
a 2002. év végi ál la pot sze rint a 10. táb lá zat.

A fon to sabb kér dé se ket, a jö võ be mu ta tó szak mai ta nul sá go kat a to -
váb bi ak ban rész le te i ben is meg vi lá gít juk, az egyes vál ság ke ze lé si ese tek
pél dá i val il luszt rál va. Meg je gyez zük, hogy az Ala pot érin tõ hi tel in té ze ti
fel szá mo lá sok kö zül még egy sem fe je zõ dött be. Ezen el já rá sok kö zött van
olyan is, amely már tíz éve tart. Az OBA ed dig egy eset ben ré sze sült hi te le -
zõi kö ve te lé sei után fel szá mo lá si ki fi ze tés ben (Re al bank, 2003 ele jén).

4. Ki fi ze tõ kassza vagy költ ség mi ni ma li zá ló be tét biz to sí tás:
a leg ki sebb költ ség el vé nek gya kor la ti al kal ma zá sa

Mint ko ráb ban be mu tat tuk, az OBA sze re pét már az ala pí tó jog sza bály is
tá gab ban ha tá roz ta meg egy egy sze rû ki fi ze tõ kas szá nál, meg en ged ve a be -
tét be fa gyást meg elõ zõ in téz ke dést. Az en nek ér de ké ben vál lalt pénz ügyi kö -
te le zett ség nek azon ban 1997-ig a már em lí tett ab szo lút költ ség-kor lát,
1997-tõl – ezen fe lül – a költ ség mi ni ma li zá lást elõ író re la tív költ ség-kor -
lát is ha tárt sza bott.

Az OBA tör té ne té ben elsõ bank be zá rás, a He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet -
ke zet ese te nem adott al kal mat a mér le ge lés re: a di ag nó zis egy ér tel mû en azt
mu tat ta, hogy a ta ka rék szö vet ke zet ment he tet len. A kö vet ke zõ, OBÁ-t érin tõ
eset 1995 má ju sá ban tör tént, ami kor a Fel ügye let – a bank ve ze tõ i nek õri zet -
be vé te lét kö ve tõ en – meg til tot ta a kö zép bank nak szá mí tó Ag ro bank Rt.-nél
el he lye zett be té tek re a ki fi ze tést.14 A fel ügye le ti in téz ke dést kö ve tõ en a be tét -
biz to sí tás is köz re mû kö dött a bank meg men té sé ben a jog sza bály ál tal le he tõ -
vé tett ke re tek kö zött. Az Ag ro bank be té te i nek be fa gyá sa kor az OBA-nak
mint egy 1,8 mil li árd Ft lik vid esz kö ze volt, a bank nál el vég zett fel mé ré sek sze -
rint az OBA kár ta la ní tá si kö te le zett sé ge el ér te a 15 mil li árd Ft-ot. Bár a kü lön -
bö ze tet az OBA jegy ban ki vagy pénz pi a ci hi tel bõl ké pes lett vol na elõ te rem te -
ni, ez igen ko moly ter het rótt vol na az egész bank rend szer re. Az Ag ro bank
talp ra ál lí tá sá hoz több mil li árd fo rin tos tõ ke in jek ci ó ra volt szük ség. Eb bõl az
OBA a fent em lí tett ab szo lút költ ség-kor lát hoz ké pest cse kély ös sze gû, 500
mil lió fo rint név ér té kû rész vényt vá sá rolt, ez zel az ál lam mel lett ki sebb sé gi tu -
laj do nos sá vált. 

A he ve si ta ka rék szö vet ke zet és az Ag ro bank ese te az OBA szem pont já -
ból ab ban volt ha son ló, hogy a rá for dí tá sok – ké sõbb rész le te zett okok
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10. táb lá zat. Vál ság ke ze lé si mó dok és ered mé nyes ség

Köz re mû kö dés
 kez de te

Hi tel in té zet Köz re mû kö dés mód ja, 
tar tal ma

Rá for dí tás 
 (M Ft)

Meg té rü lés
(M Ft)

Meg té rü lés
%

1993.09.22. He ves és Vi dé ke 
Ta ka rék szö vet ke zet

Biz to sí tott bet étek után kár ta la ní tás fi ze tés 262
+30 já ru lé kos költ ség

0 0

1994.06.28. In no fi nan ce 
Mer chant Bank Rt.

Fel szá mo lás elõtt a be tét nyil ván tar tás el le nõr zé se, le men -
té se; meg gyõ zõ dés ar ról, hogy nincs be tét kö ve te lés

0 0 0

1995.05.25. Ag ro bank Rt. Kár ta la ní tá si elõ leg fi ze tés a be té te sek nek, 
majd rész vény jegy zés sel tõ ke jut ta tás

500
+ 26 já ru lé kos költ ség 

25
(10+15)

4,7

1995.08.25. Ipar bank ház Rt. Fel ügye le ti in téz ke dé si terv „mögé ál lás” hi tel nyúj tás sal,
rész vé tel a vég re haj tás el le nõr zé sé ben, biz to sít ékok 
ér té ke sí té se

990
+ 2 kár ta la ní tás

918 92,5

1995.08.31. MHB-Sil ver Bank Rt. Fel szá mo lás elõtt a be tét nyil ván tar tás el le nõr zé se, le men -
té se; meg gyõ zõ dés ar ról, hogy nincs be tét kö ve te lés

0 0 0

1996.11.07. Elsõ Pol gá ri 
Ta ka rék pénz tár Rt.

Meg ál la po dás ar ról, hogy a hi tel in té zet maga fi ze ti ki 
a be té te ket; meg gyõ zõ dés ar ról, hogy nem ma radt 
be tét kö ve te lés

0 0 0

1997.03.18 Duna Be fek te té si 
és For gal mi Bank Rt.

Fel szá mo lás elõtt a be tét nyil ván tar tás el le nõr zé se; 
meg gyõ zõ dés ar ról, hogy nincs be tét kö ve te lés

0 0 0

1998.09.04. Re al bank Rt. I. Tõ ke jut ta tás a be zá rás meg elõ zé se és több sé gi tu laj don
szer zé se a bank ér té ke sít he tõ sé ge cél já ból.

(I.) 3.062 tõke 5129 62,6

1999.01.18. II. Biz to sí tott bet étek után kár ta la ní tás fi ze tés (II.) 5.078 kár ta la ní tás
+58 já ru lé kos költ ség

2000.10.11. Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet Biz to sí tott bet étek után kár ta la ní tás fi ze tés 304 102* 33,6

* becs lés
Meg jegy zé sek: Az In no fi nan ce Mer chant Bank Rt., az MHB-Sil ver Bank Rt. és a Duna Be fek te té si és For gal mi Bank Rt. ese té ben kár ta la ní tás fi ze tés -
re nem volt szük ség, az OBA sze re pe a be tét ál lo mány fel mé ré sé re és a be té te sek tá jé koz ta tá sá ra kor lá to zó dott.Az Elsõ Pol gá ri Ta ka rék pénz tár ese -
té ben a te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sát kö ve tõ en az OBA fel mér te a biz to sí tott be té te ket, azon ban kár ta la ní tás ra azért nem volt szük ség,
mert a hi tel in té zet ele gen dõ pénz esz köz zel ren del ke zett a bet étek ma ra dék ta lan ki fi ze té sé hez.



 miatt – egyál ta lán nem, vagy csak tö re dék rész ben té rül tek meg. Ez a vál -
ság ke ze lé si tech ni kát il le tõ en kiút ke re sé sé re ösz tö nöz te az OBÁ-t. Erre,
ugyan csak 1995-ben, az Ipar bank ház Rt. ese te adott al kal mat. Az OBA ál -
tal kez de mé nye zett és az Ál la mi Bank fel ügye let tel kö zö sen vég hez vitt vál -
ság meg ol dá si mód, a pi ac ról tör té nõ csen des ki ve ze tés mind el mé le ti, mind
gya kor la ti szem pont ból fon tos át tö rést je len tett. A bank 1995 jú li us vé gé -
re el ké szí tett ki mu ta tá sa sze rint az ügy fél be té tek össze ge mint egy 5 mil li -
árd fo rin tot, az OBA po ten ci á lis kár ta la ní tá si ki fi ze té se pe dig 2,8 mil li árd
fo rin tot tett ki, ez utób bi összeg je len tet te az OBA ál tal vál lal ha tó pénz -
ügyi kö te le zett ség ab szo lút fel sõ ha tá rát.

A leg ki sebb költ ség elve szem pont já ból az Ipar bank ház csen des ki ve -
ze té se so rán al kal maz ta elõ ször az OBA az ab szo lút nál szi go rúbb re la tív
költ ség-kor lá tot, mint egy meg elõz ve az erre vo nat ko zó tör vé nyi kö te le -
zett sé get. Ak ko ri szá mí tá sok sze rint az azon na li be zá rás ese tén vár ha tó
meg té rü lés nem érte vol na el a 80 szá za lé kot, a csen des ki ve ze tés – azó ta
tény szá mok kal iga zolt – meg té rü lé si rá tá ja en nél je len tõ sen ked ve zõbb -
nek tûnt. A vá lasz tott vál ság meg ol dá si mód meg óv ta az Ala pot kö zel 3 mil -
li árd fo rint ki fi ze té sé tõl, amely nek meg té rü lé se idõ ben el nyúj tott és bi -
zony ta lan lett vol na, rá adá sul a be té te se ket is meg kí mél te a kár ta la ní tá si
és fel szá mo lá si el já rás ból szár ma zó ké nyel met len ség tõl, pénz ügyi és idõ -
vesz te ség tõl.

1998-ban, a Re al bank vál ság ke ze lé se ide jén az OBÁ-nak már nem -
csak joga, de jog sza bály ban elõ írt kö te les sé ge is volt a leg ki sebb hosszú
távú vesz te ség gel járó vál ság meg ol dá si mó dot vá lasz ta ni, azaz fi gye lem be 
kel lett ven nie a re la tív költ ség-kor lá tot. Az OBA szá má ra eb ben az ügy ben 
a dön té si al ter na tí va az volt, hogy vagy több sé gi tu laj do nos sá vá lik 3 mil li -
árd fo rint kö rü li tõ ke-in jek ció ré vén, vagy – a bank be zá rá sa ese tén – nagy 
össze gû kár ta la ní tá si ki fi ze tést tel je sít. A vá lasz tást az aláb bi té nye zõk ne -
he zí tet ték meg:

• a két vál to zat nak – a dön tés idõ pont já ban is mert ada tok alap ján –
szám sze rû sít he tõ vesz te sé ge kö zött igen cse kély volt a kü lönb ség;

• a jog sza bály szi go rú ha tár idõt írt elõ a dön tés re;
• a dön té si al ter na tí va mind két ol da lát nem szám sze rû sít he tõ koc ká -

za ti té nye zõk ter hel ték. 
A tu laj do no si koc ká zat ab ban állt, hogy a Gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó -

ló 1997. évi CXLIV. tör vény ide vá gó ren del ke zé sei alap ján az OBA – egyéb 
fel té te lek tõl is füg gõ en – a rész vény tu laj do nán fe lü li pénz ügyi fe le lõs ség -
gel tar toz na a bank hi te le zõi felé, akik ezt pol gá ri pe res el já rá sok ban eset -
leg ké pe sek len né nek ér vé nye sí te ni. Az éve ken át hú zó dó jogi el já rá sok
tük ré ben leg alább ek ko ra volt az OBA biz to sí tói meg té rü lé si koc ká za ta
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a fel szá mo lás ban. A tör vény alap ján az OBA a kár ta la ní tás ként ki fi ze tett
össze get a be té tes elõ nyös po zí ci ó já ból kö ve tel he ti vissza a fel szá mo lás -
ban, fel té ve, hogy el len ér de kelt fe lek nek nem si ke rül en nek jogi alap ját
meg kér dõ je lez ni ük. Négy év el tel té vel – az er rõl szó ló al kot mány- és fel -
szá mo lá si bí ró sá gi el já rá sok le zá rul táv al – be bi zo nyo so dott, hogy az OBA
fel szá mo lá si po zí ci ó já nak tör vé nyi alap ja szi lárd, de ezt 1998-ban alig ha
tud hat tuk biz to san elõ re. 

Az OBA ak kor – szak mai be fek te tõ tu laj do nos nak való el ad ha tó ság
 reményében – a tõ ke eme lés, és ez zel át me ne ti idõ re a „híd bank”-mû köd te -
tés fel té te le i nek meg te rem té se mel lett dön tött.   Az OBA több sé gi tu laj don -
szer zé sét kö ve tõ en a bank új ve ze té se újra fel mér te az esz kö zök mi nõ sé gét
és a tõ ke hely ze tet. A fel mé rés a tõ ke szer zést meg ala po zó ál la pot hoz ké pest 
to váb bi vesz te sé get és is mét ne ga tív sa ját tõ két mu ta tott ki. Hang sú lyoz ni
kell, hogy ezek a több let-vesz te sé gek ko ráb ban, még a fel ügye le ti in téz ke -
dést és OBA köz re mû kö dé sét meg elõ zõ idõ szak ban ke let kez tek. A bank tör -
vé nyes mû kö dé si fel té te le i nek hely re ál lí tá sá hoz te hát to váb bi tõ ke ren de -
zés vált szük sé ges sé, több an nál, mint amennyi az OBA jog sza bály ban
 behatárolt költ ség vi se lõ ké pes sé gé be be le fért. Az OBA nem szá mít ha tott
a kor mány zat társ fi nan szí ro zói rész vé te lé re, a bank iránt ad dig ve võ ként
ér dek lõ dõ be fek te tõk pe dig vissza lép tek. Mind eze ket mér le gel ve 1999 ele -
jén – ugyan azon jog sza bály, de a tõ ke eme lés kor is mert hez ké pest mó do -
sult ada tok alap ján – az OBA nem vál lal ha tott to váb bi pénz ügyi kö te le zett -
sé get a Re al bank tõ ke hely ze té nek ren de zé se ér de ké ben. Ezt kö ve tõ en a Fel -
ügye let a Re al bank mû kö dé si en ge dé lyét vissza von ta. 

5.  A bet étek be fa gyá sá nak meg elõ zé sét cél zó ak ci ók

Mint em lí tet tük, a he ve si ta ka rék szö vet ke zet ese té ben a meg elõ zés nem jött
szó ba. Az Ag ro bank ese té ben a meg elõ zés mód já ba az OBÁ-nak, mint ki sebb -
sé gi tu laj do nos nak nem volt be le szó lá sa. A bank fõ tu laj do no sa, a Pénz ügy mi -
nisz té ri um az Ag ro bank – tõ ke le szál lí tás, fel tõ ké sí tés és egy má sik bank ba tör -
té nõ be ol vasz tás út ján tör té nõ – meg men té se mel lett dön tött, ami nek kö vet -
kez té ben az OBA tu laj don ré szé nek ér té ke 1 szá za lék ra ér ték elõ dött le.
(A tu laj don részt vé gül 1997-ben adta el az OBA 200 szá za lé kos ár fo lya mon,
azaz 10 mil lió fo rin tért.) Bár a konk rét el já rás még min dig ki sebb költ ség gel
járt, mint a fel szá mo lás és a kár ta la ní tás, a ki sebb sé gi tu laj don szer zés koc ká za -
ta ta nul sá gul szol gált az OBA szá má ra a jö võ re néz ve. 

Az Ipar bank ház ese té ben a kor mány zat pri va ti zá ci ós erõ fe szí té se i nek
meg hi ú su lá sa tett szük sé ges sé in téz ke dést. Te kin tet tel arra, hogy a bank mér le -
gé ben a lik vid esz kö zök kö zel 50 szá za lé kos arányt tet tek ki, a Fel ügye let, pon -
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to sab ban a Bank fel ügye le ti Bi zott ság és az OBA – a ne ga tív he ve si fel szá mo lá -
si ta pasz ta la tok alap ján – egyet ér tett ab ban, hogy a lik vid esz kö zök ben gaz -
dag Ipar bank há zat és sze rût len lett vol na egy pro fit ér de kelt fel szá mo ló
ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A Bank fel ügye le ti Bi zott ság olyan ha tá ro za tot ho -
zott, amely kö te lez te a ban kot egy le épí tést cél zó in téz ke dé si terv ki dol go zá sá -
ra, vég sõ cél ként meg je löl ve a mû kö dé si en ge dély ha tár idõ re tör té nõ vis sza -
adá sát. Hi tel fel vé te lét írta elõ an nak ér de ké ben, hogy a bank be té te sei és
szám la tu laj do no sai, il let ve egyéb hi te le zõi hoz zá jut has sa nak a pén zük höz.
A fo lya mat lé nye ge te hát az OBA szem pont já ból a bank be té te se i nek a nor -
mál üz let me net ben tör té nõ ki elé gí té se volt – ide ért ve a nem biz to sí tott be té te -
se ket is, – és a vá lasz tott meg ol dás nak egy út tal meg kel lett fe lel nie a re la tív
költ ség mi ni ma li zá lás szi go rú fel té te lé nek is. Az Ipar bank ház vál ság ke ze lé se
jól pél dáz za azt, hogy az OBA szem pont já ból a meg elõ zés cél ja nem a pénz in -
té zet bu ká sá nak el ke rü lé se, ha nem a bet étek be fa gyá sá nak meg elõ zé se – füg -
get le nül a bank ké sõb bi sor sá tól.

Az Alap 1,2 mil li árd fo rint ról szó ló ké szen lé ti hi tel szer zõ dést kö tött az 
Ipar bank ház Rt.-vel, amely bõl a bank 990 mil lió fo rin tot vett igény be.
Az OBA szá má ra a jogi biz to sít ékot a hi tel szer zõ dés ben sze rep lõ op ci ós jo -
gok, kö ve te lés-en ged mény ezé sek, bank szám la fe let ti azon na li in kasszós
jog és szá mos eset re ki kö tött fel mon dá si jog je len tet ték. A ké szen lé ti hi tel
cél ja a biz to sí tott és nem biz to sí tott bet étek za var ta lan ki fi ze té se volt, be le -
ért ve az eh hez szük sé ges bank üze mi ak ti vi tás meg fi nan szí ro zá sát is. Elsõ
lé pés ként ka mat csök ken tést je len tett be a bank ve ze té se, ezt kö vet te a be -
tét- és szám la szer zõ dé sek fel mon dá sa az zal, hogy a bet étek össze ge nem
ka ma to zó le té ti szám lá ra ke rült. A be tét ál lo mány 1995 vé gé re meg fe le zõ -
dött, a kö vet ke zõ év kö ze pé re pe dig lé nye gé ben el enyé szett. Az Ipar bank -
ház nál al kal ma zott vál ság ke ze lé si meg ol dást az OBA szem pont já ból ér té -
kel ve meg ál la pít ha tó, hogy a pi ac ról tör té nõ „csen des ki ve ze té se” va ló ban 
csen des – szin te ész re vét len – volt, a bank rend szer sta bi li tá sa irán ti bi za -
lom leg cse ké lyebb sé rel me nél kül. El enyé szõ szám ban ma rad tak olyan be -
té te sek, aki ket a bank be zá rá sát kö ve tõ en a be tét biz to sí tá si ügy me net sze -
rint kár ta la ní tott az OBA. 

A Re al bank vál ság ke ze lé sé nek új sze rû sé ge ab ban állt, hogy az OBA
több sé gi tu laj do no si sze rep re vál lal ko zott, szem ben egy ko ráb bi, ki sebb sé -
gi tu laj do nos ként vál lalt – nem egy ér tel mû en po zi tív ta pasz ta la tok kal járó 
– köz re mû kö dés sel. Az Ipar bank ház vál ság ke ze lé sé tõl pe dig ab ban kü lön -
bö zött a Re al ban ké, hogy ezút tal nem a bank le épí té se, ha nem  talp ra ál lí tá -
sa és a vevõ(k) szá má ra von zó vá té te le volt a cél. 

A vál ság hely ze tet a Fel ügye let (ak ko ri ne vén Ál la mi Pénz- és Tõ ke pi a -
ci Fel ügye let) a bank szer teá ga zó cég kap cso la ta i ra is ki ter je dõ vizs gá la ta
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tár ta fel, amely azon na li, 3-5 mil li árd fo rin tot ki te võ tõ ke pót lás szük sé ges -
sé gét ál la pí tot ta meg. Mi u tán a bank tu laj do no sai nem vol tak ab ban a hely -
zet ben, hogy ek ko ra tõ két be von ja nak, az OBA fel ké rést ka pott a fel ügye -
let tõl arra, hogy tõ ke pót lás sal se gít se elõ a be tét be fa gyás el ke rü lé sét, il let -
ve a Re al bank fel szá mo lá sát. Meg je gyez zük, hogy a fel ügye le ti biz tos
ki ren de lé se nyo mán nyílt tá vált a bank vál ság, és ez – el len sú lyo zó po zi tív
tar tal mú üze net hi á nyá ban – meg ál lít ha tat lan be tét esi ro ham hoz ve zet he -
tett vol na. En nek el ke rü lé se vé gett az OBA be je len tet te – az elõ ze tes tõ ke le -
szál lí tás fel té te lé hez kö tött – tõ ke eme lé si haj lan dó sá gát. Az 1998. szep tem -
ber 4-én meg tar tott rend kí vü li köz gyû lés meg sza vaz ta az alap tõ ke 1 szá za -
lék ra tör té nõ le szál lí tá sát, ezt kö ve tõ en az OBA a szük sé ges 3,1 mil li árd
fo rint tal fel emel te a bank tõ ké jét.  En nek kö vet kez té ben a mû kö dés tör vé -
nyes fel té te le a tõ ke hely zet ol da lá ról hely re állt, és az OBA mint egy 99 szá -
za lé kos mér ték ben a bank tu laj do no sá vá vált. (Itt je gyez zük meg, hogy
a bank rész vé nye se i nek egy cso port ja utó lag jo gi lag meg tá mad ta a köz -
gyû lés egyes ha tá ro za ta it, de az OBA ál tal vég re haj tott tõ ke eme lést nem.)

Az OBA  tu laj do nos ként  a kö vet ke zõ – egy más sal szo ro san össze füg -
gõ – stra té gi ai cé lo kat tûz te ki a bank, il let ve bank ve ze tés elé:

• A nor má lis ban ki mû kö dé si fel té te lek hely re ál lí tá sa, ezen be lül
a szer ve zet, a sza bály za tok és a költ ség gaz dál ko dás és sze rû sí té se il -
let ve pót lá sa, to váb bá a lik vi di tást ve szé lyez te tõ for rás ki áram lás
meg ál lí tá sa. 

• A bank el adás ra való fel ké szí té se, ezen be lül po ten ci á lis  vevõk
meg ke re sé se, a bank üz le ti ér té ké nek fel mé ré se. Az OBA szá má ra
a vál ság ke ze lé si rá for dí tás (a tõ ke eme lés) meg té rü lé si for má ja az el -
adás volt, de en nél is fon to sabb, hogy ez volt az ér de ke a bank ügy -
fe le i nek, hi te le zõ i nek is. 

Mi u tán pe dig ez utób bi tö rek vé se – az elõ zõ al fe je zet ben rész le te zett és az
OBA szem pont já ból ob jek tív okok mi att – nem ve ze tett ered mény re, a Re al -
bank vál ság ke ze lé sé nek má so dik sza ka sza kö vet ke zett: a Re al bank az
OBA ki e mel ke dõ en leg na gyobb kár ta la ní tá si ki fi ze té si ügye lett. 

6. Kár ta la ní tá si ki fi ze té si ügyek az OBA tör té ne té ben

A He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet be té te se i nek kár ta la ní tá sa a ha zai
be tét biz to sí tá si rend szer fel ké szült sé gét szin te a meg ala ku lá sá val egy idõ -
ben pró bá ra tevõ eset volt. Ek kor ra épp hogy el ké szült az OBA kár ta la ní -
tást ki fi ze tõ rend sze re, így a he ve si kár ta la ní tá si ügy lé nye gé ben an nak éles –
egyéb ként si ke res – teszt jét je len tet te. A ki fi ze té sek tel je sí té sé re ver se nyez te -
tés út ján ka pott meg bí zást az OBA egyik tag in té ze te, a Ke res ke del mi Bank.
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1993 vé gé ig a tel jes nyil ván tar tott 280 mil li ós kár ta la ní tá si kö te le zett ség
mint egy két har ma dát ki te võ össze get, 192 mil lió fo rin tot fi ze tett ki az
Alap kö zel két ezer be té tes nek. A kö vet ke zõ év vé gé ig az elõb bi vel együtt 
össze sen 257 mil lió ki fi ze té se tör tént meg 2785 be té tes szá má ra. Ezt kö ve -
tõ en pe dig már csak szór vá nyos ki fi ze té sek tör tén tek, ami nek ered mé nye -
kép pen a kár ta la ní tá sok össze ge 2002 vé gé ig 262 mil lió fo rin tot ért el.
Az el nem évü lõ ta ka rék be té tek mi att még nap ja ink ban is elõ for dul
egy-egy ki sebb össze gû ki fi ze tés.

A Fel ügye let 1995 má ju sá ban ha tá ro zat ban til tot ta meg a kö zép bank -
nak szá mí tó Ag ro bank ban el he lye zett be té tek bõl tör té nõ ki fi ze tést.
Az OBA a rá kö vet ke zõ na pon in téz ke dett a bank adat ál lo má nyá nak rög zí -
té sé rõl, sa ját szá mí tás tech ni kai rend sze ré be való át vé te lé rõl, majd nem
sok kal utá na meg bí zá si szer zõ dés jött lét re az Ag ro bank és az OBA kö zött,
amely ben az OBA meg bíz ta a ban kot az igény be je len té sek fo ga dá sá val, il -
let ve az  elõ leg fi ze té sek tel je sí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá val.
Ez utób bi – a ki fi ze té si li mit be tar tá sát nem ve szé lyez te tõ – ru gal mas, egy -
út tal ügy fél ba rát meg ol dás sal si ke rült a kez de ti be tét esi pá ni kot mér sé kel -
ni. A vál lal ko zói fo lyó szám lák nál le he tõ vé tet tük, hogy a zár la tot kö ve tõ -
en be ér ke zõ pénz át uta lá so kat egy le té ti szám la ként mû kö dõ al szám lán
tart sa nyil ván a bank, amely fö lött az ügy fe lek ren del kez het tek. Az OBA
az Ag ro bank kal együtt mû köd ve meg te rem tet te an nak fel té te lét, hogy
a kár ta la ní tás 30 nap el tel té vel vár ha tó meg kez dé se elõtt a biz to sí tott,
azon ban be fa gyott la kos sá gi fo rint ala pú fo lyó szám lák egyen le ge i bõl bõ
két hé ten át az ügy fe lek gyor sí tott – kü lön igény be je len tést nem igény lõ –
el já rás ke re té ben kár ta la ní tá si elõ leg ként leg fel jebb 20.000 fo rint ere jé ig
kész pénzt ve gye nek fel. (Ez az elõ leg fi ze tés a ké sõb bi tõ ke-hoz zá já ru lás ba
beszámított.)

A Re al bank ban össze sen 5,7 mil li árd fo rint biz to sí tott be tét fa gyott be, 
eb bõl 5,1 mil li árd  volt a be tét biz to sí tást ter he lõ egy mil lió fo rint alat ti be -
tétek, il let ve be tét ré szek össze ge. Az igé nyek túl nyo mó ré szét tíz nap alatt
be fo gad ta a 30 igé nyel fo ga dó he lyen al kal ma zott 60 ügy in té zõ. Az OBA
a bet étek be fa gyá sát kö ve tõ há rom hó nap alatt 13 ezer ügy fél 4,6 mil li árd
fo rint össze gû kár ta la ní tá si igé nyét hagy ta jóvá az ad dig be je len tett 15
ezer igény bõl. A fenn ma ra dó 10 szá za lék ki fi zet he tõ sé gét át me ne ti leg rész -
ben az igény és a ban ki nyil ván tar tás egye zõ sé gé nek hi á nya, rész ben pe -
dig az hát rál tat ta, hogy vol tak ügy fe lek, akik nem ér tet tek egyet a kár ta la -
ní tá si összeg gel. Elõ for dul tak olyan té te lek is, ame lyek re ad dig nem ad tak
be igényt. Te rü le ti meg osz lá sát te kint ve a kész pén zes ki fi ze té sek több mint 
fe lét tel je sí tet te az OBA meg bí zott ja Bu da pes ten, kö zel egy ötö dét Deb re -
cen ben, a fenn ma ra dó rész zö mét Mis kol con, Pé csett és Ta ta bá nyán.
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Az  átutalás ará nya Bu da pes ten, Ta ta bá nyán és a fel so ro lás ban nem sze rep -
lõ egyéb vi dé ki hely sé gek ben volt át la gon fe lü li. 

