
Fehér könyv 
a DRB Bankcsoport betéteseinek kártalanítási  
eljárásában szerzett tapasztalatokról 
2015



Table of Contents

I. Vezetői összefoglaló 4

Az esetekből leszűrhető szakterületi tanulságok összefoglalója 4 

 

II. Vagyoni helyzet alakulása 6

Refinanszírozási alternatíva megteremtése 6 

Hitel vs. kötvénykibocsátás 7

III. A kártalanítás kronológiája 8

1. Bezárás és környezetleírás 8

2. A négyes kártalanítás adatai 25

3. Utógondozás 25

4. Hitelezői igénybejelentés a felszámolásban 26

IV. Jogi esetek 28

V. Panaszkezelés 29

VI. Kommunikáció 30

Média kiszolgálás 30

Kommunikációs csatornák 30

VII. Telefonos ügyfélszolgálat 31

1. Ügyfélaktivitás 31

2. Az ügyfélaktivitások összetevői  32

3. Híváseloszlások (DRB csoport 2015) 32

VIII. Utólagos ügyfél-elégedettség felmérés 34



3

Rövidítések és magyarázatok jegyzéke:

ÁKK: Államadósság Kezelő Központ (az OBA vagyonát kezelő intézmény)

BEVA: Befektető-védelmi Alap 

BRB: BUDA Regionális Bank 

DDB: Dél-Dunántúli Takarék Bank 

DRB Bankcsoport: a BUDA Regionális Bank, a Dél-Dunántúli Takarék Bank, a Dél-Dunántúli  

Regionális Bank és az Észak-magyarországi Regionális Bank együttes megnevezése

DRB: Dél-Dunántúli Regionális Bank 

EPDB: a Magyar Posta levél és küldemény-előállító leányvállalata

ÉRB: Észak-magyarországi Regionális Bank 

KBB: Konszolidált Biztosított Betétadat

KIR: kifizető rendszer, az OBA kártalanításokra alkalmazott központi, egyedi fejlesztésű szoftvere

KÜB: kifizető ügynökbank

MÁK: Magyar Államkincstár

MNB: Magyar Nemzeti Bank 

NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Nyufig: Országos Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság

OTP Bank: az OBA egyik kifizető ügynökbankja, az OBA Betétbiztosítási kártya szolgáltatást  

végző partnere

Paradise Solution: call center szolgáltató (alvállalkozó) 

PEK: Postai Elszámoló Központ, belföldi postautalványokat kezelő központ

PIN-kód: az OBA Betétbiztosítási kártya használatához szükséges négyjegyű biztonsági kód

PSFN: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Non-profit Kft. 

Takarékbank: Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az OBA egyik kifizető ügynökbankja

TBSZ: tartós betéti számla 

T-Systems: szoftverfejlesztő (alvállalkozó)
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A DRB Bankcsoport (továbbiakban: Bankcsoport) négy bankjának 2015. márciusi kártalanítása az 

OBA 22 éves működésének legnagyobb volumenű kifizetési esete volt. A kártalanítás nem csupán 

az érintettek magas száma (összesen 73 ezer betétes) és a kártalanítási kötelezettség összege 

(107 milliárd forint) miatt érdemelt figyelmet, hanem abban a tekintetben is, hogy első ízben fordult 

elő, hogy az OBA-nak úgy kellett helyt állnia, hogy a kifizetésre váró kötelezettsége meghaladta  

a pillanatnyi vagyonát.  

A 73 ezer betétes 95,5 százaléka 
öt munkanapon belül a pénzéhez jutott. 

A gyors ügykezelést az alábbiak tették lehetővé:

•	 az OBA gyors kártalanítást szolgáló forgatókönyve, valamint gyakorlott belső és külső erőforrásai;

•	 a Magyar Nemzeti Bank (MNB) áthidaló likviditáshitele;

•	 a kifizető partnerekkel fennálló jó munkakapcsolat.

Az adatbázisok tekintetében, valamint kifizetési és ügyfélkiszolgálás alapján négy jogilag önál-

ló tagintézet egyidejű kártalanítása feszített munkatempó mellett zajlott, rendkívüli odafigyelést 

igényelt, hogy elkerüljük a nehezen megkülönböztethető bankelnevezések miatti keveredéseket. 

A nagyméretű kártalanítással egy időben növekedtek meg a Széchenyi Kereskedelmi Bank 49%-os  

kárenyhítési kifizetései is, mely újabb erőforrásokat kívánt.

A kifizető partneri feladatokat a kártalanításban már gyakorlatot szerzett három szervezet, a Magyar  

Posta és az OTP Bank, illetve a Takarékbank látta el. 

A kártalanítási folyamatszervezés legfőbb tanulságai:

Az esetekből leszűrhető szakterületi tanulságok összefoglalója

Ellenőrzési
•	 Az	OBA	kis	 létszámú	szervezete	számára	nem	volt	megoldható,	hogy	az	ország	eltérő,	egy-

mástól távol eső pontján székhellyel rendelkező négy hitelintézetnél a helyszínen folytasson 

le ellenőrzést (1 tagintézet helyszíni ellenőrzése, előre beküldött és átvizsgált anyagok alapján, 

általában 1 napot vesz igénybe). Az ellenőrzés egyetlen alkalmazható módja így csak a bekért 

KBB adatállományok átvizsgálása volt. A KBB adatállományok ellenőrzéséről készült jelentések 

visszaküldése és a bankok bezárása közötti rövid időszak (4 munkanap) alatt nem volt lehető-

ség érdemi adattisztításra. Ez azzal is együtt járt, hogy az OBA-nak nem volt lehetősége a helyi 

sajátosságokat felmérni, így már a kártalanítási folyamat elején előrelátható volt, hogy az adatok 

átvizsgálása, az OBA-ra háruló adattisztítás nem teszi lehetővé a kártalanítás zökkenőmentes 

lebonyolítását, valamint, hogy az utógondozási szakasz jelentős terhet ró majd az OBA munka-

szervezetére.

I. Vezetői összefoglaló
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Humán erőforrás
•	 Az	OBA	jelenlegi	mérete	szempontjából	nem	csupán	a	nagy	volumenű,	hanem	a	kisebb	ügyfél-

számú, de az időben párhuzamosan zajló kártalanítások is jelentős humánerőforrás kockázatokat 

jelentenek. Az OBA kis létszáma miatt az egyes munkavállalóknak nincsen önálló helyettesítője 

(a helyettesítést az adott munkatárs feladatainak felosztásával a többi munkavállaló végzi a saját 

önálló területének ellátása mellett). Különösen kritikus lehet ez a helyzet a kártalanítási és az 

informatikai területeken. Egy-egy munkatárs váratlan betegsége, kiesése a teljes kártalanítási 

folyamatot veszélyeztetheti.

Kártalanítási
•	 Az	OBA	kártalanításának	megkezdéséhez	szükséges	 listák,	 felszámolói	nyilatkozatok	–	a	KBB	

adatállományokkal	egyidejűleg	történő	–	előállítását	meg	kell	követelni,	hiszen	a	KBB	adatbetöltése	

és vizsgálata 1-2 órát vesz igénybe, de a listák és a nyilatkozatok alapján történő manuális beállítá-

sok ennél sokkal időigényesebbek. 

•	 Ezt	tovább	bonyolította,	hogy	a	négy	egyidejűleg	induló	kártalanításhoz	szükséges	nyilatkozato-

kat, dokumentumokat, listákat a Bankcsoport tagjai nem egyszerre, hanem az elkészülésüket köve-

tően, folyamatosan küldték meg, így nehezen volt követhető a négy intézmény esetén, hogy mely 

kártalanítás került olyan állapotba, amely a KIR betöltést és az adatok ellenőrzését, beállításokat 

lehetővé teszi.

•	 A	legfőbb	adatállományi	problémák	az	alábbi	esetekből	adódtak:

 a tagintézet nem vezette át az ügyfél adatainál a lakcímváltozást. Mivel az OBA a betétest  

a lakcímén keresi meg, ezeknek a betéteseknek a kártalanítása késedelmet szenvedett.

 gyámhatósági betét tulajdonosaként többször a gyám/gondnok volt rögzítve a kiskorú,  

illetve a gondnokolt helyett, így a kártalanításhoz az OBA-nak kellett manuálisan rögzítenie a 

kiskorú/gondnokolt adatait és a tulajdonost összekapcsolni a betéttel. Előfordult az is, hogy hely-

telenül a gondnok és a gondnokolt is fele-fele részben tulajdonosként lett rögzítve a betéthez.