Az ugyan csak he ve si szék he lyû Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet kár ta la ní tá si el -
já rá sá nak az új sze rû sé ge az elsõ íz ben al kal ma zott OBA Be tét biz to sí tá si Kár tya
volt. Ez zel a vi lág be tét biz to sí tói kö zött is in no va tív nak szá mí tó „ter mék kel”
az Alap több ezer há ló za ti vég pont ból álló, költ ség ta ka ré ko san mû köd tet he tõ
ki fi ze té si csa tor nát ál lí tott a szol gá la tá ba. A cél ki tû zés nek leg in kább meg fe le -
lõ part ner nek a Ma gyar Pos ta, il let ve an nak az 1999-re már tel je sen ki épült
POS TA MAT-szol gál ta tá sa kí nál ko zott. A kár tyás tranz ak ci ók nál nél kü löz he -
tet len en ge dé lye zé si fo lya mat tech ni kai hát te rét – az Alap tól füg get le nül –
a Ma gyar Pos ta az OTP-vel kö zö sen épí tet te ki. Ez szin te fel kí nál ta a vé gül is
meg va ló sí tott hár mas együtt mû kö dés le he tõ sé gét azál tal, hogy az OBA Be tét -
biz to sí tá si Kár tyá val kap cso la tos tranz ak ci ók le he tõ sé gét to vább szé le sí tet te
az OTP or szá gos ATM és POS há ló za tá val, és a mû sza ki hát tér ki szol gá lás
szem pont já ból biz ton sá gos meg ol dást kí nált az Alap és  kár tya hasz ná lat ba be -
vont ügy fe lei szá má ra.

A kár tya se gít sé gé vel az érin tet tek ké nyel me sen és ter mé sze te sen költ -
ség men te sen jut hat tak hoz zá a kár ta la ní tás hoz, akár több rész let ben is;
ugyan ak kor a meg ol dás az OBA szem szö gé bõl gyors, biz ton sá gos és tech -
ni ka i lag egy sze rû. Ez a tech no ló gia al kal mas arra, hogy – jó vá ha gyás után 
– nagy tö me gû ki fi ze té se ket rö vid át fu tá si idõ vel hajt sunk vég re, hi szen
csu pán egy hely re kell szám la jó vá írás sal el jut tat nunk a fe de ze tet (OTP
Bank), a to váb bí tás és a kész pénz ke ze lés már az OTP, il let ve a pos ta dol ga.
A ki fi ze té sek rõl már más nap elekt ro ni kus úton tu do mást sze rez az OBA. 

7. Fel szá mo lás, meg té rü lés

Az 1993. évi he ve si ügy egyik fon tos ta nul sá ga a ta ka rék szö vet ke zet fel szá -
mo lá sá val füg gött össze. Az ak ko ri jog sza bály sze rint a Fel ügye let és az
OBA csak – a bí ró ság ra nem kö te le zõ ér vé nyû – ja vas lat té te li jog gal él he -
tett a fel szá mo ló ki je lö lé se so rán, jól le het a hi tel in té ze ti fel szá mo lá si el já -
rás szá mos sa já tos ság ban kü lön bö zik az ál ta lá nos sza bá lyok tól. A fel szá -
mo ló cég mû kö dé sét – a jo go su lat lan pénz fel vé tel tõl kezd ve a tíz év el tel té -
vel sem jó vá ha gyott mér le gen át – ed dig szá mos visszás ság kí sér te.
Mel lõz ve a rész le tek és az OBA ve ze té sé vel mû kö dõ Hi te le zõi Vá laszt mány 
ál tal ezek kel össze füg gés ben el in dí tott jogi el já rá sok fel so ro lá sát, csu pán
annyit jegy zünk meg, hogy a fel szá mo lás a mai na pig nem zá rult le. En nek 
kö vet kez mé nye it nem csak a hi te le zõk nek, ha nem az adó fi ze tõk nek is vi sel -
ni ük kell, mert – ha son ló an a töb bi hi te le zõ höz – az ál la mi ga ran cia ér vé -
nye sí té sé bõl kö vet ke zõ en  leg na gyobb, és a va gyon fel osz tás ban elõ re so -
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rolt Ma gyar Ál lam sem ka pott ed dig egy fil lért sem, pe dig a fel szá mo ló az
esz kö zök nagy ré szén már túl adott és az iro dá ját be zár ta. 

A fen ti ek ben em lí tett visszás sá gok or vos lá sát szol gál ta a hi tel in té ze -
tek fel szá mo lá si sza bá lya i nak mó do sí tá sa, ami nek leg fon to sabb kö vet kez -
mé nye az, hogy 1997. ja nu ár 1-jé tõl a hi tel in té ze tek ese té ben ezt a te vé -
keny sé get ki zá ró la gos ha tás kör rel a nem nye re ség ér de kelt Hi tel in té ze ti Fel -
szá mo ló Köz hasz nú Tár sa ság (Kht.) vég zi.

Nem érin tet te még a fen ti vál to zás az Ipar bank ház fel szá mo lá sát,
amely nek el ren de lé sé ig az OBA ál tal nyúj tott kö zel egy mil li árd fo rint hi tel -
bõl 340 mil lió fo rint még az elõtt meg té rült, hogy a hi tel szer zõ dés ben fog -
lalt biz to sít ékok kal élni kel lett vol na. A fo lyó sí tott hi tel biz to sít éka ként vé -
te li jo got kö töt tünk ki a bank esz kö ze i re, amely jo gunk kal a hi tel fel mon dá -
sát kö ve tõ en él tünk is, és tu laj do nunk ba vet tük a bank meg lé võ
in gat lan ja it, tár gyi esz kö ze it, be fek te té se it, szám la- és hi tel kö ve te lé se it, és
a vé tel ár ral csök ken tet tük a bank tar to zá sát. Az át vett esz kö zök és kö ve te -
lé sek ér té ke sí té se lé nye gé ben meg tör tént. Az Alap meg té rü lé si ará nya a je -
len le gi ál la pot sze rint meg ha lad ja a 90 szá za lé kot.

A fel szá mo lás kez de té nek ép pen a ne gye dik év for du ló ján az OBA tel jes 
egé szé ben hoz zá ju tott a Re al bank-be té te sek kár ta la ní tá sa jog cí mén be je -
len tett 5.078 mil lió fo rin tos hi te le zõi kö ve te lé sé hez. Já ru lé kos költ sé gek cí -
mén az OBA négy év alatt 60 mil lió fo rin tot je len tett be, amely bõl 51 mil -
lió té rült meg 2003 ele jé ig. Az OBA díj fi ze tõ tag in té ze tei szem pont já ból
nyil ván az a leg fon to sabb kér dés, hogy összes sé gé ben mennyi be ke rült, és
mennyi ben té rült meg pén zü gyi leg a Re al bank vál ság ke ze lé se. Fi gye lem -
be véve a be fek te tett tõke el vesz té sét is, a meg té rü lé si ráta 63 szá za lék.
Nyil ván va ló azon ban az, hogy a mai fo rint nem ugyan az, mint a négy év -
vel ko ráb bi: disz kont-ér té ken a meg té rü lés 45 szá za lék kö rü li. Az OBA hi te -
le zõi igé nyé nek meg té rü lé se nem volt zök ke nõ men tes, an nak el le né re
sem, hogy a fel szá mo ló – az OBA hi te le zõi mi nõ sé gé ben elõ ször – a Hi tel in -
té ze ti Fel szá mo ló Kht. volt. A fo lya ma tot szá mos olyan kö rül mény bo nyo -
lí tot ta és ezál tal las sí tot ta, amely a Re al bank nak az OBA tu laj don szer zé se
elõt ti te vé keny sé gé ben gyö ke re zett. Ezen okok kö zül meg ha tá ro zó volt az, 
hogy éve ket vett igény be an nak bí ró sá gi meg ál la pí tá sa, hogy a bank ál tal
ki bo csá tott rész vé nyek, va la mint a Re al bank kal össze fo nó dott cé gek ál tal
ki bo csá tott köt vé nyek a Re al bank fel szá mo lá sá ban ér vé nye sít he tõk-e.

A Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet fel szá mo lá sát a Fõ vá ro si Bí ró ság 2000.
 október 26-án ren del te el. A meg té rü lés – je len  ki ad vány írá sa ide jén  –
 becsült ará nya 35  szá za lék. 
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8. Az OBA vál ság ke ze lé se i nek egyéb köz re mû kö dõi, érin tett jei

A he ve si ta ka rék szö vet ke zet ben még az ál lam ga ran tál ta a bet étek na -
gyobb ré szét, ame lyek nek a ki fi ze té se nem sok kal a ta ka rék szö vet ke zet be -
zá rá sa után a fi ó kok ban meg kez dõ dött, míg az OBA a be tét biz to sí tás ra vo -
nat ko zó „fe sze sebb” sza bá lyok sze rint ké sõbb, de még a har minc na pos ha -
tár idõn be lül kezd te meg a kár ta la ní tást a meg bí zott bank fi ók ja in
ke resz tül. A hoz zá ve tõ leg 1,2 mil li ár dos be tét ál lo mány nagy ré szét ki te võ
ál la mi ga ran ci ás bet étek ki fi ze té sét – a Pénz ügy mi nisz té ri um meg bí zá sá -
ból – az OBA el le nõ riz te.  

Ko ránt sem meg le põ, hogy az ál la mi ga ran ci á ról a be tét biz to sí tás ra
való át té rés ide jén be kö vet ke zett csõd nap vi lág ra ho zott a be té te sek és
a ban ki al kal ma zot tak kez de ti tá jé ko zat lan sá gá ból fa ka dó saj ná la tos ese te -
ket. Kü lö nö sen sok em bert érin tett a jog sza bá lyok alap ján sem ál la mi ga -
ran ci á ra, sem pe dig OBA-kár ta la ní tás ra nem jo go sí tó alap- és cél rész je -
gyek ügye. Egyes ese tek, mint pél dá ul a köz mû fej lesz tés re, épí tés re ön kor -
mány zat vagy la kás szö vet ke zet ke ze lé sé re át adott és a ke ze lõk ne vén
el he lye zett – összes sé gé ben messze a kár ta la ní tá si összeg ha tárt meg ha la -
dó össze gû – bet étek prob lé má ja ké sõbb jog sza bály-mó do sí tás hoz ve ze -
tett. Ilyen hely zet ben az OBA jó szol gá la ti kö te les sé gé nek érez te, hogy ki áll -
jon a kár val lott cso por tok ér de ké ben még ak kor is, ha az ak ko ri jog sza bá -
lyi kor lá tok mi att vé gül is nem õ, ha nem – az em lí tett ese tek ben –
a költ ség ve tés, il let ve a ta ka rék szö vet ke ze tek szö vet sé ge se gít he tett. Aki -
ken nem tu dott se gí te ni az OBA, azok az 1993 jú li u sa – a be tét biz to sí tás
kez de te – utá ni név nél kü li (je li gés) betétek tulajdonosai.

Az ese tek bõl le vont ta nul sá gok a tag in té ze tek és be té te sek felé irá nyu -
ló kom mu ni ká ci ó ban hasz no sul tak. A ha son ló ese tek el ke rü lé se cél já ból
az Alap egy év vel a csõd után egy „fe hér könyv ben” össze gez te a He ves és
Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet be té te se i nek kár ta la ní tá sa so rán szer zett ne ga -
tív ta pasz ta la to kat, amely hez a tag in té ze tek nek cím zett in téz ke dé si ter vet
is mel lé kelt, hogy se gít sé gé vel ügy fe le ik ér de ké ben pó tol ják meg ta ka rí tá si
for má ik ki ala kí tá sá ban, hir de té sé ben vagy nyil ván tar tá sa ik ve ze té sé ben
eset leg esen el kö ve tett mu lasz tá sa i kat. Az OBA kam pány sze rû fel lé pé se
hoz zá já rult a ked ve zõ vál to zá sok hoz: ren de zet teb bé vált a tag in té ze tek
ügy fél- il let ve be tét nyil ván tar tá sa, ala po sab bá vált a be té te sek tá jé koz ta tá -
sa. Ezt a ja vu lást utóbb mind az OBA hely szí ni el le nõr zé sei, mind a köz vé -
le mény-ku ta tá sok alá tá maszt ot ták.

Az Ipar bank ház vál ság ke ze lé sé nek a Fel ügye le ten és az Ala pon kí vül
két to váb bi fon tos részt ve võ je volt: az MNB és a tag in té ze ti kör. A vál ság -
ke ze lés mód já nak mér le ge lé sé ben nem csak a már em lí tett lik vid esz kö zök
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ját szot tak sze re pet, ha nem az MNB je len tõs re fi nan szí ro zá si hi te le, va la -
mint az en nek ked ve zõt len fel szá mo lá si be so ro lá sa mi att be kö vet ke zõ, így 
az ál la mot köz ve tett mó don fe nye ge tõ vesz te ség nagy sá ga is. Erre te kin tet -
tel az MNB az OBA part ne ré vé, a vál ság ke ze lés te her meg osz tá sá ban pén zü -
gyi leg ér de kelt fél lé vált eb ben az ügy ben.

Az in téz ke dé si terv fon tos ele me volt az esz köz ál lo mány ér té ke sí té se.
A fi ók-in gat la nok hi tel-port fo li ó val, tár gyi esz kö zök kel és le he tõ ség sze -
rint sze mély zet tel együtt tör té nõ el adá sa kez det tõl fog va cél volt, épít ve
a tag in té ze tek ér dek lõ dé sé re. Ez ugyan a vá ra ko zá sok tól el ma radt, de vé -
gül, 1996 ele jén si ke rült tetõ alá hoz ni az OBA köz re mû kö dé sé vel az elsõ
meg ál la po dást az Ipar bank ház egyik fi ók ja bank üze mi esz kö ze i nek és sze -
mé lyi ál lo má nyá nak át adá sá ról, be le ért ve egy je len tõs össze gû hi tel kö ve te -
lés el adá sát is, majd ezt to váb bi fi ó kok kö vet ték.

A Re al bank egy ben tör té nõ el ad ha tó sá ga szem pont já ból két le het sé -
ges pi a ci szeg menst mér le gelt az OBA:

• Ma gyar or szág ra be jön ni kí vá nó kül föl di ban kok,
• ha zai ban kok, azaz az OBA tag in té ze tei.
Az elsõ cso port ból ki ke rü lõ ér dek lõ dõk fel ku ta tá sá ra fel vet tük a kap -

cso la tot az IFC-vel (In ter na ti o nal Fi nan ci al Cor po ra ti on). A Ma gyar or szá -
gon be jegy zett hi tel in té ze tek fel tér ké pe zé se ér de ké ben a na gyobb vagy
gyors pi ac bõ vü lést meg cél zó in té ze tek ve ze tõ i vel sze mé lyes meg be szé lé se -
ket kez de mé nye zett az igaz ga tó ság el nö ke. A fel ke re sett ban kok kö zül – ér -
dek lõ dé se je le ként – há rom kért bõ vebb in for má ci ó kat a Re al bank ügy fél -
kö ré rõl, az esz kö zök mi nõ sé gé rõl. A más kis ban kok pri va ti zá ci ó já val való
össze han go lás ér de ké ben az OBA egyez te tett az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és
 Vagyonkezelõ Rész vény tár sa ság gal és a Ma gyar Fej lesz té si Bankkal. 

1999 szep tem be ré tõl –a fo lya ma to san vesz te sé ges gaz dál ko dás és
 vagyonvesztés mi att – fel ügye le ti biz tos és hely szí ni el len õr mû kö dött
a Rá kóc zi Hi tel szö vet ke zet nél. A mû kö dé si en ge délyt egy év vel ké sõbb,
2000 ok tó be ré ben von ta vissza a Fel ügye let, és egy út tal tel jes körû ki fi ze té -
si ti lal mat ren delt el. Az in téz ke dés kö vet kez té ben be fagy tak a bet étek, és
élet be lé pett az OBA kár ta la ní tá si kö te le zett sé ge. A fel ügye le ti biz tos sal
való együtt mû kö dés nek kö szön he tõ en a be tét ál lo mány nyil ván tar tá si
prob lé mái ren de zõd tek, s így a ki fi ze té sek a tör vény ben elõ írt 30 na pos
 határidõ le jár ta elõtt 10 nap pal el kez dõd het tek.
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V. TAGINTÉZETI ÉS EGYÉB KAPCSOLATOK

1. Tag in té ze tek tá jé koz ta tá sa, el le nõr zé se

Az Alap csak tag in té ze te i vel szo ro san együtt mû köd ve ké pes el lát ni a pénz -
ügyi rend szer sta bi li tá sát elõ se gí tõ be tét biz to sí tá si fel ada to kat, ami köl csö -
nös és rend sze res szak mai kap cso lat tar tást igé nyel a fe lek kö zött. Az el -
múlt tíz év fo lya mán az Alap nak az együtt mû kö dés olyan for má it si ke rült
ki ala kí ta nia, amely nek ke re té ben mind az OBA, mind pe dig a tag in té ze tek
„meg ta nul ták” és fo lya ma to san fej lesz tet ték is a pi a ci kör nye zet ben mû kö -
dõ be tét vé de lem, azaz a be tét biz to sí tás rend sze rét. Az Alap nyi tott volt
a tag in té ze ti fel ve té sek re; a szak mai fó ru mo kon el hang zott, ér dek kép vi se -
le tek ál tal köz ve tí tett, vagy két- és több ol da lú kap cso la tok so rán ka pott vé -
le mé nye ket, ja vas la to kat igye ke zett fi gye lem be ven ni és azo kat  te vé keny -
sé ge so rán hasz no sí ta ni. Ugyan ak kor fo lya ma to san tö re ke dett arra is,
hogy a mû kö dé sé rõl, a be tét biz to sí tás – hi tel in té ze te ket is érin tõ – kér dé se i -
rõl szak sze rû és nap rak ész in for má ci ók kal lás sa el  tag in té ze te it. 

Az Alap és tag in té ze tei kö zöt ti in for má ció áram lás rend jét a tör vény
sza bá lyoz za. Az OBA csak a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges és a fel ügye let -
nél, il let ve az MNB-nél ren del ke zés re nem álló ada to kat, in for má ci ó kat
kér he ti tag in té ze te i tõl. Ezt a kö ve tel ményt is szem elõtt tart va, az Alap az
ál ta la ki dol go zott adat szol gál ta tá si rend ke re té ben „gyûj ti be” azo kat az
alap ve tõ in for má ci ó kat, ame lyek a díj fi ze té si kö te le zett ség meg ala po zá sá -
hoz szük sé ge sek. Ilyen fon tos adat pél dá ul a biz to sí tott be tét ál lo mány ala -
ku lá sa, az Alap min den ko ri kár ta la ní tá si kö te le zett sé gé nek meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges rész ada tok, stb. Az OBA fo lya ma to san elem zi, rend sze re zi
a tag in té ze te i tõl ka pott in for má ci ó kat, ada to kat.

A pi a ci kör nye zet ben mû kö dõ be tét biz to sí tás tíz év vel eze lõtt új don -
ság volt a ma gyar pénz ügyi rend szer ben. Erre te kin tet tel az Alap – rö vid -
del meg ala ku lá sa után – ki dol goz ta  be tét biz to sí tá si alap is me re te ket tar tal -
ma zó ki ad vá nyát a hi tel in té ze ti dol go zók ré szé re. Ez kü lö nö sen azok nak
a kol lé gák nak nyúj tott se gít sé get, akik a ban kok ban, ta ka rékszö vet ke ze tek -
ben a be tét biz to sí tás sal kap cso la tos te en dõ ket vé gez ték, és akik nek a fel -
adat kö ré be tar to zott az ügy fe lek tá jé koz ta tá sa. 

A tag in té ze tek ál tal ese ten ként fel ve tett és ál ta lá nos ér dek lõ dés re is
szá mot tar tó kér dé sek re kör le ve lek for má já ban vá la szol az Alap. Ha son ló
mó don írja elõ azon tag in té ze ti kö te le zett sé ge ket is, ame lyek nek a tel je sí té -
se a tör vény sze rint az Alap ál tal elõ írt for má ban kö te le zõ.  Az el múlt tíz
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év ben – töb bek kö zött – az OBA el le nõr zé si alap el ve i rõl, a Be tét re gisz ter
be ve ze té sé rõl, a név re szó ló bet étek azo nos ér tel me zé sé rõl, az Alap ál tal
biz to sí tott bet étek nyil ván tar tá si kö ve tel mé nye i rõl jut ta tott el kör le ve let
min den tag in té zet hez az OBA ve ze té se.

1997 ele jén – a Hpt. ha tály ba lé pé se után – az Alap ki dol goz ta a be tét -
biz to sí tás ra vo nat kozó jog sza bá lyok egy sé ges al kal ma zá sát se gí tõ tá jé koz -
ta tó anya gát. Ez zel el sõ sor ban azon ki sebb hi tel in té ze tek nek kí vánt se gít -
sé get nyúj ta ni, ame lyek nél nincs le he tõ ség fõ ál lá sú jogi szak em ber fog lal -
koz ta tá sá ra. A tá jé koz ta tót az Alap – a jog sza bá lyok vál to zá sát kö vet ve –
rend sze re sen kor sze rû sí ti.

Az Alap fo lya ma to san ren del ke zés re állt köz vet len, szó be li kon zul tá ci -
ók ra is, fel ké rés ese tén pe dig mun ka tár sai a be tét biz to sí tás sal össze füg gõ
té mák ban elõ a dá so kat tar tot tak. Mind ezt fõ leg a kez de ti idõ szak ban igé -
nyel ték a tag in té ze tek, vagy azok ki sebb-na gyobb cso port jai.

Az Alap és tag in té ze tei kö zött kap cso lat új fe je ze tét je len tet te az OBA
el le nõr zé si te vé keny sé gé nek meg kez dé se. 

Kez det ben az Alap né hány – szú ró pró ba sze rû en ki vá lasz tott – tag in té -
ze té tõl be kér te és át ta nul má nyoz ta a be tét üz let ág gal kap cso la tos sza bály -
za ta it és be tét szer zõ dé se it. En nek ke re té ben le he tõ ség nyílt a be tét biz to sí -
tás sal kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írá sok tar tal mi el le nõr zé sé re, ami nek
ered mé nyé rõl, az eset le ges hi á nyos sá gok ról le vél ben ka pott tá jé koz ta tást
a tag in té zet. Ezen túl me nõ en az Alap – nem a hely szí nen – min den év ben
el le nõ riz te a díj be val lá sok ki töl té sé nek he lyes sé gét. A díj fi ze tés el le nõr zé -
sé nek ez a mód ja azon ban nem tet te le he tõ vé a díj alap-meg ál la pí tás tar tal -
mi el le nõr zé sét, to váb bá a töb bi – be tét biz to sí tás sal össze füg gõ – tör vé nyi
elõ írás tel je sí té sé rõl sem tud tak meg gyõ zõd ni. Csak az ügy fél-nyil ván tar -
tás hely szí ni el le nõr zé se so rán le het pél dá ul meg bi zo nyo sod ni ar ról, hogy
az egyes tag in té ze tek nyil ván tar tá si rend sze re tel je sí ti-e a be té te sek eset le -
ges kár ta la ní tá sá nak, vagy a vál ság ke ze lés más mód já ban való OBA köz re -
mû kö dés nek a fel té te le it.

Az Alap 1996 óta vé gez tag in té ze te i nél rend sze res hely szí ni el le nõr zé -
se ket. Az OBA Igaz ga tó ta ná csa hagy ja jóvá az ügy ve ze tés ál tal ki dol go -
zott el le nõr zé si ter vet, s azok ta pasz ta la ta it is ez a tes tü let ér té ke li. Az Alap 
el le nõr zé sei so rán min dig gon do san ügyel arra, hogy – stá tu szá nak meg fe -
le lõ en – ne ha tó ság ként jár jon el.  

Ed dig 180 tag in té zet nél foly tat tak vizs gá la tot az OBA mun ka tár sai
vagy az ál ta la fel kért kül sõ szak ér tõk. Ez azt je len ti, hogy a tag in té ze tek 80 
szá za lé ká nak – a ta ka rék szö vet ke ze ti kö rön kí vül min den in téz mény nek –
az el le nõr zé se leg alább egy al ka lom mal már meg tör tént. 
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A hely szí ni el le nõr zé sek leg fon to sabb cél ja meg gyõ zõd ni ar ról, hogy
a tag in té zet be té tes ügy fe le i nek nyil ván tar tá sa meg fe lel-e a tör vé nyi elõ -
írá sok nak, azaz a be té te sek eset le ges kár ta la ní tá sá nak, vagy a vál ság ke ze -
lés más mód já ban való OBA köz re mû kö dés nek le het-e aka dá lya ada tok
vagy a do ku men tá ció hi á nya mi att (ügy fél-nyil ván tar tás). Mi vel a pi a ci
ala pon mû kö dõ be tét biz to sí tá si rend szer is mert sé ge még nem ki elé gí tõ, az
Alap az el le nõr zé sek so rán ki e mel ten ke ze li tag in té ze tei azon kö te le zett sé -
gé nek a tel je sí té sét, hogy ügy fe le it a bet étek biz to sí tá sá ról a jog sza bá lyok -
nak, elõ írá sok nak meg fe le lõ en tá jé koz tas sa (ügy fél-tá jé koz ta tás). A díj be -
val lás hely szí nen tör té nõ el le nõr zé se kor pe dig a díj alap meg ál la pí tá sá nak
szám sza ki meg ala po zott sá ga a vizs gá lat tár gya.

Az utób bi egy-két év el le nõr zé sei már egy ér tel mû en bi zo nyít ják, hogy 
a tag in té ze tek a be tét biz to sí tást üz let po li ti kai szem pont ból is egy re fon to -
sabb nak íté lik, és en nek meg fe le lõ en ke ze lik. A tag in té ze tek ré szé rõl az
Alap ál tal kö ve tett pre ven tív el le nõr zé si gya kor lat – a vissza jel zé sek alap -
ján – ked ve zõ fo gad ta tás ra ta lált. Az el le nõr zé sek ta pasz ta la tai alap ján dol -
goz ta ki az Alap egyes spe ci á lis kér dé se ket meg vá la szo ló és a tag in té ze tek
ren del ke zé sé re bo csá tott ál lás fog la lá sa it. 

2. Kom mu ni ká ció

Az 1989-90-es gaz da sá gi és po li ti kai rend szer vál tás, ezen be lül a piac és
ma gán tu laj don tér nye ré se szük sé ges sé tet te a bank rend szer irán ti bi za lom
új ala pok ra he lye zé sét. Ezt fel is mer ve hoz ta lét re 1993-ban az Or szág gyû -
lés az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Ala pot, amely nek szol gál ta tá sa – kár ta la ní -
tás bank csõd ese tén – egy faj ta vég sõ me ne dé ket je lent a be té te sek szá má ra 
a bank be té tek ál la mi vé dett sé gé nek meg szû né se után. Ez a vál to zás ön ma -
gá ban is kom mu ni ká ci ós ki hí vást je len tett a be tét esi bi za lom meg õr zé sét
szem elõtt tart va. Rá adá sul a lét re ho zott be tét biz to sí tá si rend szer – a ko ráb -
bi ál la mi ga ran ci á val szem ben – a vé de lem mér té két te kint ve kor lá to zott,
és van nak más, a vé de lem fo kát be fo lyá so ló fon tos sza bá lyai is. Eze ket
meg kel lett is mer tet ni a be té te sek kel, sõt az új rend szer ben már nem csu -
pán a ma gán sze mé lyek kel, ha nem a be tét biz to sí tás ha tó kö ré be be vont vál -
lal ko zói bet étek tu laj do no sa i val is. 

Mind ezek re te kin tet tel az Alap kez de tek tõl fog va stra té gi ai kér dés nek
te kin tet te a kom mu ni ká ci ót, konk ré tan a kö vet ke zõ fel ada to kat:

• A ha zai be té te sek meg gyõ zé se ar ról, hogy be tét jük az ál la mi ga ran -
cia meg szû né se után is vé del met él vez (bár an nak mér té ke kor lá to -
zott); ezál tal a bank rend szer biz ton sá gá ba ve tett bi za lom erõ sí té -
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se; an nak el ke rü lé se, hogy a ga ran ci á lis fel té te lek vál to zá sa tö me -
ges be tét ki vo nást okoz zon;

• A be té te sek ban ki ügyek ben, ezen be lül kü lö nö sen a ga ran ci á lis fel -
té te lek ben való jár tas sá gá nak nö ve lé se; új fo gal mak, mint pl.
OBA-tag in té zet, vé dett – nem vé dett meg ta ka rí tá si for mák, be -
tét-be fa gyás, kár ta la ní tá si ér ték ha tár, kö zös be tét, stb. meg ho no sí -
tá sa, tar tal má nak meg is mer te té se;

• A tag in té ze ti ügy in té zõk fel ké szí té se, il let ve to vább kép zé se a be tét -
biz to sí tás sal kap cso la tos tud ni va lók ról an nak ér de ké ben, hogy az
ügy fe lek kér dé se it fel ké szül ten és fe le lõ sen meg tud ják vá la szol ni;

• Kom mu ni ká ci ós stra té gia ki dol go zá sa bank vál ság, be tét be fa gyás
és OBA-kár ta la ní tás fi ze tés ese té re.

Mint ko ráb ban em lí tet tük, az OBA szer ve ze te 1993 már ci us vé gén jött lét -
re, és jú li us ele jé tõl kel lett ké szen áll nia fel ada ta el lá tá sá ra. Ez a né hány hó -
nap állt csu pán ren del ke zé sé re, hogy kül sõ szak mai se gít ség gel, kom mu ni -
ká ci ós ta nács adó igény be vé te lé vel meg ter vez ze, az Igaz ga tó ta náccsal el fo -
gad tas sa és vég re hajt sa az in téz ményt „be ve ze tõ” kom mu ni ká ci ós
kam pányt, amely nek négy fõ fel ada ta volt:

a) In téz mé nyi de sign és ar cu lat

Az in téz mé nyi ar cu la tot és kö vet ke ze tes al kal ma zá sá nak alap ja it az ar cu la -
ti ké zi könyv rög zí ti. A kön nyen ér tel mez he tõ, s a nyom ta tott esz kö zö kön
egya ránt jól meg je le nít he tõ, cson ka gú lát áb rá zo ló lo gó val az egy sé ges ar -
cu lat alap ján el ké szült in téz mé nyi „de sign-hor do zók” (név je gyek, le vél pa -
pí rok, kör bé lyeg zõ stb.) a sta bi li tás és biz ton ság ér ze tét erõ sí tik, ugyan ak -
kor egy ér tel mû en azo no sít ják, s a töb bi pénz pi a ci sze rep lõ tõl meg kü lön -
böz te tik az in téz ményt.

b) Mé dia-kom mu ni ká ció

Az OBA a kez de tek tõl part ne ri vi szony ki ala kí tá sá ra tö re ke dett a saj tó
mun ka tár sa i val. Az OBA mé dia-kom mu ni ká ci ó já nak az a cél ja, hogy az új -
ság írók – s köz ve tí té sük kel a be té te sek és a szak ma kép vi se lõi – meg is mer -
jék az in téz mény cél ját, sze re pét, va la mint mû kö dé sé nek sza bá lya it. 

c) Be té te sek köz vet len tá jé koz ta tá sa

A bank be té tek biz ton sá gá ba ve tett bi za lom fenn tar tá sa ér de ké ben és az
OBA meg ala ku lá sá ról szó ló hír adás ként 20 má sod per ces in téz mé nyi be mu -
ta tó („ima ge”) film ké szült. Az át lag em ber szá má ra kön nyen ér tel mez he tõ, 
ér zel mi ele me ket is tar tal ma zó film az OBA te vé keny sé gét a biz ton ság és
foly to nos ság ér ze té vel tár sí tot ta. A kre a tív kon cep ció alap ján ké szí tett fil -
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mes, rá di ós és nyom ta tott hir de té ses vál to zat ös sze sen mint egy 200 al ka -
lom mal – hoz zá ve tõ leg két hó na pon át – je lent meg az ak ko ri két te le ví zi -
ós csa tor na fõ mû sor ide jé ben, a rá di ó ban, to váb bá a fon to sabb or szá gos és 
re gi o ná lis la pok ban.

d) Be té te sek köz ve tett – tag in té ze tek ben tör té nõ – tá jé koz ta tá sa

A ban ki ügy in té zõk in du ló fel ké szí té se cél já ból az OBA együtt mû kö dés re
kér te fel a Nem zet kö zi Ban kár kép zõ Köz pon tot (NBK) és az Or szá gos Ta ka -
rék szö vet ke ze ti Szö vet sé get. Az össze fo gás ered mé nye ként több száz ügy -
fél szol gá lat tal, be tét- és pénz for ga lom mal fog lal ko zó hi tel in té ze ti mun ka -
társ vett részt a 15 al ka lom mal tar tott, egy-egy na pos be tét biz to sí tá si
 továbbképzésben. Mind ezt az NBK egyik ve ze tõ je ál tal szer kesz tett Be tét -
biz to sí tá si is me re tek címû ki ad vány tá mo gat ta.

Nem sok kal a be tét biz to sí tá si in téz mény lét re jöt te után al ka lom adó -
dott a be ve ze tõ kom mu ni ká ci ós kam pány „meg té rü lé sé re”. 1993 õszén
a kö ze pes mé re tû ta ka rék szö vet ke zet – a He ves és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke -
zet – csõd be me ne te le, az elõb bi ek ben rész le te zett kam pány nak is kö szön -
he tõ en, nem oko zott bi za lom vesz tést a ma gyar bank rend szer iránt. 

1996 má so dik fe lé ben egy pi ac ku ta tó vál la lat la kos sá gi és szak mai kör -
ben is meg vizs gál ta az OBA is mert sé gét és meg íté lé sét. A fel mé rés leg fon -
to sabb meg ál la pí tá sa az volt, hogy az OBA léte meg erõ sí tet te a bank rend -
szer irán ti bi zal mat, és a be té te sek kö ré ben csök ken tet te a kis ban kok csõd -
jé tõl való fé le lem ér ze tet. A ku ta tás rá mu ta tott to váb bá arra, hogy:

• mind a la kos ság, mind a szak ma ke ves li a be tét biz to sí tás sal kap cso -
la tos tá jé koz ta tást, ezen be lül a szak mai kör rész le te sebb in for má -
ci ó kat vár az OBA mû kö dé sé rõl, a vé dett ség kö ré rõl, a ta ka rék szö -
vet ke ze tek pe dig sze mé lye sebb kap cso lat tar tást igé nyel nek;

• a la kos ság egy részt a mé di án ke resz tül, más részt a bank fi ó kok ban
– írott anya gok for má já ban és a ban ki ügy in té zõk tõl – sze ret ne
kér dé se i re vá laszt kap ni.

A fen ti köz vé le mény-ku ta tást kö ve tõ en az OBA új, cél cso por tok ra sza bott
kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket ala kí tott ki egy ta pasz talt ügy nök ség és szak új -
ság írók se gít sé gé vel. El sõ ként a fõ leg la kos sá gi tá jé koz ta tás ra szol gá ló,
Irány tû a be tét biz to sí tás hoz címû ki ad vány ké szült el, amely 27 té ma kör ben 
cso por to sít va, kö zért he tõ meg fo gal ma zás ban, kér dés-fe le let for má ban tar -
tal maz za a be tét biz to sí tá si is me re te ket. Az ál lan dó és szé les körû hoz zá fér -
he tõ ség ér de ké ben az Irány tû – kor sze rû sí tett ki adás ban – azó ta is va la -
mennyi bank fi ók ban a be té te sek ren del ke zé sé re áll.

A la kos ság rész le tes tá jé koz ta tá sát szol gál ja a Hang új ság is, amely rész -
té mán ként me nü pon tok ba cso por to sít va tá jé koz tat ja a hall ga tót a be tét biz -
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to sí tás ról, il let ve az OBA sze re pé rõl. A Hang új ság te le fon szá má ra (e ki ad -
vány le zá rá sa kor: 06-1-431-2882) or szá go san több mint hat ezer he lyen –
va la mennyi tag in té ze ti- és pos ta fi ók ban – pla kát hív ja fel a be té te sek fi -
gyel mét. Több ez ren vet ték már igény be ezt a tá jé ko zó dá si le he tõ sé get.

Az OBA Hír le vél – mint egy a be ve ze tõ kam pánnyal kap cso lat ban em lí -
tett Be tét biz to sí tá si is me re tek foly ta tá sa ként – idõ sza kos ki adás ban ké szül.
El sõ sor ban a ban ki ügy in té zõk tá jé koz ta tá sát szol gál ja, de nö vek võ ér dek -
lõ dést mu tat nak irán ta a szak új ság írók is. A ki ad vány az Alap tag in té ze ti
kap cso la ta it érin tõ és egyéb, ér dek lõ dés re szá mot tar tó be tét biz to sí tá si hí -
re ken kí vül tar tal maz za az ide vá gó jog sza bály vál to zá sok is mer te té sét is. 

A OBA-is mert ség – vizs gá lat ál tal ki mu ta tott – re gi o ná lis el té ré se i nek
ki egyen lí té se cél já ból az Alap ki bõ ví tet te mé dia-kap cso la ta it.  Ve ze tõi –
a nem szak mai köz vé le mény mi nél rész le te sebb és „test kö ze li” tá jé koz ta tá -
sa ér de ké ben – 1997-2002 kö zött az or szág 15 vá ro sá ban vet tek részt saj tó -
be szél ge té sen. A he lyi saj tó mun ka tár sa i val ki ala kí tott kap cso la tok fon tos -
sá gát jel zi az a tény, hogy az or szá gos na pi la pok ro vá sá ra évek óta emel ke -
dik a me gyei la pok pél dány szá ma. 

Az OBA kom mu ni ká ci ós fel ké szült sé gé nek ed di gi leg na gyobb pró ba té -
te le a Re al bank, a több tíz ez res la kos sá gi ügy fél kör rel és or szá gos fi ók há ló -
zat tal ren del ke zõ kö zép bank 1999 ja nu á ri be zá rá sa volt. A szo ká sos tá jé koz -
ta tá si csa tor nák (fi ze tett köz le mény, hir det mény) mel lett az OBA – a ha zai
saj tó gya kor lat ban újí tó mó don – több hé ten át, lé nye gé ben az ér dek lõ dés
fenn ma rad tá ig  na pon ta tar tott saj tó tá jé koz ta tót, emel lett a re gi o ná lis te le ví -
zi ós csa tor nák út ján is tá jé koz tat ta a la kos sá got. A saj tó kép vi se lõi ál tal is
mél tá nyolt vál ság kom mu ni ká ció eny hí tet te az ügy fe lek kár ta la ní tá sa kö rü li 
fe szült sé ge ket. A bank csõd je – az OBA ál tal nem kár ta la nít ha tó ügy fe lek
nagy szá ma el le né re – nem oko zott ál ta lá nos meg ta ka rí tói bi za lom vesz tést. 

A Re al bank-ügy nyo mán egy re gyak rab ban ke res ték meg az Ala pot az -
zal a kér dés sel, hogy egy hi tel in té zet konk rét be té ti ter mé ke biz to sít va
van-e vagy sem. Ezt az igényt szem elõtt tart va ál lí tot ta össze az OBA – tag -
in té ze te i vel együtt mû köd ve – a Be tét re gisz tert, amely meg bíz ha tó, gyors és 
nap rak ész tá jé koz ta tást nyújt az OBA-tag in té ze tek biz to sí tott ter mé ke i rõl.
1999 óta a Be tét re gisz ter az il le tõ pénz in té zet re vo nat ko zó an va la mennyi
fi ók ban, tel jes kö rû en pe dig az OBA – aláb bi ak ban be mu ta tott – hon lap ján 
is meg te kint he tõ, ha son ló an az Irány tû höz. 

2000-ben az OBA már meg lé võ hon lap ját a la kos sá gi és a szak mai köz -
vé le mény szá má ra egya ránt könnyen hasz nál ha tó, in for ma tív ol dal lá fej -
lesz tet te. A nyom dai úton ké szült ki ad vá nyok nál ru gal ma sab ban vál toz tat -
ha tó, bõ vít he tõ in ter ne tes fe lü let is elõ se gí ti az OBA át lát ha tó sá gát, ame -
lyet a te kin té lyes nem zet kö zi pénz ügyi szer ve zet, az IMF is ki e mel ke dõ en

62



jó nak mi nõ sí tett egy fel mé ré sé ben. Az új hon lap könnyen el ér he tõ vé te szi
egye bek kö zött az ér vény ben lévõ be tét biz to sí tást érin tõ jog sza bá lyo kat,
az OBA köz le mé nye it, hír le ve le it, az in téz mény éves be szá mo ló it, il let ve
egyéb ak tu a li tá so kat. A be té te sek jog biz ton sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben
az OBA még ugya neb ben az év ben lét re hoz ta a „be tét biz to sí tá si om buds -
man” in téz mé nyét. Az OBA hon lap já ról el ér he tõ vir tu á lis sze mély – amely 
mö gött az OBA jo gá szai áll nak – a hi tel in té ze tek és azok ügy fe lei kö zött
eset leg esen ki ala ku ló, be tét biz to sí tás sal össze füg gõ prob lé mák tisz tá zá sá -
ban áll a be té te sek ren del ke zé sé re.

Az évek so rán kö vet ke ze te sen meg va ló sí tott kom mu ni ká ci ós kon cep -
ció ered mé nyes sé gét mu tat ta ki egy 2000-ben el ké szült or szá gos is mert -
ség-vizs gá lat: a meg kér de zet tek kö zel 90 szá za lé ka tisz tá ban van az zal,
hogy be tét je mek ko ra ér ték ha tá rig van biz to sít va. A ku ta tás meg erõ sí tet te, 
hogy az in téz mény ed di gi erõ fe szí té sei nem vol tak hi á ba va lók, ugyan is
a be té te sek több for rást is meg tud tak je löl ni, amely bõl az OBA-ról szó ló in -
for má ci ók hoz jut nak. A vá la szo lók 47 szá za lé ka azt is je lez te, hogy a biz to -
sí tás mi att tart ja a pén zét je len le gi bankjában.

A ku ta tás ugyan ak kor hi á nyos sá go kat is fel tárt a la kos sá gi és a tag in -
té ze ti kom mu ni ká ci ó ban; meg ál la pí tot ta pél dá ul, hogy a be té te sek to váb -
bi tá jé koz ta tást igé nyel nek a be tét biz to sí tá si vé dett ség kor lá ta i ról, a tag in -
té ze tek pe dig több szak mai út mu ta tás ra és bõ vebb in for má ci ó ra tar ta nak
igényt. Az OBA 2001-ben 10 ré szes cikk so ro za tot je len te tett meg a Met ro
címû, in gye ne sen hoz zá fér he tõ na pi lap ban. A tö mör, egy-egy be tét biz to sí -
tá si téma köré épü lõ cik kek a lap vissza iga zo lá sa sze rint je len tõs ér dek lõ -
dést vál tot tak ki. Ez zel pár hu za mo san az OBA nö vel te a tag in té ze ti tá jé koz -
ta tást szol gá ló Hír le ve lé nek meg je le né si gya ko ri sá gát is.

Im már az érett sza kasz ba lép ve, az OBA kom mu ni ká ci ó val kap cso la -
tos ak tu á lis fel ada ta meg lé võ esz kö ze i nek és csa tor ná i nak „fi nom han go lá -
sa”, a be té te sek kel és a tag in té ze tek kel foly ta tott kom mu ni ká ci ós te vé keny -
ség fej lesz té se. En nek je gyé ben az OBA a kö zel múlt ban hon lap-együtt mû -
kö dé si meg ál la po dást kez de mé nye zett tag in té ze te i vel. A kö zös fel lé pés
cél ja az, hogy a tag in té ze ti be tét szol gál ta tá sok iránt ér dek lõ dõk ne csak
a bank fi ó ko kat fel ke res ve, ha nem köz vet le nül a hi tel in té ze tek hon lap ján
is tá jé ko zód has sa nak a be tét biz to sí tás ról. 

A ha zai be tét biz to sí tás ti ze dik év for du ló já hoz kö ze led ve, 2003. ja nu ár 
1-jei ha tállyal emel te fel az Or szág gyû lés – egyéb fon tos be tét biz to sí tá si
jog sza bály-vál toz ta tá sok kal egy ide jû leg – a kár ta la ní tá si ér ték ha tárt egy -
mil li ó ról há rom mil lió fo rint ra. Az er rõl szó ló szé les kö rû tá jé koz ta tás hoz
az ed dig al kal ma zott kom mu ni ká ci ós esz kö zö kön fe lül – egy még új don -
ság nak szá mí tó sze mé lyes for mát – a Hír le vél on-li ne vál to za tát ve zet te be
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az OBA. A pa pír-ala pú Hír le vél min den ko ri tar tal má val meg egye zõ, az
OBA hon lap ján bár ki szá má ra in gye ne sen „elõ fi zet he tõ” szol gál ta tás elõ -
nye, hogy el enyé szõ költ ség gel szin te kor lát lan da rab szám ban, gyor san ki -
küld he tõ. Az egy re nép sze rûb bé váló on-li ne tí pu sú kom mu ni ká ci ós for -
mák kö rét bõ vít ve, az OBA a hon lap ján be lül lét re hoz ta a Saj tó szo ba címû
szol gál ta tást is, amely cél zot tan a mé dia szem pont já ból ér de kes in for má ci -
ók össze gyûj té sé vel kí ván ja se gí te ni az új ság írók mun ká ját. 

Az OBA jö võ be ni, újabb nagy kom mu ni ká ci ós ki hí vá sát je len ti majd ha -
zánk 2004. évi csat la ko zá sa az Eu ró pai Uni ó hoz. A jog sza bály ban rög zí tett új,
ma ga sabb be tét biz to sí tá si ér ték ha tár meg is mer te té se a tá jé koz ta tás nak csak
egy ré szét je len ti, az Uni ó hoz való csat la ko zás és az an nak nyo mán be kö vet ke -
zõ pi ac nyi tás az 1993-as át ál lás ra em lé kez te tõ kom mu ni ká ci ós fel ada tok kal is
jár. Na pi rend re ke rül het nek olyan kér dé sek, mint a fi ók nyi tás, a ha tá ron át nyú -
ló ban ki szol gál ta tá sok, ame lyek a fo gyasz tók szá má ra ko ráb ban is me ret len
 lehetõségeket, ugyan ak kor koc ká za to kat hoz hat nak. A kam pány nak vál to zat la -
nul arra kell majd meg nyug ta tó vá laszt ad nia a be té te sek eset leg jó val szé le -
sebb kö ré nek, hogy mi ként tud hat ják biz ton ság ban a pén zü ket, il let ve baj ese -
tén ki tõl és ho gyan kap hat nak kár ta la ní tást. 

3. Ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso la tok

Ha zai szak mai kap cso la tok

Az OBA szak mai kap cso la tai ter mé sze te sen azok kal az in téz mé nyek kel
a leg szo ro sab bak, ame lyek az Igaz ga tó ta nács ban kép vi sel te tik ma gu kat.
Ezen kí vül szá mos to váb bi in téz mén nyel mû kö dik együtt, ki hasz nál va
a köl csö nös elõ nyö ket.

Ezek közé tar to zik a ha son ló fel ada tot el lá tó má sik két ga ran ci á lis in -
téz mény, a Be fek te tõ-vé del mi Alap (BEVA) és a Pénz tá rak Ga ran cia Alap -
ja (PGA). A há rom ha zai ga ran ci á lis in téz mény ve ze tõi 1999 no vem be ré -
ben meg ál la pod tak ab ban, hogy rend sze res sé te szik in for má lis szak mai
meg be szé lé se i ket. 

E ki ad vány ban több ször is hi vat ko zunk a Nem zet kö zi Ban kár kép zõ re,
mint együtt mû kö dõ part ner re, le gyen szó egy ok ta tá si, tá jé koz ta tá si célú ki ad -
vány ról vagy egy kon fe ren cia kö zös szer ve zé sé rõl. Élõ, rend sze res a kap cso lat
más ok ta tá si in téz mé nyek kel is, az OBA mun ka tár sai köz re mû köd nek tan -
könyv írá sá ban, kon zu lens ként rend sze re sen fo gad nak hall ga tó kat, elõ a dást tar -
ta nak a be tét biz to sí tás ról fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben, pél dá ul a Bu da pes ti
Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye te men, a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye te men és a Jogi To vább kép zõ In té zet ben.
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Az OBA ak tív tag ja a Ma gyar Köz gaz da sá gi Tár sa ság nak mind elõ -
adói, mind hall ga tói ol da lon.

Nem zet kö zi kap cso la tok

A ha zai be tét biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sá ra nagy ha tás sal vol tak az – ör -
ven de tes mó don – sza ba don hoz zá fér he tõ nem zet kö zi ta pasz ta la tok, me -
lyek re az OBA azó ta is fo lya ma to san tá masz ko dik, sõt, az utób bi idõ ben
egy re in kább maga is gaz da gít ja azo kat. 

A ma gyar be tét biz to sí tás ügyé nek elsõ nem zet kö zi kap cso la ta ko rább -
ra da tá ló dik, mint maga az in téz mény lét re ho zá sa. A ka na dai be tét biz to sí -
tá si in téz mény (an gol ne vé nek rö vi dí té sé vel: CDIC) ve ze tõ je szak ér tel mé -
vel já rult hoz zá az OBÁ-ról szó ló tör vény elõ ké szí té sé hez, mun ka tár sai pe -
dig meg oszt ot ták a kol lé gák kal gya kor la ti ta pasz ta la ta i kat, ami kü lö nö sen 
a kár ta la ní tá si ki fi ze té si rend szer gyors és pre cíz ki ala kí tá sá ban je len tett
nagy se gít sé get. Je len tõ sen hoz zá já rult ez ah hoz is, hogy az Alap 1993
õszén a he ve si kár ta la ní tá si ügy ben helyt tu dott áll ni. Azó ta is rend sze res
és szo ros a ka na dai és ma gyar be tét biz to sí tá si in téz mény – gya kor la ti és
stra té gi ai kér dé sek re egya ránt ki ter je dõ – együttmûködése. 

Az OBA és mun ka szer ve ze te lét re ho zá sát kö ve tõ en az Eu ró pai Unió
Pha re-prog ram ja ke re té ben nem zet kö zi ta nács adói cso port se gí tet te az in -
téz mény fel épí té sét, rend sze rei meg al ko tá sát.

Az OBA jog sza bá lyi ke re tei, mû kö dé si elve és gya kor la ta fej lesz té sé -
nek kö vet ke zõ lé pé sé hez a nagy múl tú ame ri kai Szö vet sé gi Be tét biz to sí tá -
si Tár sa ság (an gol ne vé nek rö vi dí té se: FDIC) já rult hoz zá ér té kes szak mai
ta pasz ta la ta i val. Az OBA ugyan már 1993 õszén bi zo nyí tot ta, hogy ké pes
kár ta la ní tást ki fi zet ni, ám nem mind egy, hogy mek ko ra egy bank vál -
ság-ke ze lés so rán ke let ke zõ, meg nem té rü lõ vesz te ség. A vesz te ség-mi ni -
ma li zá lás ban au ten ti kus for rás az FDIC, ahol 1994-ben az OBA ügy ve ze tõ
igaz ga tó-he lyet te sét fo gad ták kon zul tá ci ós cél ból. Ezt kö ve tõ en az FDIC
ak ko ri elsõ al el nö ke ál tal ve ze tett ame ri kai szak ér tõi de le gá ció tett lá to ga -
tást az OBÁ-nál és a bank vál ság-ke ze lés ben ér de kelt más in téz mé nyek nél. 
Kon zul tá ci ót foly ta tott a ko rai meg elõ zõ in téz ke dé sek, a leg ki sebb költ ség
elve, va la mint a bank fel szá mo lá sok té ma kö ré ben. A meg be szé lé sek ered -
mé nye elsõ íz ben az Ipar bank ház ese té ben hasz no sult: a leg ki sebb költ ség
el vé nek szem elõtt tar tá sá val si ke rült a ne ve zett ban kot „csen de sen” és
költ ség ta ka ré ko san ki ve zet ni a pi ac ról. 

Mint hogy Ma gyar or szág 1994-ben be nyúj tot ta csat la ko zá si ké rel mét
az Eu ró pai Uni ó hoz (EU), lé nye gé ben az OBA lét re jöt te óta na pi ren den
volt a jog har mo ni zá ció az uni ós sza bá lyok kal. Az Unió 94/19 (EK) szá mú
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irány el ve nagy vo na lak ban meg ha tá roz za – az egy sé ges bel sõ piac sta bi li -
tá sá nak fenn tar tá sát szem elõtt tart va – a tag or szá gok be tét biz to sí tá si
rend sze re i vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket, ame lyek több sé gét
már az elsõ, 1993. évi OBA-tör vény tar tal maz ta. Az Alap mû kö dé sét sza bá -
lyo zó tör vény to váb bi har mo ni zá lá sá hoz se gít sé get nyúj tot tak a brüssze li
bi zott ság il le té ke se i vel és az EU-tag or szá gok bank szak em be re i vel foly ta -
tott szak mai meg be szé lé sek, va la mint az EU-tag or szá gok be tét biz to sí tá si
rend sze re i nek ta nul má nyo zá sa, amely nek so rán több or szág – kü lö nö sen
Auszt ria, Né met or szág, Nagy-Bri tan nia, Por tu gá lia – társ in téz mé nyé vel
meg élén kül tek a két ol da lú kapcsolatok. 

Az IMF és a Vi lág bank, va la mint a nem zet kö zi hi tel mi nõ sí tõ cé gek több-ke -
ve sebb rend sze res ség gel fel ke re sik az OBÁ-t a ha zai be tét biz to sí tás sta bi li zá ló
sze re pé nek meg is me ré se, ér té ke lé se cél já ból. A ma gyar be tét biz to sí tá si in téz -
mény át lát ha tó sá gát az IMF a leg fel sõ mi nõ sí té si ka te gó ri á ba so rol ta.

Élénk két ol da lú szak mai kon zul tat ív együtt mû kö dést si ke rült ki ala kí -
ta ni a kö zép-ke let-eu ró pai ré gi ó ban a bol gár, hor vát, len gyel, ro mán, szlo -
vák és uk rán be tét biz to sí tók kal. En nek ke re té ben az OBA, mint a ré gió el sõ -
ként lét re jött be tét biz to sí tá si in téz mé nye szí ve sen oszt ja meg ta pasz ta la ta -
it más or szá gok társ in téz mé nye i vel.

A ma gyar in téz mény ak tív köz ve tí tõ sze re pet vál lalt a be tét biz to sí tá si
is me re tek ré gi ók kö zöt ti ter jesz té sé ben is: 1998 már ci u sá ban vál lal ko zott
az ame ri kai Ke let-Nyu ga ti Ta nul má nyok In té ze té vel és a Nem zet kö zi Ban -
kár kép zõ vel együtt mû köd ve egy bu da pes ti szak mai kon fe ren cia meg szer -
ve zé sé re a be tét biz to sí tá si rend sze rek el mé le ti és gya kor la ti kér dé se i rõl,
ame lyen egyes ré gió be li part ne re in kí vül részt vet tek és elõ a dást tar tot tak
Ame ri ká ból, Nagy-Bri tan ni á ból és Svéd or szág ból jött szak em be rek is.
A kon fe ren ci án be mu tat ták a be tét biz to sí tá si rend sze rek két alap tí pu sát:
a nagy ap pa rá tus sal dol go zó, vál ság meg elõ zõ lé pé sek re jo go sult, a vál ság -
ke ze lés költ sé ge it mi ni ma li zá ló ame ri kai rend szert és el len pont ját, a mi ni -
má lis ál lan dó ap pa rá tus sal dol go zó, te vé keny sé gét ki fi ze tés re kor lá to zó,
így a mû kö dé si költ sé gét mi ni ma li zá ló rend szert. 

1998 vé gén az OBA egy né met ala pít vány szpon zor ál ásá val újabb
nem zet kö zi kon fe ren ci át szer ve zett ma gyar, hor vát, ro mán, szlo vák részt -
ve võk kel „A leg jobb be tét biz to sí tás a szi go rú vizs gá lat és el le nõr zés” mot -
tó val. Ez al ka lom mal né met ma gán ban kok, il let ve a szö vet ke ze ti szek tor
szak em be rei ad ták elõ több év ti zed alatt gyûj tött be tét- és in téz mény vé del -
mi ta pasz ta la ta i kat. A ma gyar bank fel ügye let kez de mé nye zé sé re az OBA
két al ka lom mal is meg hí vást ka pott a Kö zép-Ke let-Eu ró pai Bank fel ügye le -
tek Regi o ná lis Kon fe ren ci á já ra (1994. Szent pé ter vár, 1998. Riga), ame lye -
ken vi ta té ma volt a be tét biz to sí tás. 
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Az OBA 2001-re szer zett szak mai el is mert sé gét jel zi az orosz szak em -
be rek ér dek lõ dé se a ma gyar ta pasz ta la tok iránt. Az orosz hi tel in té ze tek át -
szer ve zé sé vel, re ha bi li tá ci ó já val fog lal ko zó ál la mi ügy nök ség mun ka tár sa -
i nak bu da pes ti lá to ga tá sa nyo mán – az FDIC szak ér tõ je mel lett – az OBA
ügy ve ze tõ jét kér ték fel arra, hogy tart son elõ a dást a be tét biz to sí tás sze re -
pé rõl az Orosz Fö de rá ció ál la mi du má ja (par la men ti al só há za) költ ség ve té -
si bi zott sá gá nak ülé sén, amit az orosz pénz ügyi kor mány zat ma gas szin tû
ve ze tõ i vel való ta lál ko zók kö vet tek. 

A ma gyar ta pasz ta la tok nem zet kö zi meg is mer te té sé re nyílt al ka lom
1999-ben a Ka zah Köz tár sa ság ban, majd  2002-ben Kí ná ban az ot ta ni köz -
pon ti bank ál tal szer ve zett be tét biz to sí tá si mû hely ta lál ko zón, ame lye ken
elõ a dást tar tott az OBA ügy ve ze tõ igaz ga tó ja is. 

Ahogy a pénz ügyi szol gál ta tá sok, és ezen be lül a be tét biz to sí tás egy re
ke vés bé vesz tu do mást az or szág ha tá rok ról, úgy vá lik egy re erõ seb bé az
igény a két ol da lú, ese ti kap cso lat tar tá son túl az in téz mé nyes ke re tek kö -
zött mû kö dõ, nem zet kö zi szer ve ze ti for ma iránt. A sok ol da lú együtt mû kö -
dés re való igény elõ ször az ame ri kai be tét biz to sí tá si in téz mény, az FDIC ál -
tal 1998-ban szer ve zett vi lág mé re tû nem zet kö zi kon fe ren ci án fo gal ma zó -
dott meg, ame lyen az OBA ve ze tõi is elõ adói fel ké rést kaptak. 