 elhunytak esetén rendkívül sok ügyfél-reklamáció fakadt abból, hogy az elhunyt még élő be-

tétesként szerepelt az adatállományban, így az OBA kiküldte a részére a kártalanítást. Több 

ilyen esetben a reklamáló azt kifogásolta, hogy a kártalanítás nem az elhalálozás esetére meg-

jelölt személynek, illetve a jogerős hagyatékátadó végzésben megjelölt örökös(ök)nek került 

kifizetésre. Ez esetben az OBA utólag nem tudja megállapítani, hogy az elhalálozás tényét ko-

rábban bejelentették-e a hitelintézetnél, vagyis a betétes hozzátartozója, illetve a hitelintézet 

mulasztott-e. Ugyanakkor, ha a betétes elhunyt, az ebből adódó adatrögzítési (az örökös/ök, 

illetve a kedvezményezett személyi adatai), valamint a betétfelosztási (az elhunyt betétesnek 

az adatállományban lévő valamennyi betétjét egyenként fel kell osztani a hagyatéki végzésben 

megjelölt arányban az örökösök között) manuális munkát az OBA-nak kellett elvégeznie. 

 néhány esetben előfordult, hogy a betéthez nem a tulajdonos volt hozzárendelve, hanem egy 

másik ügyfél, általában a soron következő ügyfél azonosítóval rendelkező személy. 

•	 A	négy	intézmény	egyszerre	történő	bezárása	miatt	nem	volt	az	OBA-nak	lehetősége	a	hitelinté-

zetek ügyintézőinek szóló oktatási célú tájékoztatás megtartására, mellyel sok későbbi ügyintézői 

kérdést, problémát meg lehetett volna előzni.

•	 A	négy	bank	ügyintézői	az	ügyfeleknek	a	kártalanításra	vonatkozó	reklamációit	előzetes	vizsgálat	

nélkül továbbították az OBA-hoz. Általános tapasztalat, hogy több olyan reklamáció is az OBA-hoz 

került, amelyet nem az OBA, hanem az adott hitelintézet tudott csak megválaszolni, elintézni (pl. 

bankszámlakivonat kérése, a működés alatti valamely tranzakcióval kapcsolatos kifogás). Ezekkel  

a panaszokkal az OBA-nak az érdemi kártalanítási munka mellett kellett foglalkoznia. 

Kommunikáció
•	 Abban	az	esetben,	ha	a	bezárt	hitelintézet	 rendelkezik	önálló	közösségi	média	 felülettel	 (pl.	

Facebook oldallal), a fel-/végelszámolóval kapcsolatos együttműködésbe hasznos belevenni e 

felületek kártalanítási ügyfél-tájékoztatásra szóló használatát. Az olajozott működés érdekében 

kérni kell a fel-/végelszámolót egy kapcsolattartó személy megadására.  

•	 Az	OBA	másodszor	alkalmazott	(kéthetes)	geo-lokációs	integrált	online	kampányt	a	betétbizto-

sítás működéséről szóló kisfilmek támogatására. Ezek a kártalanítás alatt magas megtekintésszá-

mot (200 ezer fölötti letöltést) értek el. 
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Az OBA jelentős vagyonnal rendelkezett a 2010-es évek közepéig, a gazdasági válság begyűrűzé-

sével azonban folyamatos és egyre nagyobb ráfordítást igénylő kártalanításokkal kellett megbirkóz-

nia. 2010 és 2015 között a biztosított betéti állomány 3,23%-át (!) fizette ki a magyar betétbiztosító. 

Az OBA vagyona a 2013-as 1,2%-os fedezetségi szintről 2014 év végére 0,1%-ra csökkent és eb-

ben a pénzügyi helyzetben kellet 2015-ben (újabb 345 millió eurónak megfelelő) 107 milliárd Ft-ot 

kártalanításra fordítani. 

Annak érdekében, hogy a kártalanítás időveszteség nélkül megkezdődhessen (a piaci hitelfelvétel 

folyamatának jelentős időigénye van) még 2003-ban módosításra került sor a hitelintézeti törvény-

ben, mely szerint az MNB 3 hónapos időintervallumra átmeneti likviditást nyújthat. 

Refinanszírozási alternatíva megteremtése

Emellett 2012-ben az OBA ügyvezetője (a nagybanki kártalanítási képesség intézményen belüli 

felülvizsgálata részeként) kezdeményezte a törvényben meglévő egyetlen refinanszírozási lehe-

tőség (hitelfelvétel) mellett további alternatíva megteremtését. A kötvénykibocsátási jogosítvány 

végül 2013-ban került az OBA-ról szóló törvénycikkek közé. A refinanszírozási alternatíva megte-

remtésének indokai a költséghatékonysági szempontok és az igazgatótanács számára nagyobb 

döntési szabadság megteremtése volt. 