Az 1997. évi ázsi ai, majd az ezt kö ve tõ la tin-ame ri kai és orosz adós -
ság-vál ság to vább fo koz ta a sok ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés irán -
ti igényt. A pénz ügyi sta bi li tás erõ sí té sé re, a hely zet elem zé sé re és
a meg elõ zõ in téz ke dé sek ki dol go zá sá ra 1999-ben a G7 (a leg fej let tebb
ipa ri or szá gok) pénz ügy mi nisz te rei és jegy bank-kor mány zói lét re hoz -
ták a Pénz ügyi Sta bi li tá si Fó ru mot (an gol ne vé nek rö vi dí té se FSF),
amely szak ér tõi mun ka cso por to kat hí vott élet re, töb bek kö zött a be tét -
biz to sí tás sal fog lal ko zót is. A be tét biz to sí tá si mun ka cso port el nö ké nek
Jean Pi er re Sa bo u rin urat, a Ka na dai Be tét biz to sí tó Tár sa ság el nök-ve -
zér igaz ga tó ját kér ték fel, tag jai négy föld rész 12 or szá gá nak kép vi se lõi
vol tak, köz tük az OBA ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, va la mint az IMF és a Vi -
lág bank szak ér tõ je. A mun ka cso port fel ada ta nem zet kö zi ér vé nyû be tét -
biz to sí tá si irány el vek ki dol go zá sa volt, el sõ sor ban a be tét biz to sí tá si
rend szert a (kö zel)jö võ ben lét re hoz ni szán dé ko zó or szá gok szá má ra.
A mun ka cso port tag jai vál lal ták a sze mé lyes ta lál ko zók há zi gaz da-sze -
re pét. En nek ke re té ben a 2000 no vem be ri ta lál ko zót az OBA szer ve zé sé -
ben, az FSI és az EBRD tá mo ga tá sá val Bu da pes ten tar tot ták, ki egé szít ve 
azt egy ke rek asz tal-meg be szé lés sel, ame lyen – a mun ka cso port tag ja in
kí vül – a kö zép-ke let-eu ró pai ré gió szak ér tõi is be szá mol tak sa ját ta -
pasz ta la ta ik ról. A mun ka cso port fel ada tát a 2001 szep tem be ré ben az
FSF elé ter jesz tett je len tés sel tel je sí tet te, amely 20 rész té má ra ta gol va
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nem ke ve sebb, mint 60 pont ban fog lal ja össze a be tét biz to sí tás jó gya -
kor la tá ra vo nat ko zó – kon szen zus sal ki ala kí tott – vé le mé nyét. 

Az FSF ál tal el fo ga dott je len tés nyil vá nos be mu ta tá sá nak, meg vi ta tá -
sá nak cél já ból 2001-ben, Bá zel ben szer ve zett nem zet kö zi be tét biz to sí tá si
kon fe ren ci án me rült fel egy nem zet kö zi be tét biz to sí tá si szö vet ség lét re ho -
zá sá nak gon do la ta. A 2002. má jus 6-án lét re jött Be tét biz to sí tók Nem zet kö -
zi Szö vet sé gé nek (an gol ne vé nek rö vi dí té se IADI) 25 ala pí tó tag ja van, köz -
tük az OBA, to váb bá már az ala ku lás kor 8 tár sult tag és 2 meg fi gye lõ is
csat la ko zott hoz zá. Az IADI szék he lye Bá zel, a BIS épü le té ben ka pott he -
lyet. A ha té kony mun ka vég zést öt ál lan dó bi zott ság tá mo gat ja, ame lyek
kö zül az ok ta tá si és kon fe ren cia bi zott ság el nö ki poszt ját az OBA ügy ve ze -
tõ igaz ga tó-he lyet te se töl ti be. A szö vet ség cél ja: hoz zá já ru lás a pénz ügyi
sta bi li tás meg õr zé sé hez, va la mint aján lá sok ki dol go zá sa a be tét biz to sí tá si
rend sze rek ha té kony mû kö dé sé nek elõ se gí té sé re. E cél meg va ló sí tá sá nál
a szö vet ség a nem zet kö zi ko ope rá ci ó ra, ta pasz ta lat cse ré re, kép zé si prog ra -
mok szer ve zé sé re ala poz.

Az eu ró pai be tét biz to sí tá si rend sze rek szo ro sabb együtt mû kö dé se
iránt meg nö ve ke dett igény hív ta élet re 2002 vé gén az Eu ró pai Be tét biz to sí -
tók Fó ru mát (an gol ne vé nek rö vi dí té se EFDI), amely hez az OBA ala pí tó -
ként csat la ko zott. A 25 eu ró pai or szág rész vé te lé vel meg ala kult EFDI cél ja
az eu ró pai pénz ügyi rend sze rek sta bi li tá sá hoz való hoz zá já ru lás. A szak -
mai egyez te tõ fó rum in for má lis ke re tek kö zött mû kö dik, és vár ha tó an fon -
tos kon zul tat ív sze re pet ját szik majd a be tét biz to sí tás ra vo nat ko zó uni ós
be tét biz to sí tá si irány elv to vább fej lesz té sé ben.
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VI. EPILÓGUS

„A be tét biz to sí tás ról és az OBÁ-ról dió héj ban” – ilyen cím alatt fog lal ja
össze ki ad vá nyunk be ve ze tõ fe je ze te a be tét biz to sí tás, ezen be lül a ha zai
be tét biz to sí tás lé nye gét a mö göt tünk álló év ti zed tük ré ben. Vé gé re érve
a tíz év át te kin té sé nek – ta lán rend ha gyó mó don – újabb összeg zés he lyett 
in kább elõ re te kin tünk: meg kí sé rel jük elõ re ve tí te ni azt, hogy mi lyen vál to -
zá sok ról, elõ re ha la dás ról  szól majd  kö vet ke zõ ju bi le u mi kö te tünk.

Ér de kes vé let len, hogy a tíz éves év for du ló idõ ben nagy já ból egy be esik
a mû kö dés kül sõ jog sza bá lyi, kör nye ze ti és bel sõ fel té te le i nek lé nye ges meg -
vál to zá sá val. Ilyen min de nek elõtt a csak nem tíz évig vál to zat lan kár ta la ní tá si 
összeg ha tár meg sok szo roz ódá sa, de kö zel ha son ló hor de re jû vál to zás nak te -
kint he tõ egy részt a biz to sí tá si ön rész be ve ze té se, más részt a biz to sí tás ki ter -
jesz té se a nem be tét tí pu sú hi tel in té ze ti meg ta ka rí tá si for mák ra. 

2004-tõl az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás ból kö vet ke zõ en a be tét -
biz to sí tás át lé pi az or szág ha tá ro kat. A hi tel in té ze tek fi ók ja i ra vo nat ko zó -
an élet be lépõ sza bá lyok sze rint egy részt meg szû nik az OBA ha zai „mo no -
pó li u ma”, más részt az Alap nak kül föl dön is kö te le zett sé gei ke let kez het -
nek. Mi nél több lesz a ha tá ron át íve lõ fi ók ala pí tás, an nál ke vés bé lesz az
OBA „or szá gos” in téz mény; sok kal in kább a ma gyar fel ügye le ti ha tó ság tól 
en ge délyt ka pott tag in té ze tek ga ran ci á lis in téz mé nye – uni ós hatókörrel. 

Min deh hez a jog sza bá lyi ke re tek lé nye gé ben adot tak, csak hogy az ál -
lam pol gá rok olyan nagy szá mát érin tõ ügy ben, mint a be tét biz to sí tás, ez
ko ránt sem elég. An nak ér de ké ben, hogy a jog sza bá lyok ne csak ak kor ad ja -
nak el iga zí tást, ha már meg tör tént a baj, ha nem a meg ta ka rí tói ma ga tar tás 
ru tin sze rû té nye zõ jé vé vál ja nak, szé les kör ben is mert té kell ten ni a sza bá -
lyok mó do su lá sát; gon dos kod ni kell ar ról, hogy az uni ós csat la ko zás kö ze -
led té vel vár ha tó kom mu ni ká ci ós ár adat ban a be tét biz to sí tás hí rei is el jus -
sa nak az emberekhez.

Az OBA hí re i nek az ad hi telt, hogy a ká ro sult be té te sek meg ta pasz tal -
hat ták: az OBA a tör vény alap ján ké pes ma gas szín vo na lú biz to sí tói szol -
gál ta tás ra. Tíz év el tel té vel alap ja i ban meg újí tott ki fi ze tõ rend szert tartunk 
ké szen lét ben arra az eset re, ha szük sé ges sé vál na kár ta la ní tás fi ze té se a be -
té te sek nek. A pénz ügyi, va gyo ni fe de zet szi lárd sá gá ra pe dig jel lem zõ,
hogy 2003-tól az OBA be vé te lé nek a na gyob bik fele már nem az éves díj -
ból, ha nem va gyo ná nak ho za má ból szár ma zik. Ez zel a kö rül ménnyel is
össze füg gés ben na pi ren den van a díj po li ti ka meg újí tá sa, ami új szak mai
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ke re tet, ren de zõ el vet ad hat az egyéb be tét biz to sí tói fel ada tok nak, mint
pél dá ul koc ká zat elem zés, költ ség mi ni ma li zá ló vál ság ke ze lés, to váb bá
a tag in té ze ti kapcsolatoknak.

Eb bõl a ko ránt sem tel jes körû ki te kin tés bõl lát ha tó, hogy az elõt tünk
álló év ti zed is iz gal mas fel ada to kat ígér az OBA szá má ra. Re mél jük, hogy
ki ad vá nyunk alá tá masz tot ta leg fon to sabb üze ne tün ket: a szi lárd va gyo ni
ala po kon álló, fej lett in téz mé nyi szol gál ta tói ké pes sé gek kel ren del ke zõ
OBA ha té ko nyan védi a be té te ket, hoz zá já rul va ez zel a pénz ügyi rend szer
sta bi li tá sá hoz.
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FÜGGELÉK

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap be mu ta tá sa

A gaz da sá gi szer ve zet
neve:

Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap,
rö vi den: OBA vagy Alap

Szék he lye: 1027 Bu da pest, Hor vát utca 14-24.
Ala pí tás mód ja: 1993. évi XXIV. tör vény
Mû kö dés je len le gi alap ja: 1996. évi CXII. tör vény
Lét re jöt té nek idõ pont ja: 1993. már ci us 31.
Gaz dál ko dá si for ma: 916 Egyéb nem nye re sé gér de kelt sé gû szerv

Az Alap te vé keny sé gi
köre:

6713 A pénz ügyi te vé keny ség más ho va
nem so rolt ki egé szí tõ szol gál ta tá sai

Az Igaz ga tó ta nács
tag jai:

Pénz ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam -
tit ká ra
Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke,
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
nek el nö ke,
Ma gyar Bank szö vet ség fõ tit ká ra,
Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti Szö vet ség 
el nök sé gé nek tag ja,
OBA ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, 
va la mint ál lan dó he lyet te se ik.

Az ügy ve ze tés tag jai 2002. de cem ber 31-én:

Já nos sy Dá ni el ügy ve ze tõ igaz ga tó
dr. Fe ke te-Gyõr And rás ügy ve ze tõ igaz ga tó he lyet tes
dr. Gál fal vi Gé za ve ze tõ jog ta ná csos
dr. Iva nyos Já nos né ve ze tõ köz gaz da sá gi ta ná csos
(2003. má jus tól: dr. Lõ rinc Pé ter)
Van kó Gab ri el la fõ köny ve lõ

Te le fon szám: 214-0661
Fax: 214-0665
In ter net cím: www.oba.hu
E-ma il cím: info@oba.hu
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Az OBA Igaz ga tó ta ná csá nak el nö kei, al el nö kei és tag jai*

1993-2003

Év El nök-Ta gok Tag ság ra jo go sí tó funk ció Ál lan dó he lyet tes

1993 dr. Bod Pé ter Ákos el nök Ma gyar Nem ze ti Bank (MNB),
el nök

dr. Ta ra fás Imre

Pu lai Mik lós al el nök Ma gyar Bank szö vet ség (MBSz), 
fõ tit kár

Ró na szé ki Bel la

dr. Bo tos Ka ta lin Ál la mi Bank fel ügye let (ÁBF), 
el nö ke

dr. Rusz nák Ta más

dr. Ger gely Sán dor Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti
Szö vet ség (OTSz), fõ tit kár

dr. Szöl lõ si End ré né

dr. Nagy Zol tán Pénz ügy mi nisz té ri um (PM),

köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Ko vács Ál mos

1994 Pu lai Mik lós  el nök MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Bo tos Ka ta lin al el nök ÁBF, el nök dr. Rusz nák Ta más

dr. Ger gely Sán dor OTSz, fõ tit kár Ara di né Szom széd Ilo na

dr. Bárt fai Béla/
dr. Dras ko vits Ti bor

PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár dr. Si mó ka Kál mán né

dr. Bod Pé ter Ákos MNB, el nök Ko vács Ál mos

1995 dr. Rusz nák Ta más el nök ÁBF, el nök dr. Orosz Sán dor

dr. Ger gely Sán dor al el nök OTSz, fõ tit kár Ara di né Szom széd Ilo na

dr. Dras ko vits Ti bor PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár Far kas Ist ván/ 
He ge dûs Éva

dr. Su rá nyi György MNB, el nök Ko vács Ál mos

Pu lai Mik lós MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

1996 dr. Ger gely Sán dor  el nök OTSz, fõ tit kár Ara di né Szom széd Ilo na

dr. Dras ko vits Ti bor 
al el nök.

PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár He ge dûs Éva/ 
dr. Ba lázs Ág nes

 dr. Su rá nyi György MNB,el nök Ko vács Ál mos

Pu lai Mik lós MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Ta ra fás Imre ÁBF, el nök dr. Orosz Sán dor

1997 dr. Dras ko vits Ti bor el nök PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár dr. Ba lázs Ág nes

Ko vács Ál mos al el nök MNB, al el nök Do ros Bé lá né

Pu lai Mik lós MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Ta ra fás Imre Ál la mi Pénz- és Tõ ke pi a ci
 Fel ügye let (ÁPTF), el nök

dr. Orosz Sán dor/
dr. Pi ros Pé ter

dr. La ka tos An tal /
dr. Kiss End re

OTSz, el nök (nincs je löl ve)
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ok tó be rig dr. Ter ták Ele mér, at tól kezd ve pe dig Já nos sy Dá ni el (he lyet te se: dr. Fe ke te-
 Gyõr And rás). 
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Év El nök-Ta gok Tag ság ra jo go sí tó funk ció Ál lan dó he lyet tes

1998 Ko vács Ál mos el nök MNB, al el nök Do ros Bé lá né

Pu lai Mik lós al el nök MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Kiss End re OTSz, el nök (nincs je löl ve)

dr. Ta ra fás Imre ÁPTF, el nök dr.Nyers Re zsõ

dr. Lász ló Csa ba PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár dr. Ba rá tos sy György né
/ Kõ vá ri né dr. Cso ór
Klá ra

1999 Pu lai Mik lós el nök MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Ta ra fás Imre / 
dr. Szal kai Ist ván al el nök

ÁPTF, el nök dr. Nyers Re zsõ /
Ná ray Lász ló

dr. Kiss End re OTSz, el nök sé gi tag (nincs je löl ve)

dr. Lász ló Csa ba PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár dr. Ba rá tos sy György né

Ko vács Ál mos MNB, al el nök Kar va lits Fe renc

2000 dr. Szal kai Ist ván /
dr. Szász Ká roly el nök

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te (PSzÁF), el nök

Ná ray Lász ló

dr. Kiss End re al el nök OTSz, el nök sé gi tag (nincs je löl ve)

dr. Lász ló Csa ba PM, köz igaz ga tá si ál lam tit kár dr. Ba rá tos sy György né

Ri ec ke Wer ner MNB, al el nök Kar va lits Fe renc

Pu lai Mik lós MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

2001 dr. Kiss End re el nök OTSz, el nök sé gi tag (nincs je löl ve)

dr. Ter ták Ele mér al el nök
(dr. Nasz va di György 
ál lan dó he lyet te se ként)

PM, he lyet tes ál lam tit kár (dr. Ter ták Ele mér)

Ri ec ke Wer ner MNB, al el nök dr. Kál mán Ta más

dr. Nyers Re zsõ MBSz, fõ tit kár Ró na szé ki Bel la

dr. Szász Ká roly PSzÁF, el nök Ná ray Lász ló

2002 dr. Ter ták Ele mér/ 
Cse rés Ákos el nök 
(Thu ma Jó zsef ál lan dó 
he lyet te se ként)

PM, he lyet tes ál lam tit kár (dr. Ter ták Ele mér/ 
Cse rés Ákos)

dr. Kál mán Ta más  al el nök
(Auth Hen rik ál lan dó he lyet -
te se ként)

MNB, ügy ve ze tõ igaz ga tó (dr. Kál mán Ta más)

dr. Nyers Re zsõ MBSz, fõ tit kár dr. Móra Má ria

dr. Szász Ká roly PSzÁF, el nök Ná ray Lász ló

dr. Kiss End re OTSz, el nök sé gi tag (nincs je löl ve)

2003 dr. Kál mán Ta más el nök
(Auth Hen rik ál lan dó 
he lyet te se ként)

MNB, ügy ve ze tõ igaz ga tó (dr. Kál mán Ta más)

dr. Nyers Re zsõ al el nök MBSz, fõ tit kár dr. Móra Má ria

dr. Szász Ká roly PSzÁF, el nök dr. Sá ray Éva

dr. Kiss End re OTSz, el nök sé gi tag (nincs je löl ve)

Thu ma Jó zsef PM, he lyet tes ál lam tit kár Cse rés Ákos
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IRÁNYTÛ A

BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

2003.

TARTALOM

ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. Mi a be tét biz to sí tás fel ada ta és mi ért fon tos az Ön szá má ra?
2. Kik tar toz nak a be tét biz to sí tá si rend szer be?
3. Kik nek vé dett a pén ze?
4. Ki vi se li a be tét biz to sí tás költ sé ge it?

BETÉTFORMÁK BIZTOSÍTÁSA
5. Mi az, ami vé dett?
6. Mi az, ami nem vé dett?
7. Csak a fo rint vé dett vagy a de vi za is?
8. Mi a Be tét re gisz ter?
9. Mi szá mít név re szó ló be tét nek?

10. Rá né zés re olyan, mint egy ér ték pa pír. Le het-e biz to sí tott?
11. A pos tán nyi tott be tét köny vek és az ott vá sá rolt ban ki pa pí rok 

kö zül me lyek vé det tek?

A BIZTOSÍTÁS ÉRTÉKHATÁRA
12. Mit je lent az ér ték ha tár?
13. Van-e ön rész a be tét biz to sí tás nál?
14. Mi tör té nik az ér ték ha tár fe let ti kö ve te lé sek kel?
15. Nö vel he tõ-e a be tét biz to sí tás ér ték ha tá ra?
16. Mi szá mít kö zös be tét nek és kö zös sé gi be tét nek?
17. Jo go sul tak-e kár ta la ní tás ra a meg ha tal ma zot tak?
18. Vo nat ko zik-e de vi za be tét re is a biz to sí tá si ér ték ha tár?

KAMATOK BIZTOSÍTÁSA
19. Vé di-e a ka ma to kat is a be tét biz to sí tás?
20. Mek ko ra ka ma tot fi zet a be tét biz to sí tás ak kor, 

ha még nem ír ták jóvá a be tét szer zõ dés sze rint járó ka ma to kat?
21. Véd-e bár mi lyen ma gas ka ma to zá sú be té tet az Alap?

75



GYAKORLATI TANÁCSOK

22. Mi lyen ada to kat kö zöl jön a be té tes a bank já val a biz to sí tás 
ér vé nye sít he tõ sé gé hez, tel je sít he tõ sé gé hez?

23. Mit kell ten nie az ügy fél nek a be tét be fa gyá sa után an nak 
ér de ké ben, hogy a pén zét mi e lõbb vissza kap ja? 

24. Mennyi idõ alatt fi ze tik ki a biz to sí tot tak pén zét?
25. El évül-e a be tét biz to sí tás sal szem be ni kö ve te lés?
26. Hon nan le het ezen a ki ad vá nyon kí vül tá jé ko zód ni ar ról, 

mi biz to sí tott és mi nem?
27. Hová for dul hat, ha a be tét tel kap cso la tos be tét biz to sí tá si 

kér dé sé re a bank tól nem kap vá laszt?

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Mi a be tét biz to sí tás fel ada ta és mi ért fon tos az Ön szá má ra?

A be tét biz to sí tás a be té te se ket és ezen ke resz tül a pénz ügyi rend szer
sta bi li tá sát védi. 

1993-ig a la kos sá gi és de vi za be té te ket az ál lam ga ran tál ta. Ezt a sze re pet
1993 kö ze pé tõl az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap (Alap) meg ala ku lá sá val a be -
tét biz to sí tás ön ál ló in téz mé nye vet te át, de a lét re jöt tét meg elõ zõ en el he lye -
zett be té te ket – fel vé te lü kig – to vább ra is védi az ál la mi ga ran cia.

A ma gyar be tét biz to sí tá si rend szert és an nak gaz dá ját, az Or szá gos Be tét -
biz to sí tá si Ala pot az 1993. évi XXIV. tör vény hoz ta lét re, je len leg a több ször
mó do sí tott 1996. évi CXII. tör vény sza bá lyoz za. E tör vény ren del ke zik a ma -
gyar or szá gi hi tel in té ze tek – nem zet kö zi nor má kat és gya kor la tot kö ve tõ – szi -
go rú sza bá lyo zá sá ról. A sza bá lyo zás alap ve tõ cél ja, hogy véd je a be té te sek
pén zét. A tör vény ál tal elõ írt sza bá lyok be tar tá sát szi go rú an és rend sze re sen
el le nõr zi a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (PSZÁF).

Az Alap egy füg get len igaz ga tó ta nács irá nyí tá sa alatt áll. Gaz dál ko dá -
sát az Ál la mi Szám ve võ szék el le nõr zi, meg ál la pí tá sa i ról az Or szág gyû lés -
nek kö te les be szá mol ni. Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap nem ha tó ság, de 
mû kö dé se köz ér de ket szol gál, így ren del ke zik a be té te sek ér de ké ben szük -
sé ges in for má ci ók kal, el le nõr zé si jo go sít vá nyok kal, va la mint pénz ügyi fe -
de zet tel. Az Alap a tag in té ze tek kö te le zõ rend sze res be fi ze té se i bõl és az eb -
bõl fel hal mo zott va gyon ho za má ból lát ja el fel ada tát. Ezen fe lül, a be té te -
sek kár ta la ní tá sa cél já ból rend kí vü li díj fi ze tést ren del het el, il le tõ leg –
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kor mány ga ran ci á val – hi te le ket is föl ve het. Az Alap a bet étek biz ton sá gá -
nak meg õr zé se, a bet étek be fa gyá sá nak el ke rü lé se cél já ból meg elõ zõ in téz -
ke dé se ket is te het. 

A tör vény sze rint, ha a hi tel in té zet fi ze tés kép te len sé ge mi att nem ve he tõ
fel (be fagy) a biz to sí tott be tét, ak kor az Alap az ügy fél ré szé re a be fa gyott kö -
ve te lés tõ ke- és ka mat össze gét be tét esen ként és egy hi tel in té zet re össze von -
tan leg fel jebb a tör vény ben meg ha tá ro zott összeg ha tá rig fi ze ti ki. 

A be tét biz to sí tás mû kö dé sé nek a lé nye ge a tör vény alap ján rö vi den há -
rom pont ban fog lal ha tó össze:

• A hi tel in té ze tek fi ze tés kép te len sé ge ese tén az Alap kár ta la ní tást  fizet
a név re szó ló (a be té tes ada ta it tar tal ma zó) bet étek után.

• A ki fi ze tés fel sõ ér ték ha tá ra be tét esen ként tör vény ál tal meg ha tá ro zott
(2003-tól 3 mil lió fo rint)

• A biz to sí tás min den hi tel in té zet re kü lön-kü lön ér vé nyes. Te hát ha egy
be té tes több he lyen he lye zi el a pén zét, ak kor min den ütt biz to sí tot tá vá -
lik a tör vé nyes összeg ha tá rig.

2. Kik tar toz nak a be tét biz to sí tá si rend szer be?

A be tét biz to sí tá si rend szer be az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap tag in té -
ze tei, azaz a ban kok, ta ka rék szö vet ke ze tek, a la kás-ta ka rék pénz tá rak és
a hi tel szö vet ke ze tek tar toz nak. A jog sza bály mind eze ket össze fog la ló né -
ven hi tel in té ze tek nek ne ve zi, mi e tá jé koz ta tó ban a rö vid ség ked vé ért
a bank meg ne ve zést fog juk hasz nál ni. Be té tet csak az Alap tag in té ze te fo -
gad hat el. Ha Ön igény li a be tét biz to sí tás vé del mét, mi e lõtt el he lye zi a pén -
zét, gyõ zõd jön meg ar ról, hogy a ki vá lasz tott in téz mény az Alap tag in té ze -
te-e, avagy mi lyen hi va ta los be tét vé del mi ga ran ci á val ren del ke zik. Ha er -
rõl két sé gei len né nek, for dul jon bi za lom mal az Or szá gos Be tét biz to sí tá si
Alap hoz.

3. Kik nek vé dett a pén ze?

A vé dett ség – a tör vény ben fel so rolt ki vé te lek kel (pl. be fek te té si alap,
biz to sí tó in té zet, ön kor mány zat) – min den ki re vo nat ko zik, aki Ma gyar or -
szá gon bank ban név re szó ló an be té tet he lyez el, vagy bank ál tal ki bo csá -
tott köt vényt vagy le té ti je gyet 2003. ja nu ár 1. után vá sá rol. A vé de lem ki -
ter jed a ma gán sze mé lyek és a vál lal ko zá sok, egye sü le tek, ala pít vá nyok
stb. be tét je i re, be le ért ve a kül föl dön élõ ket és a kül föl di eket is. A fon tos az, 
hogy csak a név re szó ló, a bank nyil ván tar tá sa, il let ve a be té ti ok irat alap -
ján azo no sít ha tó bet étek a biz to sí tot tak, azaz ame lyek tu laj do no sa egy ér -
tel mû en meg ha tá roz ha tó. Meg je gyez zük, hogy 2001. de cem ber 19-étõl
már csak név re szó ló an he lyez he tõ el be tét, és a ko ráb ban be mu ta tó ra szó -
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ló an el he lye zett be té te ket is át kell ala kí ta ni név re szó ló vá a be té ti ok irat
elsõ be mu ta tá sa kor.

Ha va la ki ugya nan nál a bank nál ma gán sze mély ként és egy gaz da sá gi
tár sa ság ne vé ben he lye zett el be té tet, ak kor a két faj ta be tét kü lön-kü lön
egy más tól füg get le nül is biz to sí tott.

Pél da: Ma gán sze mély és tár sas vál lal ko zás

Kis Ta más
La kos sá gi fo lyó szám la            880.000 Ft
Ka mat              20.000 Ft
Össze sen:            900.000 Ft
Biz to sí tott:            900.000 Ft

Kis és Tsa Bt.
Vál lal ko zói fo lyó szám la        5.540.000 Ft
Ka mat              60.000 Ft
Össze sen:         5.600.000 Ft
Biz to sí tott:         3.000.000 Ft
Nem biz to sí tott:                2.600.000 Ft

Fi gye lem! Az egyé ni vál lal ko zó jo gi lag nem mi nõ sül gaz da sá gi tár sa -
ság nak, ezért vál lal ko zó ként és ma gán sze mély ként el he lye zett meg ta ka rí -
tá sa it a ki fi ze té si ér ték ha tár szem pont já ból össze kell von ni. 

Pél da: Össze vont be tét  –  egyé ni vál lal ko zás
    
Gál Ta más

La kos sá gi fo lyó szám la            2.150.000 Ft
Egyé ni váll. fo lyó szám la  1.100.000 Ft
Ka ma tok össze sen:     50.000 Ft
Össze sen: 3.300.000 Ft
Biz to sí tott: 3.000.000 Ft
Nem biz to sí tott:    300.000 Ft

Ha kis ko rú a be tét tu laj do no sa, ak kor ter mé sze te sen szü lei, gyám ja
stb. ke ze lik a be tét jét. Ez a be tét is ön ál ló an – a kis ko rú ja vá ra – biz to sí tott, 
ak kor is, ha pél dá ul a szü lõk nek is van ugya nan nál a bank nál a sa ját ne vü -
kön be tét jük.
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Fi gye lem! A biz to sí tott min dig a be tét tu laj do no sa, te hát az a sze mély,
aki nek a be tét a ne vé re szól, s nem az, aki nek csak meg ha tal ma zá sa van
a szám la fe let ti ren del ke zés re. 

4. Ki vi se li a be tét biz to sí tás költ sé ge it?

A biz to sí tá sért az ügy fe lek nek nem kell dí jat fi zet ni ük. Az Alap ki adá -
sa it alap ve tõ en a ban kok be fi ze té sei fe de zik, de fel ada tai tel je sí té sé hez az
Alap hi telt is fel ve het. A be té te sek nek tör vény sze rint járó pénz ki fi ze té sé -
nek nem le het pénz ügyi aka dá lya: az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap hi tel -
fel vé te le mö gött szük ség ese tén ott van a ma gyar ál lam ga ran ci á ja.

BETÉTFORMÁK BIZTOSÍTÁSA

5. Mi az, ami vé dett?

A be tét biz to sí tás vé del mét a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vissza fi ze -
ten dõ, név re szó ló ban ki bet étek (be té ti ok ira tok, be tét szám la-kö ve te lé -
sek), va la mint a 2003. ja nu ár 1-tõl vá sá rolt, bank ál tal ki bo csá tott köt vé -
nyek és le té ti je gyek él ve zik. (A to váb bi ak ban az egy sze rû ség ked vé ért
a fen ti meg ta ka rí tá si for má kat – ahol nincs je len tõ sé ge az azok kö zöt ti kü -
lönb ség nek – be tét nek ne vez zük.)

Itt is fel hív juk a fi gyel met arra, hogy az Alap biz to sí tá si szol gál ta tá sa
csak a tag in té ze te i re, azaz a ban kok ra, a ta ka rék- és hi tel szö vet ke ze tek re,
va la mint a la kás-ta ka rék pénz tá rak ra ter jed ki.

Vi gyá zat! Be té tet ki zá ró lag a fent fel so rolt hi tel in té ze tek gyûjt het nek,
és csak ezek le het nek az Alap tag in té ze tei. Le té ti je gyet is ki zá ró lag hi tel in -
té ze tek bo csát hat nak ki. Köt vényt azon ban nem csak hi tel in té ze tek bo csát -
hat nak ki, ha nem pl. ön kor mány za tok, gaz dál ko dó szer ve ze tek is. A be té -
tek nél az a biz to sí tott ság fel té te le, hogy név re szó ló le gyen, a köt vény nél
és a le té ti jegy nél ezen túl me nõ en az is, hogy azt az ügy fél 2003. ja nu ár 1.
után vá sá rol ta.

6. Mi az, ami nem vé dett?

Nem mind arany, ami fény lik; nem mind vé dett, ami ka ma to zik, nem
szük ség kép pen vé dett az, aki ban ki ügy fél. Több bank is kí nál olyan meg ta -
ka rí tá si for mát, mint pl. ön kén tes nyug díj pénz tá ri meg ta ka rí tás, ka ma to zó 
rész vény, szö vet ke ze ti rész jegy, cél rész jegy, amely nem vé dett. A be tét biz -
to sí tás to vább ra sem védi a ban kok tól 2003. ja nu ár 1. elõtt vá sá rolt köt vé -
nye ket, le té ti je gye ket. Nem ter jed ki a biz to sí tás a fõ leg ban kok nál vá sá rol -
ha tó nyílt, vagy zárt végû be fek te té si ala pok be fek te té si je gye i re sem. 
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7. Csak a fo rint vé dett vagy a de vi za is?

A be tét biz to sí tás nem csak a fo rint ban, ha nem a fon to sabb de vi zák ban 
el he lye zett biz to sí tott be té te ket is védi. Csak az eu ro-ban vagy a Gaz da sá -
gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) va la me lyik tag ál la má -
nak fi ze tõ esz kö zé ben el he lye zett be tét vé dett. A vé dett de vi za be té te ket az
Alap fo rint ban fi ze ti vissza, a be tét be fa gyás nap ján ér vé nyes hi va ta los
(MNB kö zép-) ár fo lya mon át szá mol va. 

Fi gye lem! Ha a de vi za vagy va lu ta el he lye zé se kor a be tét biz to sí tás kér -
dé sé ben két sé ge me rül ne fel, for dul jon bi za lom mal a ban ki ügy in té zõ höz! 

8. Mi a Be tét re gisz ter?

A Be tét re gisz ter tar tal maz za az egyes tag in té ze tek ál tal for gal ma zott
va la mennyi – az Alap ál tal biz to sí tott – be té tet, ide ért ve a már nem for gal -
ma zott, de a for ga lom ban még vissza vált ha tó for má kat is. 

A be ve ze ten dõ új be tét faj tá kat, il let ve a már nyil ván tar tás ba vett
betétek vál to zá sa it a ban kok nak re giszt rá lás cél já ból elõ ze te sen be kell
 jelenteniük az Alap nak. 

Az ak tu á lis Be tét re gisz tert – csak úgy, mint ezt a tá jé koz ta tó fü ze tet –
leg alább egy pél dány ban a be tét gyûj tés he lyén és az ügy fe lek szá má ra jól
lát ha tó mó don ki kell füg gesz te ni, il let ve in gye nes szó ró anyag ként le het
el he lyez ni.

A gon do san ke zelt és nap rak ész Be tét re gisz ter le he tõ vé te szi a ban kok
ügy fe lei szá má ra a bet étek biz to sí tott sá gá ról szó ló meg bíz ha tó, pon tos és
ob jek tív tá jé koz ta tást.

A Be tét re gisz tert ke res se bank já ban vagy az Alap in ter net-hon lap ján
(www.oba.hu)! 

9. Mi szá mít név re szó ló be tét nek?

A bet étek kö zül azok mi nõ sül nek név re szó ló nak, ame lyek nél a be té -
tes sze mé lye a be tét el he lye zé se kor ka pott ok mány ból (ta ka rék be tét könyv, 
bank-, il let ve fo lyó szám la-szer zõ dés stb.) és a bank nyil ván tar tá sá ból egy -
ér tel mû en meg ál la pít ha tó. (Eh hez kap cso ló dó an uta lunk a 22. pont ban ír -
tak ra.)

Fi gye lem! Az, hogy egy meg ta ka rí tá si for ma név re szó ló, még nem
 jelenti fel tét le nül azt, hogy biz to sí tott! A rész vény is le het név re szó ló és –
mint lát tuk – nincs biz to sít va az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap ál tal.
A 2003. ja nu ár 1. elõtt vá sá rolt, bank ál tal ki bo csá tott név re szó ló köt -
vényt és le té ti je gyet to vább ra sem biz to sít ja az Alap.
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10. Rá né zés re olyan, mint egy ér ték pa pír. Le het-e biz to sí tott?

A be tét biz to sí tás a név re szó ló be té te ken kí vül ki ter jed az 1997. ja nu ár 
el se jét kö ve tõ en ban kok ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír sze rû be té ti ok ira tok ra, 
köz is mer tebb ne vü kön a ban ki pa pí rok ra is, fel té ve per sze, hogy azok is
név re szó ló ak. A be té te sek vé del mé ben a fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett tör -
vény kö te le zi a ban ko kat arra, hogy az 1997. ja nu ár el se jé tõl for ga lom ba
ho zott ér ték pa pír jel le gû be té ti ok ira to kon fel tû nõ mó don tün tes sék fel,
hogy azok ta ka rék be tét-szer zõ dést tes te sí te nek meg. 

Nem vé det tek vi szont az 1993. jú ni us 30. és 1996. de cem ber 31. kö zött 
vá sá rolt ban ki pa pí rok, még ak kor sem, ha név re szó ló ak. Az eb ben az idõ -
szak ban vá sá rolt pa pí rok kö zül csak azok vál nak biz to sí tot tá, ame lye ket
a ki bo csá tó bank – az Alap ál lás fog la lá sát kér ve – név re szó ló be tét té ala kí -
tott át. Er rõl a ki bo csá tó bank nak tá jé koz tat nia kell ügy fe le it.

Fi gye lem! Az Alap biz to sí tá sa ki ter jed a 2003. ja nu ár 1-jé tõl vá sá rolt
ban ki köt vé nyek re és le té ti je gyek re. 

11. A pos tán nyi tott be tét köny vek és az ott vá sá rolt ban ki pa pí rok kö -
zül me lyek vé det tek?

A pos tán több fé le ban ki pa pír kap ha tó, és ál lam pa pírt is le het vá sá rol -
ni. A pos ta több nyi re meg bí zás alap ján ér té ke sít ilyen pa pí ro kat. 

Az ál lam pa pí rok mö gött ál la mi ga ran cia áll. A ban kok pa pír ja i ra pe -
dig, mint már tud juk, név re szó ló ság ese tén a be tét biz to sí tás ér vé nyes. 

De a pos ta nem csak az ál lam tól és a ban kok tól fo gad hat el meg bí zá so -
kat, ha nem má sok tól is. A biz ton ság mér cé je ezek ben az ese tek ben nem
a pos ta, ha nem az, aki a meg bí zást adta, aki a pa pírt ki bo csá tot ta! A pos -
tán kí vül má sok, pél dá ul uta zá si iro dák is kí nál nak ban ki pa pí ro kat és más 
meg ta ka rí tá si for má kat. Az õ ese tük ben is ér vé nyes az, hogy nem a ter jesz -
tõk, ha nem a meg bí zók meg bíz ha tó sá ga alap ján kell meg ítél ni eze ket a pa -
pí ro kat! Ilyen kor aján la tos a fo ko zott fi gye lem!

A BIZTOSÍTÁS ÉRTÉKHATÁRA

12. Mit je lent az ér ték ha tár?

A 2003. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos tör vény sze rint az Alap a be fa gyott be -
tétek tõ ké jét és ka ma tát leg fel jebb há rom mil lió fo rin tig fi ze ti ki. (Ez az
összeg ha tár az EU csat la ko zá sunk kal egy idõ ben au to ma ti ku san hat mil lió
fo rint ra emel ke dik.) A meg emel ke dett kár ta la ní tá si ér ték ha tár a 2003. ja nu -
ár 1-je elõtt el he lye zett be té tek re is vo nat ko zik.
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Gya ko ri fél re ér tés, hogy a biz to sí tá si ki fi ze té si ha tárt úgy ér tel me zik,
hogy az Alap a be tét ként el he lye zett összeg bõl há rom mil lió fo rin tot és –
azon fe lül – az utá na járó ho za mot is ki fi ze ti. Má sik tév hit sze rint csak a be -
tét össze gét, azaz a tõ két védi a be tét biz to sí tás, a ka ma tát már nem. 

Nem így van! A tör vény ér tel mé ben az ér ték ha tár az a ma xi má lis
összeg, ame lyet az Alap egy ban ki ügy fél nek ki fi zet het. Ebbe be le tar to zik
a fo lyó szám lá ra be fi ze tett tõ ke összeg, a le kö tött be tét, a vá sá rolt ban ki
 papír, biz to sí tott köt vény stb. és azok ese dé kes ka ma tai is. Az Alap te hát
a be té tes ügy fél va la mennyi – a fi ze tés kép te len bank kal szem be ni – tõ ke-
és ka mat kö ve te lé sét össze ad ja, ám a ki fi zet he tõ össze get a min den ko ri
 értékhatár sze rint ma xi mál ja. 

Pél da:       
Kis Ta más

Ta ka rék be tét 7.980.000 Ft
Ka mat      20.000 Ft
Össze sen: 8.000.000 Ft
Biz to sí tott: 3.000.000 Ft
Nem biz to sí tott: 5.000.000 Ft

Itt uta lunk is mét arra, hogy az egyé ni vál lal ko zó jo gi lag nem mi nõ sül
gaz da sá gi tár sa ság nak, ezért egy ma gán sze mély nek és ugyan azon sze -
mély egyé ni vál lal ko zá sá nak a ban ki szám lá it és be té te it egy azon sze mély
ál tal el he lye zett be tét ként ke ze li az Alap. A bank fi ze tés kép te len sé ge ese -
tén a szó ban lévõ bet étek össze adód nak és azok után együt te sen leg fel jebb 
az ér vény ben lévõ ér ték ha tá rig fi zet az Alap. 

13. Van-e ön rész a be tét biz to sí tás nál?

Az Eu ró pai Unió be tét biz to sí tá si irány el vé vel össz hang ban új elem ként
a be tét esi ön rész épült be a ha zai sza bá lyo zás ba. A be tét esi ön rész cél ja, hogy
a több let-kár ta la ní tás sal ará nyo san, kor lá to zott mér ték ben ugyan, de a be té te -
sek fe le lõs sé ge is nö ve ked jen, azaz pl. ma ga sabb ka mat re mé nyé ben a hi tel in -
té zet ki vá lasz tá sá nál a be té te sek ne fe led kez ze nek meg a kö te le zõ óva tos ság -
ról. Egy eset le ges be tét be fa gyást kö ve tõ kár ta la ní tá si el já rás so rán a 10 %-os
ön rész a kö vet ke zõ mó don ér vé nye sül: az OBA ál tal fi ze tett kár ta la ní tás mér -
té ke 1 mil lió fo rin tig 100 %, az 1 mil lió fo rint összeg ha tár fe let ti be tét rész nek
pe dig csak a 90 %-át fi ze ti ki az OBA, de ma xi má li san sze mé lyen ként és hi tel -
in té ze ten ként 3 mil lió fo rin tot. 
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Pél da: Be tét esi ön rész

Nagy Ta más 
Ta ka rék be tét                       970.000 Ft
Ka mat                         30.000 Ft
Össze sen:                    1.000.000 Ft
Ön rész:                                        0 Ft
Biz to sí tott:                   1.000.000 Ft
Nem biz to sí tott                              0 Ft

Pál Ta más 
Ta ka rék be tét                    1.750.000 Ft
Ka mat                         50.000 Ft
Össze sen:                    1.800.000 Ft
Ön rész:                              80.000 Ft*

Biz to sí tott:                    1.720.000 Ft
Nem biz to sí tott                      80.000 Ft

Sós Ta más 
Ta ka rék be tét                    3.410.000 Ft
Ka mat                                   90.000 Ft
Össze sen:                    3.500.000 Ft
Ön rész:                             250.000 Ft
Biz to sí tott:                    3.000.000 Ft*

Nem biz to sí tott                    500.000 Ft

Nagy Ta más kö ve te lé se nem na gyobb egy mil lió fo rint nál, ezért az õ ese té -
ben nincs sze re pe az ön rész nek.

Sós Ta más be tét jé bõl nem az ön rész, ha nem az összeg ha tár mi att nem
biz to sí tott 500 000 Ft. 

Meg ál la pít ha tó, hogy csak Pál Ta más kár ta la ní tá sát csök ken ti az ön -
rész, mert a kö ve te lé se na gyobb egy mil lió fo rint nál, de ki sebb az ön résszel 
nö velt összeg ha tár nál. 

(Vissza utal va a 3. fe je zet ben em lí tett pél dák ra, Kis Ta más ma gán sze -
mély kö ve te lé se nem volt na gyobb egy mil lió fo rint nál, az õ ese té ben ezért
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nem volt sze re pe az ön rész nek. A tár sas vál lal ko zás be tét jé nél és Gál
 Tamás össze vont be tét jé nél pe dig nem az ön rész, ha nem az összeg ha tár mi -
att nem volt biz to sí tott 2.600.000 Ft, il let ve 300.000 Ft. Ugyan ez vo nat ko -
zik a 12. fe je zet ben sze rep lõ pél dák ra.)

14. Mi tör té nik az ér ték ha tár fe let ti kö ve te lé sek kel?

Ha egy bank nál a bet étek be fagy nak, a be té te sek az ér ték ha tár fe lett
járó tõ ke- és ka mat kö ve te lé se ket, köz tük az ön részt a fel szá mo lá si el já rás -
ban ér vé nye sít he tik. (A pél dák ban a fel szá mo lá si el já rás ban ér vé nye sít he -
tõ összeg a „Nem biz to sí tott” sor ban ta lál ha tó.) Bár az Alap nak csak köz ve -
tett ha tá sa van a fel szá mo lás ra, igyek szik min dent meg ten ni azért, hogy
mi nél elõbb és mi nél jobb arány ban elé gít sék ki a be té te sek fenn ma ra dó
kö ve te lé se it a fel szá mo lás so rán. 

15. Nö vel he tõ-e a be tét biz to sí tás ér ték ha tá ra?

Igen, nö vel he tõ. A már em lí tett alap elv sze rint a biz to sí tás sze mé lyek -
re és ban kok ra vo nat ko zik, te hát két le he tõ ség adó dik. Több ban kot ve he -
tünk igény be, de nö vel het jük a be tét tu laj do no sa i nak szá mát is. 

Ha egy ma gán sze mély vagy vál lal ko zás több bank ban he lye zi el pén -
zét, ily mó don ban kon ként újabb és újabb ér ték ha tár sze rin ti összeg gel nö -
vel he ti a vé dett ség ha tá rát.

Ha egy be tét nek több be je len tett, azo no sít ha tó tu laj do no sa van – pél -
dá ul csa lád ta gok –, ak kor a be tét össze gen be lül annyi szor egy mil lió fo rin -
tig vé dett a be tét, ahány tu laj do no sa van (lásd 16. pont).

16. Mi szá mít kö zös be tét nek és kö zös sé gi be tét nek?

Ha egy be tét nek több tu laj do no sa van, azt kö zös be tét nek ne ve zik.
A be tét biz to sí tá si rend szer, ha a be té te sek nem ren del kez nek más ként,
nem tesz kü lönb sé get a be tét tu laj do no sai kö zött, azo kat egyen ran gú nak
te kin ti, füg get le nül at tól, hogy a be té tet a va ló ság ban ki és mek ko ra
összeg ben fi zet te be. A ki fi ze ten dõ összeg bõl eb ben az eset ben, egyen lõ
arány ban ré sze sül nek a tu laj do no sok.

Ma gán sze mé lyek kö zös szám lát, be té tet nyit hat nak és – ha a bank
köny ve i ben rög zí tett ada ta ik alap ján azo no sít ha tók – az ér ték ha tár sze rin -
ti vé dett ség mind egyi kük re kü lön-kü lön is ér vé nyes.

A kö zös be tét nem csak ak kor elõ nyös az ügy fe lek szá má ra, ha a be tét
össze ge sze mé lyen ként meg ha lad ja (pl. férj és fe le ség ese tén két szer) a biz -
to sí tá si ér ték ha tárt, ha nem az ön rész mi att ak kor is, ha össze sen há rom mil -
lió fo rin ton be lül van.
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Pél da: Közös be tét sze mé lyen ként 3 mil lió Ft fe lett

Kis Ta más és Kis Ta más né
Ta ka rék be tét                            6.490.000 Ft
Ka mat                               110.000 Ft
Össze sen:                            6.600.000 Ft
Biz to sí tott sze mé lyen ként:    3.000.000 Ft
Nem biz to sí tott                           600.000 Ft*

Pél da: Közös be tét össze sen 3 mil lió Ft alatt

Kis Ta más és Kis Ta más né 
Ta ka rék be tét                            2.150.000 Ft
Ka mat                                 50.000 Ft
Össze sen:                            2.200.000 Ft
Sze mé lyen ként:                        1.100.000 Ft
Ön rész sze mé lyen ként:                 10.000 Ft

Biz to sí tott sze mé lyen ként:      1.090.000 Ft
Biz to sí tott össze sen:                2.180.000 Ft
Nem biz to sí tott össze sen:              20.000 Ft

     
Ugyan ez a be tét egy tu laj do nos ese té ben
Kis Ta más

Ta ka rék be tét                           2.150.000 Ft
Ka mat                                 50.000 Ft
Össze sen:                            2.200.000 Ft
Ön rész :                                      120.000 Ft
Biz to sí tott:                              2.080.000 Ft
Nem biz to sí tott:                          120.000 Ft

Vi gyá zat! A kö zös be tét eset leg hát rá nyos is le het a be té tes szá má ra, ha
van ugya nan nál a bank nál más – csak a sa ját tu laj do ná ban lévõ – be tét je.
A kö zös tu laj don alap ján az Alap ál tal ki fi ze tett összeg be szá mít ugyan is
az il le tõ ügy fél ré szé re ki fi zet he tõ ér ték ha tár ba, azaz a sa ját vagy a kö zös
tu laj do nú be tét után eset leg már nem kap hat ja meg a tel jes össze get. 
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Pél da: ma gánbe tét és kö zös be tét

Kis Ta más     Le kö tött be tét                         2.970.000 Ft
       Ka mat                                      30.000 Ft
Kis Ta más és Kis Ta más né   
       Kö zös fo lyó szám la                 1.270.000 Ft
       Ka mat                                      30.000 Ft
      Össze sen:                                4.300.000 Ft

Sze mé lyen ként ki fi zet he tõ a biz to sí tott összeg:

Kis Ta más      Le kö tött be tét                        2.970.000 Ft
        Ka mat                                      30.000 Ft
        Kö zös fo lyó szám la                  635.000 Ft
        Ka mat                                     15.000 Ft
        Össze sen:                            3.650.000 Ft
        Biz to sí tott:                         3.000.000 Ft*

        Nem biz to sí tott:                     650.000 Ft

Kis Ta más né    Kö zös fo lyó szám la                635.000 Ft
         Ka mat                                     15.000 Ft
  Össze sen:                               650.000 Ft
   Biz to sí tott:                            650.000 Ft

Ugyan ezek a bet étek egy-egy tu laj do nos sal
    Kis Ta más    Le kö tött be tét 2.970.000 Ft
  Ka mat                                    30.000 Ft
     Össze sen:                         3.000.000 Ft
     Ön rész:                               200.000 Ft
  Biz to sí tott:                      2.800.000 Ft
    Nem biz to sí tott:                  200.000 Ft

     Kis Ta más né   Fo lyó szám la                   1.270.000 Ft
   Ka mat                                 30.000 Ft
     Össze sen:       1.300.000 Ft
     Ön rész:                               30.000 Ft
      Biz to sí tott:                   1.270.000 Ft
     Nem biz to sí tott:                 30.000 Ft
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Fi gye lem! A kö zös be tét tõl el té rõ fo ga lom a kö zös sé gi be tét. Kö zös sé gi
be tét ese té ben ugyan is a kö zös sé get (pl. tár sas há zat) al ko tó sze mé lyek szá -
ma sze rint több szö rö zõ dik a kár ta la ní tá si összeg ha tár, de itt nin csen össze -
szá mí tá si kö te le zett ség. Vagy is, ha egy ma gán sze mély nek ugya nan nál
a hi tel in té zet nél van be tét je, mint ahol an nak a tár sas ház nak, amely ben ez 
a ma gán sze mély tu laj do nos, ak kor a ma gán sze mély a sa ját be tét je(jei)
alap ján jo go sult leg fel jebb há rom mil lió fo rint össze gû kár ta la ní tás ra, és
a tár sas ház is jo go sult ezen ma gán sze mély be fi ze té sei alap ján leg fel jebb
há rom mil lió fo rint össze gû kár ta la ní tás ra. (Ön résszel itt is szá mol ni kell.)
Ter mé sze te sen a kár ta la ní tás alap ja a ma gán sze mély tár sas há zi be fi ze té se i -
nek össze ge lesz. 

Pél da: kö zös sé gi be tét

Tár sas ház  10 tu laj do nos sal  
  Bank szám la                           31.270.000 Ft
    Ka mat                                      30.000 Ft

Össze sen:                               31.300.000 Ft

Tu laj do no sok sze mé lyen kén ti be fi ze té se      2.400.000 Ft
Ka mat                                      20.000 Ft

      Össze sen:                                 2.420.000 Ft
   Ön rész:                                       142.000 Ft
   Biz to sí tott:                             2.278.000 Ft
  Nem biz to sí tott:                         142.000 Ft

A tár sas ház  ré szé re járó kár ta la ní tás  22.780.000 Ft

17. Jo go sul tak-e kár ta la ní tás ra a meg ha tal ma zot tak?

Ha va la kit 1997. ja nu ár el se je után je len tet tek be mint meg ha tal maz ot -
tat – a tör vény szó hasz ná la tát kö vet ve „ren del ke zés re jo go sul tat” –, ak kor
az a be tét biz to sí tás szem pont já ból nem je lent tu laj do no si vi szonyt.
Az ilyen meg ha tal ma zott sze mé lyek te hát nem jo go sul tak kár ta la ní tás ra
(mi vel nem tu laj do no sai a be tét nek), vagy is ál ta luk nem nö vel he tõ a be tét
vé dett sé gé nek ér ték ha tá ra.

Ez zel szem ben, ha va la mely be tét re, szám lá ra vo nat ko zó an va la kit
1996 vé gé ig be je len tet tek mint meg ha tal maz ot tat, ak kor õ a be tét kö zös
 tulajdonosának szá mít ma is, azaz a kö zös be tét-tu laj do no sok hoz ha son ló -
an kü lön ér vé nyes rá az ér ték ha tár sze rin ti vé de lem.
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18. Vo nat ko zik-e de vi za be tét re is a biz to sí tá si ér ték ha tár?

A de vi zá ban el he lye zett be tét re is vo nat ko zik az ér ték ha tár, amely nek
be tar tá sá hoz a be té tes kö ve te lé sét az Alap a bet étek be fa gyá sá nak nap ján
ér vé nyes hi va ta los (MNB kö zép) de vi za ár fo lya mon szá mít ja át fo rint ra.

Ha az ügy fél nek egya ránt van fo rint- és de vi za be tét je, és az össze vont
be tét ál lo mány ér té ke meg ha lad ja az ér ték ha tár sze rint ki fi zet he tõ össze -
get, ak kor ki fi ze tés kor az ügy fél dönt ar ról, hogy me lyik be tét alap ján fi zes -
sen szá má ra az Alap.

KAMATOK BIZTOSÍTÁSA

19. Vé di-e a ka ma to kat is a be tét biz to sí tás?

Igen, a vé dett ség ki ter jed az el he lye zett tõ ke összeg re és an nak még
nem tõ ké sí tett (gya ko ri ban ki szó hasz ná lat tal: jó vá írt) ka ma ta i ra is, ter mé -
sze te sen az ér ték ha tá ron be lül.

20. Mek ko ra ka ma tot fi zet a be tét biz to sí tás ak kor, ha még nem ír -
ták jóvá a be tét szer zõ dés sze rint járó ka ma to kat?

Az Alap a bet étek be fa gyá sát a bank te vé keny sé gi en ge dé lyé nek
vissza vo ná sát, vagy a bank fel szá mo lá sá nak köz zé té te lét kö ve tõ en 15 na -
pon be lül kö te les meg kez de ni a bet étek ki fi ze té sét. Az Alap ed dig a ha tár -
idõ ig a szer zõ dés ben ki kö tött ka ma tot, de leg fel jebb a ka ma tok leg utol só
tõ ké sí té se óta el telt idõ szak át la gos jegy ban ki alap ka ma tát fi ze ti ki. Em lé -
kez te tünk arra, hogy az ér ték ha tárt a ka ma tok kal együtt sem le het át lép ni.

21. Véd-e bár mi lyen ma gas ka ma to zá sú be té tet az Alap?

A tör vény ho zók igye kez tek csök ken te ni a vissza élé si le he tõ sé ge ket.
Ha egy be té tes az azo nos nagy sá gú és le kö té si ide jû be tét bank ál tal meg -
hir de tett ka ma tá hoz ké pest je len tõ sen ma ga sabb ka ma tot vagy más va gyo -
ni elõnyt kap, ak kor a be tét egyál ta lán nem vé dett. A „je len tõ sen ma ga -
sabb ka mat” a nyil vá no san meg hir de tett nél nem egy-két szá za lék kal na -
gyob bat je lent! Az Alap ed di gi gya kor la tá ban volt már pél da arra, hogy
a bank ál tal meg hir de tett kon dí ci ó kat száz szá za lék kal meg ha la dó ka mat -
mér té kû be té tet ki zár ta a biz to sí tás ból. 
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GYAKORLATI TANÁCSOK

22. Mi lyen ada to kat kö zöl jön a be té tes a bank já val a biz to sí tás ér vé -
nye sít he tõ sé gé hez, tel je sít he tõ sé gé hez?

Leg alább há rom olyan ada tot, amely alap ján egy ér tel mû en azo no sít -
ha tó és meg ta lál ha tó a be té tet el he lye zõ sze mély vagy szer ve zet. Ma gán -
sze mé lyek nél, egyé ni vál lal ko zók nál kö zöl ni kell leg alább a ne vet, a lak cí -
met, to váb bá a bank vá lasz tá sa sze rint a sze mé lyi iga zol vány (út le vél) szá -
mát, vagy any ja ne vét, vagy szü le té si idõt. Vál lal ko zás ese té ben a név re,
a vál lal ko zás szék he lyé nek cí mé re és az adó szám ra van szük ség. 

Az Ön ér de ké ben fel tét le nül ja va sol juk, hogy amennyi ben a bir to ká -
ban lévõ ok ira ton a fel so rolt leg alább há rom azo no sí tó adat nál ke ve seb bet 
rög zí tett a bank, kér je bank já nál ada ta i nak ki egé szí té sét.

Ja va sol juk to váb bá, hogy je lent se be az ada ta i ban, pél dá ul a lak cí mé -
ben tör té nõ vál to zá so kat! 

Ha va la ki a vál to zá so kat nem je len ti be, at tól még jo go sult ma rad
a kár ta la ní tás ra, azon ban az ada tok ne he zebb fel dol go zá sa, el le nõr zé se kö -
vet kez té ben eset leg ké sõbb jut hat a pén zé hez.

Fi gye lem! 2001. de cem ber 19-étõl már nem le het be té tet úgy el he lyez -
ni, hogy a be té tes nem adja meg az azo no sí tó ada ta it. A pénz mo sás el le ni
tör vény alap ján a bank nak az elõ írt ada to kat fel kell ven nie a be té tes rõl
a be tét el he lye zé se kor, vagy a ko ráb ban be mu ta tó ra szó ló an el he lye zett be -
tét elsõ be mu ta tá sa kor. Eb ben a ki ad vány ban ezek kö zül csak az Alap
szem pont já ból lé nye ges ada to kat is mer tet tük.

23. Mit kell ten nie az ügy fél nek a be tét be fa gyá sa után an nak ér de -
ké ben, hogy a pén zét mi e lõbb vissza kap ja?

A bank mel lett az Alap nak is kö te les sé ge a be té te sek tá jé koz ta tá sa.
Az ed di gi gya kor lat nak meg fe le lõ en a napi saj tó és hir det mé nyek tá jé koz -
tat nak ar ról, hol tör té nik a kár ta la ní tá si igény be je len tés és mi kor kez dõd -
nek a ki fi ze té sek. Ezek alap ján a kár ta la ní tá si igényt a be té tes nek kell be je -
len te nie az arra ki je lölt he lyen. A be je len tést az Alap egyez te ti a bank nyil -
ván tar tá sá val, majd a be té tes ér te sí tést kap ar ról, hogy mi kor és hol jut hat
a pén zé hez. 

24. Mennyi idõ alatt fi ze tik ki a biz to sí tot tak pén zét?

Az Alap a ki fi ze té se ket leg ké sõbb a bet étek be fa gyá sát, a bank te vé -
keny sé gi en ge dé lyé nek vissza vo ná sát, vagy a fel szá mo lás köz zé té te lét kö -
ve tõ 15 na pon be lül kez di el és há rom hó na pon be lül fe je zi be. E ha tár idõn 
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be lül az Alap nak ki kell fi zet nie a be je len tett jo gos igé nye ket. In do kolt eset -
ben a kár ta la ní tás ide je két al ka lom mal to váb bi há rom-há rom hó nap pal
meg hosszab bít ha tó. Meg is mé tel jük: a ki fi ze té sek nek pénz ügyi aka dá lya
nem le het!

A tör vény le he tõ vé te szi, hogy az Alap a le gés sze rûbb, leg gyor sabb
mó don tel je sít se a ki fi ze té se ket. Pél dá ul „OBA Be tét biz to sí tá si kár tya” se -
gít sé gé vel, ban ki át uta lás sal, pos tai úton, köz vet len ki fi ze tés sel vagy ki fi ze -
tõ ügy nök – pl. egy bank – meg bí zá sa út ján. A be té te sek ré szé re fel kí nált – 
több nyi re vá laszt ha tó – ki fi ze té si mó do kat min den eset ben az Alap hir det -
mé nyei tar tal maz zák.

25. El évül-e a be tét biz to sí tás sal szem be ni kö ve te lés?

A be tét biz to sí tás sal szem be ni kö ve te lés mind ad dig igé nyel he tõ, amíg
az ere de ti kö ve te lés a bank kal szem ben ér vé nye sít he tõ lett vol na. A ta ka -
rék be té tek pél dá ul nem évül nek el, az egyéb be tét kö ve te lé sek pe dig – ha
a szer zõ dés nem ál la pí tott meg rö vi debb ha tár idõt – öt évig ér vény ben ma -
rad nak. A le té ti jegy a be vál tás ra elõ írt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ tíz év alatt
évül el, a köt vé nyen ala pu ló kö ve te lés nem évül el. A bank ál tal ki bo csá -
tott név re szó ló le té ti je gyek és köt vé nyek kö zül azon ban csak azok biz to sí -
tot tak, ame lye ket az ügy fél 2003. ja nu ár 1. után vá sá rolt.

26. Hon nan le het ezen a ki ad vá nyon kí vül tá jé ko zód ni ar ról, mi biz -
to sí tott és mi nem?

A ban kok biz to sí tott be té ti ter mé ke it tar tal maz za a már em lí tett Be tét -
re gisz ter, me lyet az adott hi tel in té zet re vo nat ko zó an ki kell füg gesz te ni
a bank fi ó kok ban, il let ve össze sít ve meg ta lál ha tó az OBA-nál. A Be tét re -
gisz ter a tag in té ze tek együtt mû kö dé sé vel ké szül, min den ál ta luk for gal ma -
zott és az Alap ál tal re giszt rált biz to sí tott be té ti for mát tar tal maz.

To váb bá – a tör vény ér tel mé ben – a ban kok kö te le sek a be tét biz to sí tás sal 
kap cso la tos min den lé nye ges kér dés rõl kö zért he tõ for má ban tá jé koz tat ni, kü -
lö nös te kin tet tel arra, hogy mely be tét tí pu sok biz to sí tot tak. A tör vény írás be li
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get is elõ ír a ban kok szá má ra. Lé nye ges, hogy ha Ön
kér dez, a bank kö te les pon tos és rész le tes fel vi lá go sí tást adni!

Ha egy be tét re nem ter jed ki az Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás, ak kor
a szer zõ dés ben (a be té ti ok ira ton) fel tû nõ he lyen sze re pel tet ni kell a kö vet -
ke zõ szö ve get: „A je len szer zõ dés tár gyát ké pe zõ be tét a hi tel in té ze tek rõl
és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény alap ján nincs
biz to sít va.” 

Még ha nem is lát ja ezt a szö ve get, kér dez zen rá, hogy biz to sí tott meg -
ta ka rí tá si for má ról van-e szó! Ez a szö veg azért is hi á nyoz hat ugyan is az
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ok irat ról, mert a szó ban lévõ meg ta ka rí tá si for ma nem is be tét, ha nem
olyan ér ték pa pír, amely nincs biz to sít va.

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap hang új ság (té mán ként rög zí tett
hang be mon dás) üze mel te té sé vel is se gít el iga zod ni be tét biz to sí tá si kér dé -
sek ben az (1) 431-2882 te le fon szá mon. Jó tud nia, hogy egy bank fi ze tés -
kép te len sé ge ese tén a hang új ság ki egé szül a be fa gyott be té tek re vo nat ko -
zó ak tu á lis tud ni va lók kal.

Az Alap In ter ne tes hon lap ja a www.oba.hu cí men te ma ti kus cso por to -
sí tás ban vár ja a be tét biz to sí tás iránt ér dek lõ dõ be té tes és szak mai bön gé -
szõ ket.

27. Hová for dul hat, ha a be tét tel kap cso la tos be tét biz to sí tá si kér dé -
sé re a bank tól nem kap vá laszt?

Az Alap a be té te sek ban kok irán ti bi zal má nak erõ sí té se cél já ból az
inter net re épít ve lét re hoz ta a „be tét biz to sí tá si om buds man (ér dek vé dõ)” in -
téz mé nyét.

Az ed dig is mert ha son ló in téz mé nyek tõl el té rõ en a „be tét biz to sí tá si
om buds man” nem je le nik meg lé te zõ sze mély ként. A be té te sek az in ter ne -
tes ombudsman@oba.hu cím re elekt ro ni kus, vagy a 1535 Bu da pest 114.
Pf. 793 le vél cím re ha gyo má nyos le ve let küld het nek a kö vet ke zõk ben rész -
le te zett ügyek ben, me lyet az Alap mun ka tár sai dol goz nak fel és se gí te nek
azok meg ol dá sá ban. 

A „be tét biz to sí tá si om buds man” vál lal ja a hi tel in té zet és an nak ügy fe -
le kö zöt ti – a be tét biz to sí tás sal össze füg gõ – eset le ges ügy fél-prob lé mák
pár tat lan, kor rekt és re mé nye ink sze rint gyors meg ol dá sát. 

A „be tét biz to sí tá si om buds man” min den kö rül mé nyek kö zött kü lö nös
gon dot fordít a ti tok vé del mi sza bá lyok meg tar tá sá ra. 

Mi lyen konk rét se gít sé get vár hat Ön az om buds man tól? Az om buds -
man füg get len sé gé bõl és pár tat lan sá gá ból ere dõ en arra vál lal koz hat, hogy 
meg ha tá ro zott prob lé ma kap csán köz re mû kö dik a fe lek szá má ra el fo gad -
ha tó meg ol dá sok fel ku ta tá sá ban. En nek so rán, ha szük sé ges, fel ve szi
a kap cso la tot az érin tett bank kal, eset leg a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té vel (PSZÁF) és az eset kö rül mé nyei alap ján köz re mû kö dik
a meg ol dá si ja vas la tok ki mun ká lá sá ban is.

Ak kor kér je az om buds man köz re mû kö dé sét, ha nem ka pott meg fe le lõ 
tá jé koz ta tást a hi tel in té zet tõl akár szó ban, akár írás ban a be tét biz to sí tás -
sal, eset leg az ál la mi ga ran ci á val kap cso la tos kér dé se i re.

Ha a „be tét biz to sí tá si om buds man” köz vet le nül nem le het az Ön se gít -
sé gé re, ak kor meg mond ja, hogy az adott ügy ben mely szer ve zet hez cél sze -
rû for dul nia. 
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Mi ben nem il le té kes a „be tét biz to sí tá si om buds man”?

• Nem vál lal koz hat rész le tes vizs gá la tok el vég zé sé re, le szá mít va
a szé les ér te lem ben vett ügy fél-ér de ket csor bí tó ese te ket.

• Nem il le té kes azok ban a kér dé sek ben, ame lyek a hi tel in té ze tek ve -
ze tõ i nek ha tás kö ré be tar toz nak.

• Nem il le té kes el jár ni a már ki ala kult vál ság hely zet ben, il let ve be -
tét be fa gyás ese tén. Az ilyen ese tek ben a PSZÁF és/vagy az Alap
fel ada ta it a vo nat ko zó tör vé nyek je lö lik ki.

• Vé gül, nem al kal mas olyan ügyek meg ol dá sá ra sem, ame lyek ben
pe res el já rás van fo lya mat ban, il let ve ame lyek már vég re haj tás
alatt áll nak. 

Fi gyel mez te tés!

Ez a ki ad vány a je len le gi be tét biz to sí tá si sza bá lyok ki vo na tos is mer te té -
se, így ki zá ró lag tá jé koz ta tó jel le gû. Az eb ben a ki ad vány ban fog lal tak
és a jog sza bá lyok el té rõ ér tel me zé se ese tén a ha tá lyos jog sza bá lyok 

ren del ke zé sei az irány adó ak.

A be tét biz to sí tá si rend szer csök ken ti a ban kok, ta ka rék- és hi tel szö vet ke -
ze tek, la kás-ta ka rék pénz tá rak ügy fe le, azaz az Ön koc ká za tát. 

De ez nem je lent tel jes biz ton sá got, hi szen nem min den in téz mény tag ja 
a be tét biz to sí tá si rend szer nek, amely meg ta ka rí tá so kat gyûjt, és nem vé -

dett min den meg ta ka rí tá si for ma sem. 

A rend szer a be té te sek biz ton sá gát szol gál ja, de nem véd meg 
a gon dat lan ság ból adó dó koc ká za tok tól. 

Együtt vi gyáz(z)unk a pén zé re!

Eb ben se gí ti ez a ki ad vány.
Tel.: 214-0661, Fax: 214-0665

Hang új ság: 431-2882
Hon lap: www.oba.hu

2003
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BE TÉT BIZ TO SÍ TÁ SI 
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

 

Be tét:
a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti
be tét szer zõ dés vagy ta ka rék be -
tét-szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar -
to zás, ide ért ve a bank szám la szer zõ -
dés alap ján fenn ál ló po zi tív szám -
la e gyen le get is, va la mint 2003.
ja nu ár 1-tõl vá sá rolt, bank ál tal
 kibocsátott le té ti jegy és köt vény.

Név re szó ló be tét:
az a be tét, amely nek tu laj do no sa
a be tét szer zõ dés, a ta ka rék be tét-
 szer zõ dés vagy a bank szám la szer -
zõ dés ben fel tün te tett azo no sí tó
ada tok alap ján egy ér tel mû en azo -
no sít ha tó.

Be té tes:
aki nek a be tét a ne vé re szól, vagy
– ki zá ró lag a nem név re szó ló be -
tétek ese té ben – aki a be tét ok ira tot 
fel mu tat ja.

Ren del ke zés re jo go sult sze mély:
aki a be tét tu laj do no sa, vagy, ha
nem tu laj do no sa a be tét nek, aki
a tu laj do nos ren del ke zé se alap ján
kor lá to zás sal vagy a nél kül ren del -
kez het a be tét fö lött.

Ked vez mé nye zett:
a be tét tu laj do no sa vagy a be té tes ál -
tal ked vez mé nye zett ként a hi tel in té -
zet nek írás ban be je len tett sze mély.

Kö zös be tét:
a kö zös sé gi be tét ki vé te lé vel az
olyan be tét, amely nek több tu laj -
do no sa van.

Kö zös sé gi be tét: 
a tár sas há zak, la kás szö vet ke ze -
tek, is ko lai ta ka ré kos sá gi cso por -
tok, épí tõ kö zös sé gek be té tei. 

Be fa gyott be tét:
az olyan be tét, amely re a hi tel in té -
zet nem ké pes a jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek vagy a szer zõ dé ses
 kikötések sze rin ti ese dé kes sé get
kö ve tõ öt mun ka na pon be lül a ki -
fi ze tést tel je sí te ni.

Kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély:
a be té tes. Ki vé telt ké pez nek azok
a bet étek, ame lyek szer zõ dé ses fel -
té te lei et tõl el té rõ meg ál la po dást
tar tal maz nak. Nem mi nõ sül kár ta -
la ní tás ra jo go sult sze mély nek az
a sze mély, aki a be tét tu laj do no sá -
nak ren del ke zé se alap ján ren del -
ke zik a be tét fö lött a be tét be fa -
gyá sa pil la na tá ban, de egyéb ként
sem tu laj do no sa, sem ked vez mé -
nye zett je a be tét nek.
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Ak tu á lis jogi sza bá lyo zás

1996. évi CXII. tör vény
a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról

(Leg utol só mó do sí tás: 2003. évi XXXIX. tv.)

k i v o n a t 

IV. RÉSZ. BETÉTBIZTOSÍTÁS ÉS INTÉZ MÉNY VÉDELEM

XV. Fe je zet

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap

97. § (1) A hi tel in té zet kö te les az Or -
szá gos Be tét biz to sí tá si Alap hoz (a to -
váb bi ak ban: Alap) csat la koz ni.

 
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén

szék hel lyel ren del ke zõ hi tel in té zet kül -
föl dön lé te sí tett fi ók te le pé re az Alap
 által nyúj tott be tét biz to sí tás ter jed ki,
ki vé ve, ha a fi ók te lep lé te sí té sé nek he -
lye sze rin ti or szág sza bá lyai ezt nem te -
szik le he tõ vé. A Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén szék hel lyel ren del ke zõ hi tel in té -
zet kül föl dön lé te sí tett fi ók te le pe
ön ként csat la koz hat az adott or szág be -
tét vé del mi rend sze ré hez. 

97/A. § Hi tel in té zet ál tal gyûj tött be -
té tek re ki zá ró lag az Alap ál tal biz to sí -
tott mér té kig fi zet he tõ kár ta la ní tás, to -
váb bá az ilyen be té tek re ki zá ró lag az
Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás ter jed ki,
ide nem ért ve a 128. §-ban meg ha tá ro -
zott ön kén tes be tét vé del mi ala pok ál tal 
nyúj tott biz to sí tást.

98. § (1) Az Alap fel ada ta
a) a 104. §-ban meg ha tá ro zott, a be -

tét be fa gyá sá nak meg elõ zé sét cél zó in -
téz ke dé sek meg té te le,

b) a vele tag sá gi jog vi szony ban
álló hi tel in té zet nél el he lye zett be tét be -
fa gyá sa ese tén a be té tes ré szé re a 101.
§-ban meg ha tá ro zott kár ta la ní tá si
összeg ki fi ze té se, il let ve

c) az ál lam mal kö tött kü lön meg ál -
la po dás ban fog lalt meg bí zás alap ján
az ál lam ál tal egyes be tét re vál lalt ke -
zes ség vagy adott biz to sí tás tel je sí té sé -
vel kap cso la tos fel ada tok té rí tés el le né -
ben tör té nõ el lá tá sa,

d) a be té tes ma gyar nyel vû tá jé koz -
ta tá sa, il le tõ leg ma gyar or szá gi szék he -
lyû hi tel in té zet kül föl dön lét re ho zott
fi ók te le pe ese tén an nak az or szág nak
a nyel vén tör té nõ tá jé koz ta tá sa, amely -
ben a fi ók te le pet lét re hoz ták.

(2) Az Alap a be té tes tõl és más hi te -
le zõ tõl ka pott meg bí zás alap ján el lát ja 
a kép vi se le tet az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel adat kö r ében egyez sé gi
tár gya lá son, il let ve a fel szá mo lá si el já -
rás so rán.

Az Alap ál tal biz to sí tott bet étek

99. § (1) Az Alap ál tal nyúj tott biz -
to sí tás csak a név re szó ló be tét re ter -
jed ki.

(2) Az Alap ál tal nyúj tott biz to sí -
tás – a 100. §-ban meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – a bet étek szá má tól és pénz -
ne mé tõl füg get le nül ki ter jed min den
olyan be tét re, ame lyet
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a) 1993. jú ni us 30-ig jog sza bály -
ban vál lalt ál la mi ga ran cia, il let ve ál la -
mi helyt ál lás nél kül, va la mint

b) 1993. jú ni us 30-át kö ve tõ en ál la -
mi ga ran cia nél kül

az Alap ban tag ság gal ren del ke zõ hi -
tel in té zet nél he lyez tek el.

(3) Az Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás
ki ter jed az 1993. jú ni us 30-ig so ro zat -
ban ér ték pa pír sze rû en ki bo csá tott vagy 
for ga lom ba ho zott be té ti ok irat ra, te kin -
tet nél kül an nak el ne ve zé sé re.

100. § (1) Az Alap ál tal nyúj tott biz -
to sí tás nem ter jed ki

a) a költ ség ve té si szerv,
b) a tar tó san száz szá za lék ban ál la mi 

tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság,
c) az ön kor mány zat,
d) a biz to sí tó in té zet, az ön kén tes

biz to sí tó pénz tár, va la mint a ma gán -
nyug díj pénz tár,

e) a be fek te té si alap,
f) a Nyug díj biz to sí tá si Alap és

Egész ség biz to sí tá si Alap, va la mint
ezek ke ze lõ szer ve ze tei és igaz ga tá si
szer ve ze tei,

g) az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap,
h) a pénz ügyi in téz mény,
i) az MNB,
j) a be fek te té si vál lal ko zás, tõzs de -

tag, il le tõ leg áru tõzs dei szol gál ta tó,
k) kö te le zõ vagy ön kén tes be tét biz -

to sí tá si, in téz mény vé del mi, be fek te -
tõ-vé del mi alap, il let ve a Pénz tá rak Ga -
ran cia Alap ja,

l) a hi tel in té zet ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lye, a hi tel in té zet vá lasz tott könyv vizs -
gá ló ja, to váb bá a hi tel in té zet ben leg -
alább ötszá za lé kos tu laj do ni há nyad -
dal ren del ke zõ sze mély és mind ezen
sze mé lyek kel kö zös ház tar tás ban élõ
kö ze li hoz zá tar to zói,

m) az l) pont ban em lí tett sze mély
be fo lyá so ló ré sze se dé sé vel mû kö dõ
gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685. § c)
pont ja] ál tal el he lye zett be té te i re,

n) a koc ká za ti tõ ke tár sa ság és
a koc ká za ti tõ ke alap

be té te i re, va la mint a fel so rol tak kül -
föl di meg fe le lõ i nek be té te i re.

(2) Az Alap ál tal nyúj tott biz to sí -
tás nem ter jed ki to váb bá

a) az olyan be té tek re, ame lyek re
a be té tes a szer zõ dés sze rint, a szer zõ -
dés kö tés idõ pont já ban el he lye zett azo -
nos nagy sá gú és le kö té si ide jû be té tek -
hez ké pest je len tõ sen ma ga sabb ka ma -
tot vagy más va gyo ni elõnyt kap,
va la mint

b) az olyan be tét re, amely rõl bí ró -
ság jog erõs íté let tel meg ál la pí tot ta,
hogy az ab ban el he lye zett ös szeg pénz -
mo sás ból szár ma zik,

c) olyan be tét re, me lyet nem eu ró -
ban, vagy a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé -
si és Fej lesz té si Szer ve zet tag ál la má -
nak tör vé nyes fi ze tõ esz kö zé ben he -
lyez tek el.

Az Alap ál tal fi ze tett kár ta la ní tás

101. § (1) Az Alap a kár ta la ní tás ra
jo go sult sze mély ré szé re a be fa gyott
be tét tõ ke- és ka mat ös sze gét sze mé -
lyen ként és hi tel in té ze ten ként ös sze -
von tan leg fel jebb há rom mil lió fo rint
ös szeg ha tá rig fi ze ti ki kár ta la ní tás -
ként. De vi za be tét ese tén a kár ta la ní tás 
ös sze gé nek, va la mint az e be kez dés
sze rin ti ös szeg ha tár nak a meg ál la pí tá -
sa – a ki fi ze tés idõ pont já tól füg get le -
nül – a be tét be fa gyá sa nap ján ér vé -
nyes hi va ta los de vi za ár fo lya mon tör té -
nik. Az Alap ál tal fi ze tett kár ta la ní tás
mér té ke egy mil lió fo rint ös szeg ha tá -
rig száz szá za lék, egy mil lió fo rint
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 összeghatár fe lett egy mil lió fo rint és az 
egy mil lió fo rint fe let ti rész ki lenc ven
szá za lé ka.

(2) Az Alap a be fa gyott tõ ke ös szeg
után a kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély
ré szé re a kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek
a 105. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kez dõ idõ pont já ig járó, még nem
tõ ké sí tett és ki nem fi ze tett ka ma tot az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ös szeg -
ha tá rig, a szer zõ dés sze rin ti ka mat láb -
bal, de leg fel jebb a ka mat té rí tés idõ tar -
ta ma alatt al kal ma zott – az idõ vel
 súlyozott – át la gos jegy ban ki alap ka -
mat láb bal szá mít ot tan té rí ti meg.

(3) De vi za be té tek ese tén az Alap
a szer zõ dés sze rin ti ka ma tot, de leg fel -
jebb az öt – elõ zõ évi mér leg-fõ össze -
ge alap ján – leg na gyobb ha zai hi tel in -
té zet ál tal, az azo nos pénz nem ben
jegy zett, azo nos le kö té si ide jû de vi za -
be té tek – szer zõ dés kö tés idõ pont já -
ban al kal ma zott – ka mat lá bá nak
szám ta ni át la ga alap ján szá mí tott ka -
ma tot fi ze ti meg.

(4) Nye re mény be té tek ese tén a szer -
zõ dés sze rin ti ka mat alatt az a ka mat ér -
ten dõ, amel lyel a be té tet el fo ga dó hi tel -
in té zet a ki fi ze tés idõ pont ját meg elõ zõ
sor so lás idõ pont ja óta a nye re mény ala -
pot ké pez te. A ka mat szá mí tás szem -
pont já ból a le kö tés idõ pont já ul a ki fi ze -
tés idõ pont ját meg elõ zõ sor so lás idõ -
pont ját kell fi gye lem be ven ni.

(5) A be té tes az (1)-(4) be kez dés sze -
rin ti kár ta la ní tást meg ha la dó ki fi ze tés -
re az Alap pal szem ben sem mi lyen jog cí -
men nem tart hat igényt.

(6) Közös be tét ese tén az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott kár ta la ní tá si
összeg ha tárt a kár ta la ní tás ra jo go sult
min den sze mély ese tén kü lön kell szá mí -
tás ba ven ni. A kár ta la ní tá si összeg szá mí -
tá sa szem pont já ból – el té rõ szer zõ dé si ki -
kö tés hi á nyá ban – a be tét össze ge a be té -
te se ket azo nos arány ban il le ti meg.

(7) Hi tel in té ze tek egye sü lé se ese -
tén az (1) be kez dés sze rin ti ös szeg ha -
tár szem pont já ból to vább ra is kü lön
be tét nek mi nõ sül nek egy azon be té tes -
nek az egye sü lés idõ pont ja elõtt az
össze ol va dó, be ol va dó vagy át ve võ
 hitelintézetnél el he lye zett be té tei –
a la kás ta ka rék pénz tá ri bet étek ki vé te -
lé vel – leg fel jebb öt évig.

(8) A be tét ál lo mány át ru há zá sa
ese tén az (1) be kez dés sze rin ti ös szeg -
ha tár szem pont já ból a (7) be kez dés nek 
a be ol va dás ra vo nat ko zó sza bá lya it
kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(9) Az olyan be tét re, amel lyel kap -
cso lat ban pénz mo sás ala pos gya nú ja
mi att bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, 
az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig kár ta la -
ní tás nem fi zet he tõ ki.

(10) Kö zös sé gi bet étek ese té ben az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kár ta la -
ní tá si ös szeg ha tárt a bet étek el he lye zé -
sé nek idõ pont já tól füg get le nül a kö -
zös sé get al ko tó min den sze mély ese -
tén kü lön kell szá mí tás ba ven ni.

102. § (2) A kár ta la ní tás mér té ké nek 
meg ál la pí tá sa so rán az ügy fél nek az
Alap tag já nál fenn ál ló va la mennyi be fa -
gyott kö ve te lé sét össze kell szá mí ta ni.
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103. § (1) Az ál lam ál tal 1993. jú ni us
30-át kö ve tõ en biz to sí ta ni kí vánt bet étek
biz to sí tá sát az Alap – meg egye zés sze rin ti 
té rí tés el le né ben – át vál lal hat ja.

XVI. Fe je zet

Kár ta la ní tás

A kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek meg elõ zé se

104. § (1) Az Alap a kár ta la ní tá si
össze gek kifi ze té sén kí vül más kö te le zett -
sé get (hi tel nyúj tás, alá ren delt köl csön
nyúj tás, tu laj don rész szer zé se hi tel in té -
zet ben, ke zes ség vál la lás, be tét ál lo mány
át ru há zá sá hoz fe de zet nyúj tás stb.) is vál -
lal hat a Fel ügye let ál tal al kal ma zott ki vé -
te les in téz ke dés (157-168. §) ked ve zõ ha -
tá sá nak elõ se gí té se és a bet étek be fa gyá -
sá nak el ke rü lé se ér de ké ben az e §-ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött, a Fel ügye -
let tel egyez te tett mó don.

(2) Az Alap a kár ta la ní tás ki fi ze té sé -
nek el ke rü lé se ér de ké ben kö te les azt
a meg ol dá si mó dot vá lasz ta ni, amely
a be té te sek és hi tel in té ze tek, va la mint
a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra a leg ki -
sebb hos szú távú vesz te ség gel jár.

(3) Az Alap az (1) be kez dés sze rin ti
kö te le zett sé ge it ki zá ró lag a szo ká sos üz -
le ti fel té te lek (ka mat, díj, ár fo lyam) mel -
lett vál lal hat ja.

(4) Az Alap kö te les az (1) be kez dés -
ben fog lal tak sze rin ti kö te le zett ség vál -
la lá sát meg fe le lõ biz to sít ék kal fe dez ni.
A hi tel in té zet fel szá mo lá sa ese tén eze -
ket a biz to sít éko kat ha tár idõ ben ér vé -
nye sen ki kö töt tek nek kell te kin te ni ak -
kor is, ha a Cstv. 57. § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
tõl el té rõ en köt öt ték ki.

(5) A hi tel in té zet hely ze té nek ren -
de zé se ér de ké ben az (1) be kez dés sze -
rint vál lalt fel té te les és fel tét len kö te le -
zett ség vál la lá sok együt tes össze ge
nem ha lad hat ja meg a hi tel in té zet nél
el he lye zett biz to sí tott bet étek után
a 101. § sze rint ki fi ze ten dõ kár ta la ní tá -
sok és az Alap nál ezek ki fi ze té sé vel
kap cso lat ban fel me rült költ sé gek vár -
ha tó össze gét.

Ki fi ze tés az Alap ból

105. § (1) Az Alap a bet étek be fa -
gyá sa vagy a Fel ügye let nek a 30. §
(1) be kez dés c) pont ja alap ján ho zott
ha tá ro za ta vagy a fel szá mo lá si el já -
rás kez de mé nye zé se ese tén a bí ró ság
fel szá mo lást el ren de lõ vég zé sé nek
köz zé té te le után ti zen öt na pon be lül
– a há rom idõ pont kö zül a leg ko ráb -
bi ban – meg kez di és há rom hó na pon
be lül be fe je zi a be té te sek ré szé re
a kár ta la ní tás ki fi ze té sét. Az Alap
leg fel jebb két al ka lom mal kér he ti
a Fel ügye let tõl a ki fi ze té si ha tár idõ
meg hosszab bí tá sát, al kal man ként
leg fel jebb há rom hó nap pal.

(2) Az Alap kö te les leg alább két
 országos na pi lap ban köz zé ten ni a be té -
te sek szá má ra az igény ér vé nye sí tés
leg el sõ nap ját, a ki fi ze tés sel meg bí zott 
 hitelintézet ne vét, és az igény ér vé nye -
sí tés he lyét (he lye it), va la mint mód ját.

(3) Ha a kár ta la ní tás ra jo go sult
a jo go sult ság iga zo lá sá hoz szük sé ges
ada to kat ren del ke zés re bo csát ja, és
azok a (4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar -
tás ada ta i val meg egyez nek, az Alap
gon dos ko dik a neki vagy az ál ta la tel -
jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban
meg ha tal ma zott sze mély ré szé re járó
kár ta la ní tás ki fi ze té sé rõl.
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(4) A be té tet gyûj tõ hi tel in té zet
a név re szó ló be tét ese tén kö te les a be té -
tes ne vén kí vül – a 3. szá mú mel lék let -
ben fel so rol tak kö zül az Alap elõ írá sai
sze rint – két to váb bi azo no sí tó ada tot
nyil ván tar ta ni, a kár ta la ní tás ra való jo -
go sult ság egy ér tel mû meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben.

(5) A ki fi ze té sek tel je sí té se hi tel in té -
zet nek adott meg bí zás, a kár ta la ní tá si
ös szeg más hi tel in té zet hez be tét ként
való át he lye zé se, pos tai át uta lás, csekk
ki ál lí tá sa vagy köz vet len ki fi ze tés út -
ján fo rint ban tör té nik. Az öt száz fo rint -
nál ki sebb ös sze gû kár ta la ní tás nem fi -
zet he tõ ki.

A ki fi ze tett be tét kö ve te lé sek át szál lá sa

107. § (1) Ha az Alap a be té te sek nek
kár ta la ní tást fi ze tett ki, a hi tel in té zet tel
szem be ni kö ve te lés – a ki fi ze tett összeg
ere jé ig – a be té tes rõl az Alap ra száll át.
A kö ve te lés át szál lá sá val az Alap a ko ráb -
bi jo go sult he lyé be lép. Az Alap a fel szá -
mo lá si el já rás ban az át szállt kö ve te lé se ket 
jo go sult ér vé nye sí te ni.

(3) Hi tel in té zet fel szá mo lá sa so rán
az Alap azon bet étek te kin te té ben is jo -
go sult hi te le zõ ként fel lép ni, ame lyek -
bõl ere dõ jo gok még nem száll tak át az
Alap ra, de ame lye kért a 101. § sze rint fi -
zet ni tar to zik, ide ért ve a ki fi ze tés kap -
csán fel me rü lõ költ sé ge ket is.

XVII. Fe je zet

Az Alap jog ál lá sa és szer ve ze te

Az Alap jog ál lá sa

108. § (1) Az Alap jogi sze mély.

(2) Az Alap szék he lye: Bu da pest.

(3) Az Alap sa ját va gyo na, be vé te -
lei és jö ve del me után sem tár sa sá gi
adó, sem he lyi adó, sem il le ték fi ze té sé -
re nem kö te lez he tõ.

(4) Az Alap pénz esz kö zei nem von -
ha tók el, és a 98. §-ban meg ha tá ro zo tt -
tól el té rõ cél ra nem hasz nál ha tók fel.

(5) Az Alap sa ját tõ ké je nem oszt -
ha tó fel.

109. § Az Alap pénz ügyi-szám vi te -
li el le nõr zé sét az Ál la mi Szám ve võ -
szék vég zi.

Az Alap szer ve ze te

110. § (1) Az Alap irá nyí tó szer ve
az igaz ga tó ta nács.

(2) Az Alap igaz ga tó ta ná csá nak
tag jai:

a) a Pénz ügy mi nisz té ri um köz igaz -
ga tá si ál lam tit ká ra;

b) az MNB al el nö ke,
c) a Fel ügye let el nö ke,
d) a hi tel in té ze tek ér dek kép vi se le ti 

szer ve ze tei ál tal ki je lölt két sze mély,
to váb bá

e) az Alap ügy ve ze tõ igaz ga tó ja.

(3) Az igaz ga tó ta ná csi tag – az
igaz ga tó ta nács jó vá ha gyá sá val – írás -
ban ál lan dó he lyet test ne vez het ki, aki 
a tag tá vol lé té ben tel jes dön té si jog gal 
vesz részt az igaz ga tó ta nács ülé se in.

(4) Az igaz ga tó ta nács ülé se ak kor
ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több
mint fele je len van. Az igaz ga tó ta nács
ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel
hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az
el nök sza va za ta dönt. Az Alap ál tal tör -
té nõ kö te le zett ség vál la lás hoz az igaz -
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ga tó ta nács leg alább négy tag já nak
igen lõ sza va za ta szük sé ges. A 111. §
(1) be kez dés o) pont já ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek nem al kal maz ha tó ak, 
ha azt az igaz ga tó ta nács bár me lyik tag -
ja el len zi.

(5) Az igaz ga tó ta nács tag jai kö zül
éven ként el nö köt és al el nö köt vá laszt.
Nem vá laszt ha tó el nök ké és al el nök ké
az ügy ve ze tõ igaz ga tó.

Az igaz ga tó ta nács fel ada ta

111. § (1) Az igaz ga tó ta nács
a) irá nyít ja és el le nõr zi az Alap gaz -

dál ko dá si és egyéb te vé keny sé gét,
b) el fo gad ja az Alap sza bály za ta it,
c) meg ha tá roz za az Alap ügy ve ze tõ -

jé nek és meg bí zot ta i nak fel ada ta it, va -
la mint meg ál la pít ja dí ja zá su kat,

d) dönt az egyes fel ada tok ra ese ti -
leg lét re ho zott kü lön le ges bi zott sá gok
ös sze té te lé rõl,

e) meg ha tá roz za az igaz ga tó ta nács
ülé se i nek ügy rend jét, he lyét, idõ pont ját,

f) meg ha tá roz za a hi tel in té ze tek szá -
má ra azok nak a kü lön le ges jel zé sek nek,
tá jé koz ta tók nak vagy más esz kö zök nek
az al kal ma zá sát, ame lyek alap ján meg ál -
la pít ha tó, hogy a hi tel in té ze tek nél el he -
lye zett bet étek biz to sít va van nak,

g) dönt az Alap fel ada ta i nak vég re haj -
tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl,

h) meg ha tá roz za az Alap ál tal e tör -
vény ér tel mé ben tel je sí ten dõ ki fi ze té -
sek rend jét,

i) dönt az Alap költ ség ve té sé rõl,
ezen be lül a mû kö dé si költ sé ge i rõl,

j) éven te egy szer, leg ké sõbb a gaz da -
sá gi év be fe je zé sét kö ve tõ év má jus 30.
nap já ig el fo gad ja az Alap éves be szá mo ló -
ját és a könyv vizs gá ló je len té sét, meg ál la -
pít ja az Alap va gyo ni hely ze tét, és az ezek -
rõl szó ló be szá mo ló ját be nyújt ja az Ál la -

mi Szám ve võ szék nek, va la mint meg kül -
di a hi tel in té ze tek nek,

k) éven te egy szer ki ala kít ja az
Alap díj po li ti ká ját az e tör vény ben fog -
lalt ke re te ken be lül, és azt is mer te ti
a hi tel in té ze tek kel; a díj po li ti ka alap -
ján meg ha tá roz za tag ja i nak éves be fi -
ze té si kö te le zett sé gét,

l) dönt a ki zá rá sok ról,
m) ha tá roz a 121. § (6)-(8) be kez dé -

se sze rin ti meg emelt, il let ve rend kí vü li 
díj fi ze té si kö te le zett ség elõ írá sa i ról,

n) ha tá roz a 104. § sze rin ti in téz ke -
dés szem pont rend sze ré rõl,

o) dönt a 104. §-ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról,

p) éven te egy szer ki ala kít ja az
Alap el le nõr zé si ter vét,

q) el lát ja az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott egyéb fel ada to kat.

(2) Az igaz ga tó ta nács fel ada ta i nak 
vég re haj tá sa so rán igény be ve he ti
a Fel ügye let szol gál ta tá sa it.

112. § (1) Az igaz ga tó ta nács ne ve -
zi ki, és men ti fel az ügy ve ze tõ igaz ga -
tót, va la mint gya ko rol ja fe let te a mun -
kál ta tói jo go kat. Az igaz ga tó ta nács
e jog kö rét – a ki ne ve zés és fel men tés
ki vé te lé vel – az igaz ga tó ta nács el nö ké -
re át ru ház hat ja.

(2) Az igaz ga tó ta nács el le nõr zi az
Alap ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak te vé -
keny sé gét.

Az Alap ügy ve ze tõ igaz ga tó ja és mun -
ka szer ve ze te

113. § (1) Az Alap ön ál ló mun ka -
szer ve zet tel ren del ke zik.

(2) Az Alap te vé keny sé gé nek ope -
ra tív irá nyí tá sát az ügy ve ze tõ igaz ga -
tó lát ja el. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó gya -
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ko rol ja az Alap al kal ma zot tai fe lett
a mun kál ta tói jo go kat.

(3) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó – az igaz -
ga tó ta nács egyet ér té sé vel – egyes fel -
ada tok el lá tá sá ra mun ka vi szo nyon kí -
vü li meg bí zást ad hat ki, il let ve együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá so kat köt het.

(4) Az Alap ve ze tõ je és al kal ma zot -
tai te kin te té ben a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

114. § Az igaz ga tó ta nács fel adat -
körében el jár va a meg bí zá so kat az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ös sze fér he tet -
len sé gi sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val adja ki.

Az Alap in for má ció el lá tá sa

115. § (1) Az Alap a hi tel in té zet tõl
csak a te vé keny sé ge el lá tá sá hoz szük sé -
ges, a Fel ügye let nek vagy az MNB-nek
ren del ke zé sé re nem álló ada to kat kér het.

(2) Az Alap ké ré sé re kö te les
a) a hi tel in té zet az e tör vény ben fog -

lal tak nak meg fe le lõ en az Alap ál tal
meg ha tá ro zott ada tok ból,

b) a Fel ügye let és az MNB a ren del -
ke zé sük re álló ada tok ból

a kért in for má ci ót meg ad ni.

(3) Az Alap hoz csat la ko zott fi ók te -
lep ve ze tõ ál lá sú sze mé lye az Alap nak
ha la dék ta la nul – írás ban – be je len ti, ha 
a kül föl di hi tel in té zet vagy an nak bár -
mely ál lam ban mû kö dõ fi ók te le pe fi ze -
tés kép te len né vált.

(4) Az Alap a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ada to kat ki zá ró lag fel ada ta i nak
el lá tá sa ér de ké ben hasz nál hat ja fel.

(5) Az Alap – az igaz ga tó ta nács jó -
vá ha gyá sá val – jo go sult a be tét biz to sí -
tás sal kap cso la tos kö te le zett sé gek tel -
je sí té sét a tag in té zet nél a hely szí nen
el le nõ riz ni.

(6) Ha az Alap a ren del ke zé sé re álló
ada tok ból meg ál la pít ja, hogy va la mely
hi tel in té zet nél e tör vény sze rin ti köz re -
mû kö dé se szük sé ges sé vál hat, meg vizs -
gál tat hat ja a hi tel in té zet köny ve lé sét,
szám lá it és nyil ván tar tá sa it. Az Alap nak
a vizs gá lat le foly ta tá sá hoz a Fel ügye let
egyet ér té sét be kell sze rez nie.

(7) Az (5) és (6) be kez dés sze rin ti
vizs gá lat so rán az Alap vagy az ál ta -
la meg bí zott sze mély be te kint het
a hi tel in té zet köny ve i be, szám lá i ba,
nyil ván tar tá sa i ba, a hi tel in té zet ve ze -
tõ ál lá sú sze mé lye i tõl, al kal ma zot ta i -
tól, könyv vizs gá ló já tól, vég el szá mo -
ló já tól vagy fel szá mo ló já tól in for má -
ci ót kér het.

116. § (1) Az Alap pal mun ka vi -
szony ban, mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban, meg bí zá si jog -
vi szony ban álló sze mély, va la mint
az igaz ga tó ta nács tag ja a fel ada ta el -
lá tá sá val kap cso lat ban tu do má sá ra
ju tott bank tit kot, üz le ti tit kot, to váb -
bá min den olyan ada tot, tényt vagy
kö rül ményt, ame lyet tör vény elõ írá -
sai sze rint az Alap nem kö te les más
ha tó sá gok, il let ve a nyil vá nos ság szá -
má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni, az adat
jel le ge sze rin ti ti tok ként kö te les meg -
õrizni.

(2) Az Alap ál tal vég zett el le nõr zés 
so rán az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sze mély hi va ta los sze mély nek mi -
nõ sül.
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117. § Kár té rí té si igény az Alap pal
szem ben a jog el le ne sen oko zott kár mi -
att csak ak kor ér vé nye sít he tõ, ha meg ál -
la pít ha tó, hogy az Alap el já rá sa vagy
mu lasz tá sa tör vény sér tõ volt, és a be kö -
vet ke zett kárt ez idéz te elõ.

Az Alap szám la ve ze té se és pénz ke ze lé se

118. § (1) Az Alap pénz for gal mi
szám lá ját az MNB ve ze ti.

(4) Az Alap eset le ges nye re sé gét ki -
zá ró lag a sa ját tõ ké jé nek nö ve lé sé re for -
dít hat ja.

XVIII. Fe je zet

Az Alap for rá sai

119. § (1) Az Alap for rá sai:
a) a csat la ko zá si díj,
b) hi tel in té ze tek ál tal tel je sí tett rend -

sze res, il let ve rend kí vü li éves be fi ze tés,
c) a Fel ügye let ál tal a hi tel in té ze tek -

tõl, ide nem ért ve az ön kén tes be tét biz -
to sí tá si, il let ve in téz mény vé del mi alap -
ban tag szö vet ke ze ti hi tel in té ze te ket,
a be sze dett bír sá gok ös sze gé nek nyolc -
van szá za lé ka,

d) az Alap ál tal fel vett köl csön,
e) egyéb be vé tel.
(2) Az Alap – a 98. § (1) be kez dé sé -

nek a)-b) pont ja sze rin ti fel ada tok el lá -
tá sa ér de ké ben – hi telt ve het fel:

a) az MNB-tõl, il let ve
b) hi tel in té zet tõl.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben az Alap ké ré sé re az MNB
nyolc na pon be lül köl csönt nyújt hat, il -
le tõ leg a Kor mány – az Alap ál tal a 98.
§ (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti kö -
te le zett sé gei tel je sí té se ér de ké ben fel -
vett köl csön re – az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33.

§-ának (3) be kez dé sé re te kin tet tel kész -
fi ze tõ ke zes sé get vál lal.

Csat la ko zá si díj

120. § Az Alap hoz csat la ko zó, a Fel -
ügye let tõl be tét gyûj tés vég zé sé re en ge -
délyt ka pott hi tel in té zet – az en ge dély
kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon
be lül – a jegy zett tõ ké jé nek fél szá za lé -
ká val meg egye zõ ös sze get kö te les az
Alap ba egy sze ri csat la ko zá si díj ként
be fi zet ni.

Éves díj fi ze té si kö te les ség

121. § (1) Az Alap tag ja i nak éves be -
fi ze té si kö te le zett sé gét úgy kell meg ál la -
pí ta ni, hogy az fi gye lem be ve gye a hi tel -
in té zet nél a tárgy évet meg elõ zõ de cem -
ber 31-én fenn ál ló – az Alap ál tal
a 99. § és 100. § sze rint biz to sí tott – bet -
étek tel jes ös sze gét, a hi tel in té zet ön kén -
tes be tét biz to sí tá si, il let ve in téz mény vé -
del mi alap ban fenn ál ló tag sá gát, il let ve
az Alap sza bály za ta ál tal meg ál la pí tott
egyéb szem pon to kat. Az Alap az éves
díj meg ál la pí tá sa so rán fi gye lem be ve he -
ti a más jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal a hi tel in té zet re,
il let ve an nak kö te le zett sé ge i re meg ha tá -
ro zott mi nõ sí té se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mó don meg ál la pí tott éves be fi ze -
té si kö te le zett ség nem le het ma ga -
sabb, mint a tag in té zet nél a tárgy évet 
meg elõ zõ de cem ber 31-én meg lé võ,
az Alap ál tal biz to sí tott bet étek és –
a hi tel in té ze tek éves be szá mo ló-ké szí -
té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
rõl szó ló jog sza bá lyok sze rint – az
Alap ál tal biz to sí tott bet étek utá ni
passzív idõ be li el ha tá ro lá sok kö zött
fel tün te tett ka ma tok együt tes tel jes ál -
lo má nyá nak két ez re lé ke.
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(3) Az éves be fi ze tés ös sze gét a hi -
tel in té zet min den év ben ne gyed éves
rész le tek ben, leg ké sõbb a tárgy ne gyed -
év ti zen ötö dik nap já ig kö te les be fi zet ni 
az Alap pénz for gal mi szám lá já ra.

(4) A hi tel in té zet ál tal fi ze ten dõ díj
ös sze gé nek meg ha tá ro zá sa azon nyi lat -
ko za tok alap ján tör té nik, ame lye ket
a hi tel in té zet to váb bít az Alap nak az
Alap sza bály za tá ban meg ha tá ro zott for -
má ban és idõ pont ban.

(5) A hi tel in té zet ál tal a hi tel in té -
ze ti te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek
évé re vo nat ko zó an fi ze ten dõ dí jat az
ál ta lá nos sza bá lyok nak meg fe le lõ en
a tárgy év végi be tét ál lo mány alap ján
meg ál la pí tott éves díj há rom száz hat -
van ötö d ének és az Alap ál tal biz to sí -
tott na pok szá má nak szor za ta ha tá roz -
za meg.

(6) Ha az adott hi tel in té zet olyan
koc ká za tos te vé keny sé get foly tat,
amely a sza bály zat sze rint in do kol ja az 
eme lést, az Alap nö vel he ti a hi tel in té -
zet ál tal a tárgy év so rán fi ze ten dõ dí jat. 
Az eme lés elõtt az Alap

a) vé le ményt kér a Fel ügye let tõl és
az MNB-tõl;

b) mó dot ad a hi tel in té zet nek ész re -
vé te lei meg té te lé re.

(7) A (6) be kez dés alap ján fel emelt
éves díj nem lép he ti túl a hi tel in té zet -
nél a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber
31-én fenn ál ló, biz to sí tott be tét ál lo -
mány há rom ez re lé két.

(8) Az Alap az ál ta la a 119. § (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja sze rint fel vett köl -

csön vis sza fi ze té se ér de ké ben a hi tel in -
té ze tek szá má ra egy sé ges el vek sze rint 
meg ál la pí tott rend kí vü li fi ze té si kö te -
le zett sé get ír hat elõ, mely fi ze té si kö te -
le zett ség mér té ké nek és üte me zé sé nek
iga zod nia kell a köl csön tör lesz té si fel -
té te lek hez. A rend kí vü li fi ze té si kö te le -
zett ség mér té ke nem ha lad hat ja meg
egyet len hi tel in té zet ese té ben sem
a (2) be kez dés sze rint meg ál la pí tott díj 
mér té két.

(9) Ha a köl csön igény be vé te lét
szük sé ges sé tevõ kár ese mény kap csán
az Alap be vé tel re tesz szert, azt el sõ sor -
ban a fenn ál ló köl csön tar to zás csök -
ken té sé re, ezt kö ve tõ en pe dig a hi tel in -
té ze te ket ter he lõ rend kí vü li fi ze té si kö -
te le zett ség mér sék lé sé re, il le tõ leg
vis sza fi ze té sé re kell for dí ta ni.

(10) A hi tel in té zet vég el szá mo lá sa
vagy fel szá mo lá sa kez dõ évé ben a vég -
el szá mo lás vagy fel szá mo lás kez dõ
nap já ig az e §-ban meg ha tá ro zot tak
sze rint kö te les idõ ará nyos éves dí jat
 fizetni. A díj ve tí té si alap ja a be fi ze tést 
meg elõ zõ ne gyed év át la gos biz to sí tott 
be tét ál lo má nya.

Csat la ko zás az Alap hoz

123. § (1) A hi tel in té zet a 18.
§-ban sza bá lyo zott te vé keny sé gi en ge -
dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg kö te les a csat la ko zás ról szó ló
nyi lat ko za tot az Alap nak meg kül de ni, 
és an nak má so la tát csa tol ni a te vé -
keny sé gi en ge dély irán ti ké re lem hez.

(2) A csat la ko zá si nyi lat ko za tot az
Alap ál tal köz zé tett for má ban kell
meg ten ni.
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XIX. Fe je zet

In téz ke dé sek, szank ci ók kez de mé -
nye zé se, az Alap pal fenn ál ló tag sá gi

vi szony meg szün te té se

124. § (1) Ha a hi tel in té zet
a) a 120-121. §-ok ban meg ha tá ro -

zott fi ze té si kö te le zett sé gét ha tár idõ re
nem tel je sí ti,

b) üz let sza bály za tá ban vagy a be tét -
ok irat okon az Alap ban való tag sá gát
meg té vesz tõ mó don tün te ti fel, vagy
har ma dik sze mé lye ket té ve sen tá jé koz -
tat az Alap ál tal biz to sí tott be té tek kel
kap cso la tos lé nye ges kér dé sek rõl,

c) a jog sza bály ba üt kö zõ mó don hir -
de ti a be tét biz to sí tást,

d) nyil ván tar tá sa nem te szi le he tõ -
vé a be té te sek kár ta la ní tá si jo go sult sá -
gá nak egy ér tel mû meg ál la pí tá sát,

e) a be tét biz to sí tás sal ös sze füg gõ
sza bá lyo kat meg sér ti,

az Alap fel szó lít ja a hi tel in té ze tet a jog -
sér tõ ma ga tar tás meg szün te té sé re, és egy -
ide jû leg tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet.

(2) A fel szó lí tást kö ve tõ har minc nap
el tel té vel – ha a hi tel in té zet az (1) be kez -
dés sze rin ti jog sér tõ ma ga tar tást nem
szün tet te meg – az Alap kez de mé nyez he ti 
a Fel ügye let nél a hi tel in té zet tel szem ben
in téz ke dés, bír ság al kal ma zá sát, vagy
a Fel ügye let egyet ér té sé vel a hi tel in té ze tet 
tag jai so rá ból ki zár ja leg alább ti zen két hó -
nap pal az erre vo nat ko zó in téz ke dés be je -
len té se után, ha ez alatt az idõ alatt a hi tel -
in té zet to vább ra sem szün tet te meg a jog -
sér tõ ma ga tar tást. Az Alap a fel ügye le ti
in téz ke dés kez de mé nye zé sé rõl egy ide jû -
leg ér te sí ti az MNB-t.

(3) Ki zá rás kez de mé nye zé se ese tén
a hi tel in té zet tag sá ga az Alap ban az elõ -

ze tes fel szó lí tás ban meg je lölt ha tár -
idõt kö ve tõ en meg szû nik, ki vé ve, ha

a) a hi tel in té zet meg hoz ta az elõ írá -
sok hoz való al kal maz ko dást vagy sza -
bály ta lan ság meg szün te té sét cél zó in -
téz ke dé se ket.

125. § A hi tel in té ze tet az Alap
azon na li ha tál lyal ki zár ja, ha a Fel -
ügye let ha tá ro za ta alap ján a hi tel in té -
zet nem gyûjt het be té tet.

126. § (1) A hi tel in té zet ki zá rá sa
vagy a tag sá gi jog vi szony meg szün te -
té se nem érin ti a tag ság fenn ál lá sa
alatt a hi tel in té zet nél el he lye zett be té -
tek re vo nat ko zó biz to sí tást.

(2) Ha a hi tel in té ze tet az Alap ból
 kizárták, vagy tag sá gi jog vi szo nyát
meg szün tet ték, a ko ráb ban tel je sí tett 
be fi ze té sét nem igé nyel he ti vissza.
A ki zá rás vagy a tag sá gi vi szony
meg szün te té se nem érin ti a ki zárt hi -
tel in té zet nek azt a kö te le zett sé gét,
hogy a biz to sí tás alá esõ bet étek után 
a 121. §-nak meg fe le lõ en éves dí jat
fi zes sen.

(3) A hi tel in té zet a jegy zett tõ ké -
jé nek fel eme lé se, il let ve csök ken té -
se ese tén nem kö te les az eme lés
össze ge után csat la ko zá si dí jat fi zet -
ni, il let ve a már meg fi ze tett csat la ko -
zá si díj ará nyos ré szét nem igé nyel -
he ti vissza.

127. § Az Alap a 124. §-ban fog lalt 
ki zá rás ese tén – hu szon négy órán be -
lül – írás ban tá jé koz tat ja a ki zá rás té -
nyé rõl és oká ról a Fel ügye le tet és az
MNB-t. Az Alap er rõl negy ven nyolc
órán be lül leg alább két or szá gos na pi -
lap ban fel hí vást tesz köz zé.
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Til tott hir de tés

202. § Ti los a be tét biz to sí tás ra, az
Alap ra, il le tõ leg az ön kén tes be tét-,
és in téz mény vé del mi alap ra vo nat ko -
zó in for má ci ó kat hir de tés út ján, a be -
tét ál lo mány nö ve lé se cél já ból fel hasz -
nál ni.

A be té te sek tá jé koz ta tá sa

204. § A hi tel in té zet kö te les az
Alap pal kap cso la tos, a be té test érin tõ
lé nye ges kér dé sek rõl, így kü lö nö sen
az Alap ál tal biz to sí tott be tét tí pu sok -
ról, a biz to sí tás mér té ké rõl, to váb bá – 
a bet étek be fa gyá sa, il let ve a hi tel in té -
zet  felszámolása ese tén – a 101. § (1)
be kez dé se sze rin ti kár ta la ní tá si ki fi ze -
tés fel té te le i rõl, va la mint a biz to sí tás
igény be vé te lé hez szük sé ges el já rás ról 
a be té test kö zért he tõ for má ban tá jé -
koz tat ni.

205. § Az a hi tel in té zet, amely nek
az Alap ban való tag sá ga meg szûnt, kö -
te les er rõl a be té te se it tá jé koz tat ni, és
min den tá jé koz ta tás szö ve gé bõl tö röl ni 
a je len tör vény ál tal elõ írt min den, a be -
tét biz to sí tás ra vo nat ko zó meg je lö lést.
A tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell
a be tét tu laj do nos jo ga it, il le tõ leg e jo -
gok ér vé nye sí té sé nek mód ját.

Üz let sza bály zat

207. § A pénz ügyi in téz mény kö te -
les a ré szé re en ge dé lye zett és ál ta la
rend sze re sen vég zett te vé keny ség re
 vonatkozó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te -
le it üz let sza bály zat ba fog lal ni.

208. § A be tét ügy let fel té te le it ma -
gá ban fog la ló üz let sza bály zat nak tar -
tal maz nia kell kü lö nö sen

f) a be tét biz to sí tott sá gá ra vo nat ko -
zó in for má ci ót,

g) név re szó ló be tét ese té ben a hi -
tel in té zet ál tal nyil ván tar tott sze mé lyi 
azo no sí tó ada tok kö rét.

211. § (1) A hi tel in té zet csak ak kor 
köt het be tét szer zõ dést (szol gál tat hat
ki be tét ok ira tot), ha

a) a be tét e tör vény sze rint biz to sít -
va van, vagy

b) a 99. § (1) be kez dé se és a 100. §
(1) be kez dé se alap ján a be tét re nem ter -
jed ki az Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás,
ak kor a szer zõ dés ben (a be tét ok ira ton) 
a kö vet ke zõ, fel tû nõ en el he lye zett zá -
ra dék sze re pel:

„A je len szer zõ dés tár gyát ké pe zõ
be tét a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII.
tör vény alap ján nincs biz to sít va.”

(2) Ha az Alap ban tag ság gal ren del -
ke zõ hi tel in té zet a 14. § (1) be kez dé sé -
nek h) pont ja alap ján más jogi sze -
mély út ján vé gez be tét ügy le tet, a jogi
sze mély nek kö zöl nie kell azt is, hogy
mely hi tel in té zet meg bí zá sá ból tör té -
nik a be tét el fo ga dá sa.

(3) Az ér ték pa pír sze rû for má ban ki -
ál lí tott be tét ok ira ton fel tû nõ en fel kell 
tün tet ni, hogy az al ap já ul szol gá ló
szer zõ dés ta ka rék be tét-szer zõ dés.

XXXII. Fe je zet

Át me ne ti és záró ren del ke zé sek

233. § (1) Az 1993. jú ni us 30-át
meg elõ zõ en kö tött be tét szer zõ dé sek
alap ján el he lye zett – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ál la mi ga ran ci á val 
(helyt ál lás sal) biz to sí tott – be té tek be az
1993. jú ni us 30-át kö ve tõ en tel je sí tett
új be fi ze tés e tör vény ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en – az Alap ál tal – biz to sí tott.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott be té tek bõl a ki fi ze té se ket min den
eset ben a leg ré geb ben be fi ze tett ös szeg -
bõl kell tel je sí te ni.

2. szá mú mel lék let
 az 1996. évi CXII. tör vény hez

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

I. Pénz ügyi szol gál ta tá sok

2. Be tét: a Ptk. sze rin ti be tét szer zõ -
dés vagy ta ka rék be tét-szer zõ dés alap -
ján fenn ál ló tar to zás, ide ért ve a bank -
szám la szer zõ dés alap ján fenn ál ló po zi -
tív szám la e gyen le get is.

IV. Ki zá ró lag a IV. Rész re vo nat ko zó fo -
ga lom-meg ha tá ro zá sok

1. Be tét: e mel lék let I/2. pont ja sze -
rin ti be tét, va la mint hi tel in té zet ál tal ki -
bo csá tott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pír, ide nem ért ve

a) a hi tel in té zet nél más hi tel in té zet
ál tal el he lye zett be té tet,

b) jel zá log-hi tel in té zet ál tal – kü -
lön jog sza bály sze rint – ki bo csá tott jel -
zá log le ve let,

c) a ki egé szí tõ alá ren delt köl csön tõ két,
d) szö vet ke ze ti hi tel in té zet nél a szö -

vet ke ze ti tagi hoz zá já ru lást.

2. Be té tes: aki nek a be tét a ne vé re
szól, vagy – ki zá ró lag a nem név re szó -
ló bet étek ese té ben – aki a be tét ok ira tot 
fel mu tat ja.

3. Ren del ke zés re jo go sult sze mély: aki
a be tét tu laj do no sa, vagy, ha nem tu laj do -
no sa a be tét nek, aki a tu laj do nos ren del -
ke zé se alap ján kor lá to zás sal vagy anél -
kül ren del kez het a be tét fö lött.

4. Ked vez mé nye zett: a be tét tu laj do -
no sa vagy a be té tes ál tal ked vez mé nye -
zett ként a hi tel in té zet nek írás ban be je -
len tett sze mély.

5. Kö zös be tét: a kö zös sé gi be tét ki vé te -
lé vel az olyan be tét, amely nek több tu laj -
do no sa van (több sze mély ne vé re szól). 

6. Kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély: a be -
té tes. Ki vé telt ké pez nek azok a bet étek,
ame lyek szer zõ dé ses fel té te lei et tõl el té rõ 
meg ál la po dást tar tal maz nak. Nem mi nõ -
sül kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély nek az 
a sze mély, aki a be tét tu laj do no sá nak ren -
del ke zé se alap ján ren del ke zik a be tét fö -
lött a be tét be fa gyá sa pil la na tá ban, de
egyéb ként sem tu laj do no sa, sem ked vez -
mé nye zett je a be tét nek.

7. Be fa gyott be tét: az olyan be tét,
amely re a hi tel in té zet nem ké pes a jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek vagy a szer zõ -
dé ses ki kö té sek sze rin ti ese dé kes sé get
kö ve tõ öt mun ka na pon be lül a ki fi ze -
tést tel je sí te ni.

8. Név re szó ló be tét: az a be tét,
amely nek tu laj do no sa a be tét szer zõ -
dés, a ta ka rék be tét-szer zõ dés vagy
a bank szám la szer zõ dés ben fel tün te -
tett azo no sí tó ada tok alap ján egy ér tel -
mû en azo no sít ha tó.

9. Kö zös sé gi be tét: a tár sas há zak, la -
kás szö vet ke ze tek, is ko lai ta ka ré kos sá -
gi cso por tok, épí tõ kö zös sé gek be té tei.  
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Taglétszám alakulása

Meg ne ve zés Nyi tó Csat la ko zás Egye sü lés,
be ol va dás

Meg szû nés,
át ala ku lás,
fel szá mo lás

Záró

Bank 40 40
Ta ka rék szö vet ke zet 255 255

1993 La kás-ta ka rék pénz tár
Hi tel szö vet ke zet
Össze sen 295 295
Bank 40 2 42
Ta ka rék szö vet ke zet 255 255

1994 La kás-ta ka rék pénz tár
Hi tel szö vet ke zet
Össze sen 295 2 297
Bank 42 1 3 1 39
Ta ka rék szö vet ke zet 255 1 7 249

1995 La kás-ta ka rék pénz tár
Hi tel szö vet ke zet
Össze sen 297 2 10 1 288
Bank 39 4 2 41
Ta ka rék szö vet ke zet 249 1 3 247

1996 La kás-ta ka rék pénz tár
Hi tel szö vet ke zet
Össze sen 288 5 5 288
Bank 41 1 2 38
Ta ka rék szö vet ke zet 247 5 242

1997 La kás-ta ka rék pénz tár 3 3
Hi tel szö vet ke zet
Össze sen 288 3 6 2 283
Bank 38 2 3 37
Ta ka rék szö vet ke zet 242 6 236

1998 La kás-ta ka rék pénz tár 3 1 4
Hi tel szö vet ke zet 8 8
Össze sen 283 11 9 285
Bank 37 1 1 35
Ta ka rék szö vet ke zet 236 1 30 207

1999 La kás-ta ka rék pénz tár 4 4
Hi tel szö vet ke zet 8 8
Össze sen 285 1 31 1 254
Bank 35 1 1 35
Ta ka rék szö vet ke zet 207 15 192

2000 La kás-ta ka rék pénz tár 4 4
Hi tel szö vet ke zet 8 1 7
Össze sen 254 1 15 2 238
Bank 35 1 2 34
Ta ka rék szö vet ke zet 192 6 186

2001 La kás-ta ka rék pénz tár 4 4
Hi tel szö vet ke zet 7 7
Össze sen 238 1 8 231
Bank 34 1 3 32
Ta ka rék szö vet ke zet 186 3 183

2002 La kás-ta ka rék pénz tár 4 1 3
Hi tel szö vet ke zet 7 1 6
Össze sen 231 1 5 3 224



Tag in té ze tek (2002 vé gén)

Ban kok

Ál ta lá nos Ér ték for gal mi Bank Rt.
BNP Pa ri bas Bank (Hun ga ria) Rt.
Bu da pest Bank Rt.
CIB Kö zép-eu ró pai Nem zet kö zi Bank Rt.
Ci ti bank Bu da pest Rt.
Com merz bank (Bu da pest) Rt.
Cre di gen Bank Rt.
Cre dit Lyon na is Bank Rt.
HVB Bank Hun ga ry Rt.
Da e woo (2003-tól: KDB) Bank

(Ma gyar or szág) Rt.
De uts che Bank Rt.
Dresd ner Bank Rt.
Ers te Bank Hun ga ry Rt.
Hanw ha Bank Ma gyar or szág Rt.
IC Bank Rt.
ING Bank Rt.

In ter-Eu ró pa Bank Rt.
Ke res ke del mi és Hi tel bank Rt.
Kon zum bank Rt.
Ma gyar Cet elem Bank Rt.
Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt.
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.
Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt.
Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Rt.
Ma gyar or szá gi Volks bank Rt.
Mer kan til Bank Rt.
Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi

Bank Rt.
Pors che Bank Hun gá ria Rt.
Pos ta bank és Ta ka rék pénz tár Rt.
Ra if fe i sen Bank Rt.
West de uts che Lan des bank (Hun ga ria) Rt.

Ta ka rék szö vet ke ze tek

Aba sár és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
AGRIA Bél apát fal va Ta ka rék szö vet ke zet
ALBA Ta ka rék szö vet ke zet 
Al só jász sá gi Ta ka rék szö vet ke zet
Al só né me di és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
Apát fal vai Ta ka rék szö vet ke zet
Ás vány rá rói Ta ka rék szö vet ke zet
Bács ka Ta ka rék szö vet ke zet 
Ba la ton fel vi dék Ta ka rék szö vet ke zet
Bak és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
Ba kony vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
For rás Ta ka rék szö vet ke zet
Ba la ton föld vár és  Vi dé ke 

Ta ka rék szö vet ke zet
Ba la ton szár szó és Vi dé ke

Ta ka rék szö vet ke zet
Bal ma zúj vá ros és Vi dé ke

Ta ka rék szö vet ke zet
Bá ta szék és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet
Bi a tor bágy és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet

Bi har ke resz tes és Vi dé ke Kör ze ti
Ta ka rék szö vet ke zet

Biharnagybajom és Vidéke
Takarékszövetkezet

Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet          
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Borotai Takarékszövetkezet 
Bükkalja Takarékszövetkezet
Ceglédberceli Takarékszövetkezet
Csanádpalota és Vidéke

Takarékszövetkezet
Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet          
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Domoszló és Vidéke Takarékszövetkezet
Döbröközi Takarékszövetkezet
Drávamenti Takarékszövetkezet
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Drégelypalánk és Vidéke
Takarékszövetkezet

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet
Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet        
EuroDirekt Országos Takarékszövetkezet
Fadd és Vidéke Takarékszövetkezet 
Fáy András Takarékszövetkezet
Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet
Felsõzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Gyulavári Takarékszövetkezet
Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet
Hajdúsági Takarékszövetkezet
Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Halászi Takarékszövetkezet
Hangony és Vidéke Takarékszövetkezet
Háromkõ Takarékszövetkezet
Hartai Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
HBW Express Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hodász és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet
Hosszúpályi és Környéke

Takarékszövetkezet
Ibrány és Vidéke Takarékszövetkezet          
Ják és Vidéke Takarékszövetkezet

Jászárokszállás és Vidéke
Takarékszövetkezet

Jászfényszaru és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet          

JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Kápolnásnyék és Vidéke

Takarékszövetkezet
Karád és Vidéke Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet
Kisdunamenti Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet
Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet     
Komádi és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet          
Kondorosi Takarékszövetkezet
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet
Környe és Vidéke Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke

Takarékszövetkezet
Lakiteleki Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Létavértes és Vidéke Takarékszövetkezet
Lövõ és Vidéke Takarékszövetkezet
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Mezõkeresztes és Vidéke

Takarékszövetkezet
Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet        
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyhalász és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagymányok és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyréde Takarékszövetkezet
Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet
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Nemesnádudvar és Vidéke
Takarékszövetkezet

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet
Nyírségi Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
Örkényi Takarékszövetkezet
Pacsa és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarékszövetkezet
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet
Pilismarót-Dömös Takarékszövetkezet
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Pincehely-Ozora és Vidéke

Takarékszövetkezet          
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet
Rábaközi Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet
Rónasági Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
Sárrétvidéke Takarékszövetkezet
Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 
Siómenti Takarékszövetkezet
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet     
Surd és Vidéke Takarékszövetkezet
Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet 
Szarvas és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet
Szendrõ és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentlõrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 
Szigetvári Takarékszövetkezet
Szolnok Környéki Takarékszövetkezet
Szõreg és Vidéke Takarékszövetkezet          
Takarékszövetkezeti Hitelintézet

Kazincbarcika
Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet
Tarnamérai Takarékszövetkezet
Tata és Vidéke Takarékszövetkezet
Téti Takarékszövetkezet
Tiszaalpári Takarékszövetkezet
Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet    
Tiszakécskei Takarékszövetkezet
Tiszavasvári Takarékszövetkezet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet
Turai Takarékszövetkezet
Újpetre és Vidéke Takarékszövetkezet
Újszász és Vidéke Körzeti

Takarékszövetkezet
Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet
Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Vértes Takarékszövetkezet
Veszprémvarsány és Vidéke

Takarékszövetkezet
Völgységi Takarékszövetkezet
Zalavölgye Takarékszövetkezet 
Zemplén Takarékszövetkezet
Zirci Takarékszövetkezet
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet
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La kás-ta ka rék pénz tá rak

Fundamenta Magyar-Német
Lakás-takarékpénztár Rt.

Lakáskassza Elsõ Általános
Lakás-takarékpénztár Rt.

OTP Lakás-takarékpénztár Rt.

Hi tel szö vet ke ze tek

Általános Közlekedési Hitelszövetkezet
Kárpátia Hitelszövetkezet
Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet
Széchenyi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet
Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet Debrecen
Zala Hitelszövetkezet
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Az OBA szer ve ze ti fel épí té se
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IGAZGATÓTANÁCS

Biz to sí tá si
cso port

Kár ta la ní tá si
cso port

Jogi 
cso port

Tit kár ság, 
nem zet kö zi 
kap cso la tok

In for ma ti kai
cso port

Pénz ügyi
cso port

Kom mu ni ká ci ós
cso port

Ügy ve ze tõ 
igaz ga tó he lyet tes

Ügy ve ze tõ 
igaz ga tó

In for ma ti kai 
cé gek kel meg ál la po dás

Port fo li ó ke ze lõk kel 
meg ál la po dás

Füg get len
 könyv vizs gá ló

Bel sõ 
el le nõr zés



112 Mérlegadatok 1993-2002

Esz kö zök  (ezer Ft)

Meg ne ve zés 1993.
XII.31.

1994.
XII.31.

1995.
XII.31.

1996.
XII.31.

1997.
XII.31.

1998.
XII.31.

1999.
XII.31.

2000.
XII.31.

2001.
XII.31.

2002.
XII.31.

A. Be fek te tett esz kö zök 29 686 43 293 41 555 43 055 46 227 38 469 29 776 37 946 53 256 93 103

I. Im ma te ri á lis ja vak 5 207 11 689 7 172 2 534 3 916 4 816 2 420 680 24 454 50 390

1. Va gyo ni ér té kû jo gok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Szel le mi ter mé kek 5 207 11 689 7 172 2 534 3 916 4 816 2 420 680 24 454 50 390

3. Ala pí tás, át szer ve zés ak ti vált ér té ke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Tár gyi esz kö zök 24 222 25 158 20 194 25 774 32 251 24 658 18 387 27 047 21 856 36 422

1. In gat la nok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Be ren de zé sek, fel sze re lé sek, 
     jár mû vek

24 222 21 627 15 485 24 793 32 251 24 658 18 387 27 047 21 856 36 422

3. Be ru há zá sok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Be ru há zá sok ra adott elõ le gek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se 0 3 531 4 709 981 0 0 0 0 0 0

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 257 6 446 14 189 14 747 10 060 8 995 8 969 10 219 6 946 6 291

B. For gó esz kö zök 780 108 1 989 309 4 879 719 8 810 583 13 772 906 18 233 421 24 176 456 31 124 338 34 859 374 41 810 162

I. Kész le tek 0 97 13 126 175 104 354 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300

1. Anya gok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Áruk 0 97 13 126 175 104 354 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300

3. Al vál lal ko zói tel je sít mé nyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Kész le tek re adott elõ le gek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Meg ne ve zés 1993.
XII.31.

1994.
XII.31.

1995.
XII.31.

1996.
XII.31.

1997.
XII.31.

1998.
XII.31.

1999.
XII.31.

2000.
XII.31.

2001.
XII.31.

2002.
XII.31.

II. Kö ve te lé sek 201 095 265 573 925 994 899 282 853 463 934 575 6 072 583 6 363 533 4 701 002 5 278 014

1. Tag in té ze tek kel szem be ni köv. 191 988 255 300 262 828 455 563 435 454 540 842 5 616 342 5 934 427 4 674 265 5 192 701

a) díj kö ve te lé sek -4 160 2 966 10 001 0 38 364 0 640 0 10 361

b) Alap ra át szállt kö ve te lé sek 191 992 255 140 259 862 260 883 261 928 262 073 5 320 392 5 597 063 4 674 265 5 182 340

c) vissz ter hes köt. vál la lás utá ni dí jak 0 0 0 184 679 173 526 240 405 295 950 336 724 0 0

2. Hi tel int.-kel szem be ni egyéb köv. 0 3 282 650 058 349 694 349 694 365 194 430 917 420 561 19 822 51 313

3. Be té te sek kel szem be ni köv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ál lam mal szem be ni kö ve te lé sek 5 135 4 644 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb kö ve te lé sek 3 972 2 347 13 108 94 025 68 315 28 539 25 324 8 545 6 915 34 000

III. Ér ték pa pí rok 498 062 1 722 524 3 760 688 7 668 004 12 808 394 17 230 408 18 077 271 24 706 567 30 116 702 36 512 065

1. Ál lam pa pí rok 466 000 1 722 524 3 760 688 7 668 004 12 808 394 17 230 408 18 077 271 24 706 567 30 116 702 36 512 065

2. Egyéb ér ték pa pí rok 32 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Pénz esz kö zök 80 951 1 115 193 024 117 122 6 695 51 138 9 302 36 938 24 370 2 783

1. Pénz tár, csek kek 12 65 19 343 465 360 251 412 377 31

2. Bank be té tek 80 939 1 050 193 005 116 779 6 230 50 778 9 051 36 526 23 993 2 752

C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok 2 624 118 509 156 628 420 543 716 549 957 195 883 498 704 318 894 484 24 031

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 812 418 2 151 111 5 077 902 9 274 181 14 535 682 19 229 085 25 089 730 31 866 602 35 807 114 41 927 296
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For rá sok (ezer Ft)

Meg ne ve zés 1993.
XII.31.

1994.
XII.31.

1995.
XII.31.

1996.
XII.31.

1997.
XII.31.

1998.
XII.31.

1999.
XII.31.

2000.
XII.31.

2001.
XII.31.

2002.
XII.31.

D. Sa ját tõke 624 991 1 705 902 3 499 486 8 197 175 13 685 125 18 310 665 21 536 606 30 772 937 35 682 090 41 856 618

 I.    Jegy zett tõke 662 693 669 012 669 012 734 354 752 353 807 017 807 267 817 267 827 267 837 582

 II.  Tar ta lék -540 -37 613 1 033 360 2 826 222 7 461 840 12 932 772 17 503 648 20 729 339 29 955 670 34 854 823

 III. Ér té ke lé si tar ta lék 0 3 531 4 709 981 0 0 0 0 0 0

 IV. Mér leg sze rin ti ered mény -37 162 1 070 972 1 792 405 4 635 618 5 470 932 4 570 876 3 225 691 9 226 331 4 899 153 6 164 213

E. Cél tar ta lék 172 792 412 732 902 384 1 058 316 801 976 860 815 3 497 069 1 052 632 0 0

F. Kö te le zett sé gek 7 679 5 606 660 328 12 953 7 970 8 469 49 221 31 513 11 459 60 321

   I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 679 0 660 328 12 953 7 970 8 469 49 221 31 513 11 459 60 321

   1. Tag in té ze tek kel szem be ni kö tel. 0 0 3 0 249 151 0 0 0 0

   2. Rö vid le já ra tú hi te lek 0 0 650 000 0 0 0 113 0 0 0

   3. Be té te sek kel szem be ni kö tel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4. Ál lam mal szem be ni kö tel. 3 432 0 1 0 0 0 0 0 0 0

   5. Egyéb rö vid le já ra tú kö tel. 4 247 5 606 10 324 12 953 7 721 8 318 49 108 31 513 11 459 60 321

G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 6 956 26 871 15 704 5 737 40 611 49 136 6 834 9 520 113 565 10 357

FORRÁSOK ÖSSZESEN 812 418 2 151 111 5 077 902 9 274 181 14 535 682 19 229 085 25 089 730 31 866 602 35 807 114 41 927 296
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Ered mény ki mu ta tás   (ezer Ft)

 Megnevezés 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

01. Tag in té ze tek kel szem ben el szá molt
díj be vé te lek

194 791 1 023 928 2 035 972 2 909 620 3 573 581 4 992 799 3 405 472 4 090 716 2 747 453 3 071 612

02. Be té te sek meg bí zá sá ból be haj tott 
kö ve te lé sek utá ni díj be vé te lek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03. Ál la mi ga ran ci á val biz to sí tott bet étek
ki fi ze té se utá ni ju ta lék be vé te lek

5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04. ÁPTF ál tal a hi tel in té ze tek tõl be sze -
dett bír sá gok össze gé nek az OBA-t
meg il le tõ ré sze

0 0 0 0 0 9 724 84 655 52 880 79 848 70 400

I. Be tét biz to sí tás ból ere dõ be vé te lek
(01+02+03+04)

199 926 1 023 928 2 035 972 2 909 620 3 573 581 5 002 523 3 490 127 4 143 596 2 827 301 3 142 012

II. Egyéb be vé te lek 3 019 2 130 30 623 755 169 67 459 127 988 5 103 7 742 2 117 27 336

 Cél tar ta lék fel hasz ná lás/Ér ték vesz tés
vissza írá sa (2002)

0 1 663 412 732 902 384 701 778 801 976 860 815 3 497 069 1 052 632 539 223

III. Nem be tét biz to sí tás ból 
ere dõ be vé te lek

57 110 431 915 471 0 0 66 879 55 545 40 774 38 528 0

IV. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei 0 172 792 902 065 2 068 661 2 983 504 5 091 806 5 206 733 5 329 008 3 342 760 3 225 454

V. Rend kí vü li be vé te lek 0 0 0 0 67 27 294 0 0 0 0

 Összes be vé tel 260 055 1 632 428 3 381 863 6 635 834 7 326 389 11 118 466 9 618 323 13 018 189 7 263 338 6 934 025

05. Be fa gyott bet étek ki fi ze té sé vel 
kap cso la tos rá for dí tá sok

11 772 7 861 39 013 50 599 24 511 0 11 740 147 0 0

06. Be té te sek meg bí zá sá ból be haj tott kö -
ve te lé sek kel kap cso la tos rá for dí tá sok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 Megnevezés 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

07. Ál la mi ga ran ci á val biz to sí tott bet étek
ki fi ze té sé vel kap cso lat ban fel me rült
rá for dí tá sok

4 946 208 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Be tét biz to sí tás ból ere dõ rá for dí tá sok
(05.+06.+07.)

16 718 8 069 39 013 50 599 24 511 0 11 740 147 0 0

VII. Egyéb rá for dí tá sok 21 659 12 745 13 824 375 745 266 584 330 344 99 240 79 243 94 801 95 469

 Cél tar ta lék kép zés/Ér ték vesz tés
(2001-tõl)

172 792 412 732 902 384 1 058 316 801 976 860 815 3 497 069 1 052 632 1 735 713 0

VIII. Nem be tét biz to sí tás ból ere dõ 
rá for dí tá sok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 16 6 515 611 397 415 617 519 5 171 625 2 583 552 2 429 515 294 758 431 531

X. Rend kí vü li rá for dí tá sok 5 0 0 114 1 023 0 0 0 0 0

08. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 2 344 4 999 8 810 12 169 13 866 16 570 19 818 25 162 20 876 17 625

09. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 30 722 59 689 63 950 68 476 82 023 106 151 117 320 133 469 114 799 135 760

10. Ér ték csök ke né si le írás 2 537 10 067 13 309 12 661 13 112 13 044 12 048 13 294 14 342 14 321

11. Egyéb költ sé gek 50 424 53 149 32 557 24 721 34 843 49 041 51 845 58 396 88 896 75 106

XI. Mû kö dé si költ sé gek
(08.+09.+10.+11.)

86 027 127 904 118 626 118 027 143 844 184 806 201 031 230 321 238 913 242 812

 Összes rá for dí tás 297 217 561 456 1 589 458 2 000 216 1 855 457 6 547 590 6 392 632 3 791 858 2 364 185 769 812

A. Mér leg sze rin ti ered mény 
(Összes be vé tel-összes rá for dí tás)

-37 162 1 070 972 1 792 405 4 635 618 5 470 932 4 570 876 3 225 691 9 226 331 4 899 153 6 164 213
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Díj meg ál la pí tás táb la (ki vo nat)

2003. évi díj meg ál la pí tás

Hi tel in té zet azo no sí tó:  Ki töl tés után bi zal mas!

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

  (ér té kek ezer Ft-ban)

Be tét faj ta
(a hi tel in té ze ti éves
mér leg be szá mo ló
for rás so ra i ra való

hi vat ko zás sal)

Díj alap az
1996.évi
CXII.tv. 
sze rint

Ál la mi
sza va tos -

ság gal
vé dett 

ál lo mány

Sem ál la mi 
sza va tos ság gal, 
sem OBA biz to -
sí tás sal nem vé -
dett ál lo mány

Összes
ál lo mány

Hi vat ko zás (T) (V) (Z) (T)+(V)+(Z)

(A) Ta ka rék be té tek:     

2.aa)     

2.ab)     

2.ac)     

(A) össze sen:     

(B) Egyéb bet étek:     

2.ba)     

2.bb)     

2. bc)     

(B) össze sen:     

(C) Ki bo csá tott ér ték pa pí rok és
egyéb kö te le zett sé gek

    

3.ba)     

3.ca)     

3.bb)     

3.cb)     

Köt vény: 3.aa)+3.ab)     

Tksz.tagi hoz zá jár. 4.a)+7.b)     

Egyéb hát ra so rolt kö te le zett ség 
7.a)+7.c)

    

(C) össze sen:     

(D) Fi ze ten dõ ka mat   (a passzív
idõ be li el ha tá ro lás ból)

    

 Össze sen:     
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Díj kul csok ala ku lá sa 1993-2003
(ez re lék)

1993 a tel jes díj alap ra egy sé ge sen: 1,8 ezrelék

1994-
1998

1 mil lió Ft át lag be tét alatt: 1.9 1 mil lió Ft át lag be tét fe lett: 1.6

1999-
2000

1 mil lió Ft-ig ter je dõ
bet étek ér ték össze ge
után:

1.6 1 mil lió Ft-tól 2 mil lió Ft-ig
ter je dõ bet étek ér ték össze -
ge után:

1.3 2 mil lió Ft-tól 4 mil lió Ft-ig
ter je dõ bet étek ér ték össze -
ge után:

1.0 4 mil lió Ft-nál na gyobb 
bet étek ér ték össze ge után:

0.7

2001 ” 1.2 ” 0.9 ” 0.6 ” 0.3

2002 „ 1.2 1 mil lió Ft-tól 6 mil lió Ft-ig ter je dõ bet étek ér ték össze ge után: 0.9 6 mil lió Ft-nál na gyobb 
bet étek ér ték össze ge után:

0.2

2003 ” 0.5 ” 0.3 0.05
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Az OBA va gyon- és le tét ke ze lõi 
1993-2003 kö zött

Cre di tans talt Ér ték pa pír Rt. (1997-tõl CA IB Ér ték pa pír Rt.,
2003-tól CA IB Ér ték pa pír Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. né ven) 1993-
Pos ta bank Ér ték pa pír Rt. 1999-2000
Cre dit Su is se First Bos ton Rt. 1999-2000
Ta ka rékb ró ker Rt. 2000-2002
Ra if fe i sen Bank Rt. 2000-2002
OTP Alap ke ze lõ Rt. 2003-
CIB Be fek te té si Alap ke ze lõ Rt. 2003-

Az OBA le tét ke ze lõ je 1999-2000 kö zött a Ci ti bank Rt. volt, azt kö ve tõ en
a le tét ke ze lést az ING Bank Rt. lát ja el.
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Ön kén tes in téz mény vé del mi ala pok

Az aláb bi ön kén tes hi tel in té ze ti in téz mény vé del mi szer ve ze tek a hi tel in té -
ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló tör vény alap ján ön ál ló jogi sze -
mély ként mû köd nek:

OTIVA – Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti In téz mény vé del mi Alap
Az ala pot 233 ta ka rék szö vet ke zet ala pí tot ta 1993-ban. Az Alap fel ada -
ta, hogy te vé keny sé gé vel nö vel je az in teg rá ci ó ban részt vevõ ta ka rék -
szö vet ke ze tek pru den ci á lis mû kö dé sét, és ez ál tal hoz zá já rul jon az
ügy fe lek ta ka rék szö vet ke ze tek irán ti bi zal má nak erõ sö dé sé hez.

TAKIVA – Ta ka rék szö vet ke ze ti In téz mény vé del mi Alap
Az Alap ti zen há rom ta ka rék szö vet ke zet rész vé te lé vel mû kö dõ ön kén -
tes in téz mény vé del mi alap. Ala pí tás éve: 2000.  Az Alap cél ja, hogy
nö vel je a tag in té ze tek mû kö dé sé nek biz ton sá gát.

Mind két ta ka rék szö vet ke ze ti in téz mény vé del mi alap ki emelt hang -
súlyt he lyez vál ság meg elõ zõ te vé keny sé gé re. Szük ség ese tén vál ság -
hely zet ki ala ku lá sát meg elõ zõ in téz ke dé se ket tesz nek, ha szük sé ges,
pénz ügyi se gít ség nyúj tás for má já ban.

HBA – Hi tel szö vet ke ze tek Elsõ Ha zai Ön kén tes Be tét biz to sí tá si és In téz -
mény vé del mi Alap ja
Az Ala pot 1994-ben négy hi tel szö vet ke zet ala pí tot ta. Je len le gi tag lét -
szám: hét. Az Alap fõ te vé keny sé ge: in téz mény vé de lem és ön kén tes ki -
egé szí tõ be tét biz to sí tás. 

For rás:

MAGYAR PÉNZÜGYI ÉS TÕZSDEI ALMANACH 2001-2002.
XXII. év fo lyam I. kö tet
Ki adó: Tas kft. 
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Táb lá zat- és di ag ramjegy zék

Táblázatok

1. Meg ta ka rí tá sok hi tel in té ze ti tí pu sok sze rin ti meg osz lá sa 21
2. Meg ta ka rí tá sok vé dett ség sze rin ti meg osz lá sa 22
3. Meg ta ka rí tá sok vé dett ség és hi tel in té ze ti tí pus sze rin ti 

meg osz lá sa 22
4. Kár ta la ní tá si és ga ran ci á lis kö te le zett ség a hi tel in té ze ti 

meg ta ka rí tá sok ra 24
5. A fe de zett sé gi mu ta tó ala ku lá sa 2000-2002 kö zött 28
6. Az Alap be vé te lei az el múlt tíz év ben 33
7. A ta gin té ze tektõl be folyt díj be vé te lek ala ku lása 34
8. Át la gos díj kulcs ez re lék ben 37
9. Díj el té rí tés pénz ügyi ha tá sa 38

10. Vál ság ke ze lé si mó dok és ered mé nyes ség 47

Di ag ra mok

1. A ta ka rék be tét-ál lo mány pénz in té ze ti tí pu sok 
kö zöt ti meg osz lá sa 21

2. A meg ta ka rí tás-ál lo mány vé dett ség sze rin ti össze té te le 
a biz to sí tá si év vé gén 23

3. A ta ka rék be tét-ál lo mány vé dett ség sze rin ti össze té te le 
a biz to sí tá si év vé gén 23

4. Az esz köz-ál lo mány ala ku lá sa az el múlt tíz év ben 29
5. Az Alap mér leg-fõössze ge, sa ját tõké je és lik vid esz kö zei

1993-2002. 30
6. Az OBA be vé te le i nek ala ku lá sa 1993 és 2002 kö zött 31
7. Az át la gos le kö tött tõke ala ku lá sa 40
8. A tõke a rá nyos ho zam ala ku lá sa 40
9. Pénz ügyi mûve le tek ered mé nye 41

10. A va gyon ke ze lõi ered mé nyek a re fe ren cia ho zam hoz 
vi szo nyít va 41
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