II. Vagyoni helyzet alakulása 

Kártalanítási statisztika
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Kötvény elnevezése: OBA 2022/A OBA 2022/A

ISIN azonosító:  HU0000356472

Névérték: 50.000.000 HUF (160 256 EUR)

Darab: 2140

Forgalomba hozatal módja: Zártkörű

Első forgalombahozatal napja: 2015.06.03

Lejárat: 2022.06.03

Törlesztési periódus: Negyedéves

Kamatperiódus: Negyedéves

Kamat: 3 havi BUBOR + 1,25% [1]

[1]  A szindikált hitel indikatív ajánlata 3 havi BUBOR + 1,75% volt

Hitel vs. kötvénykibocsátás

A konzorciális hitelt gyorsabb átfutási idővel lehetséges végrehajtani (4-6 hét), míg a zártkörű 

kötvénykibocsátás átfutási ideje 2-3 hónap. Mindezek mellett a kötelező ajánlatok bekérésének 

időpontjában a teljes futamidő alatti költségek összehasonlítása alapján közel 5%-kal olcsóbb 

volt a kötvénykibocsátás. 

A kötvénykibocsátás előnye: 

•	 Forgalomképes	az	OTC	piacon

•	 Alacsonyabb	kamatkondíció	érhető	el,	mint	egy	konzorciális	hitelnél

•	 Számított	költséget	jelent	a	bankrendszer	számára	

•	 Likvid	eszközként	feltüntethető	a	hitelintézeti	mérlegben	így	az	LCR	(Liquidy	Coverage	Ratio)		

 mutatóban is 

A kötvénykibocsátás hátránya: 

•	 Hosszabb	előkészítést	igényel,	mint	egy	konzorciális	hitel	

•	 Nagyobb	leterheltséget	jelent	a	humán	erőforrás	oldaláról	az	Információs	Összeállításhoz	az 

anyagok előkészítése, összegyűjtése, különösen, akkor amikor párhuzamosan zajlik a kártalanítás  

A 2015-ös kártalanítással egyidejűleg az OBA áthidaló kölcsönfelvételt kezdeményezett a MNB-

nél, hogy a kártalanításhoz szükséges azonnali fedezetet biztosítsa. Ezzel párhuzamosan az igaz-

gatótanács a kötvénykibocsátás mellett döntött, mivel az feltételeiben kedvezőbbnek mutatko-

zott és megindította a kötvény-kibocsátási eljárást is. 

Az OBA kötvény kibocsátásához is kapcsolódik állami kezességvállalás, így a nemfizetés koc-

kázata a hitelnyújtó számára elhanyagolható, ezért egy banki konzorcium szervezése ennél az 

esetnél nem jelentett problémát.

A 2015-ben kibocsátott OBA kötvény főbb paraméterei: 

2013 előtt 2013 után

Csatlakozási díj Csatlakozási díj

Hitelintézetek által teljesített rendszeres, 

illetve rendkívüli éves befizetés

Hitelintézetek által teljesített rendszeres, 

illetve rendkívüli éves befizetés

Felvett kölcsön Felvett kölcsön

Egyéb bevétel (pl.: hozam) Egyéb bevétel (pl.: hozam)

OBA által kibocsátott kötvény

Az OBA forrásai
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1. Bezárás és környezetleírás

Az MNB 2015. február 23-tól felügyeleti biztosokat rendelt ki a Bankcsoport tagjaihoz, és korlá-

tozásokat léptetett életbe valamennyi intézménynél, vagyis: 

•	 a	BRB	BUDA	Regionális	Banknál	(BRB),	

•	 a	DRB	Dél-Dunántúli	Regionális	Banknál	(DRB),	

•	 a	Dél-Dunántúli	Takarék	Banknál	(DDB)	és	

•	 az	ÉRB	Észak-magyarországi	Regionális	Banknál	(ÉRB).	

Az MNB végzésében közzétett ideiglenes intézkedését az intézmények működése kapcsán az 

érdekeltek halaszthatatlan védelme indokolta. A felügyeleti biztosok átvették a hitelintézetek 

irányítását annak igazgatóságától, s gondoskodtak a megfelelő működésről. A jegybank ezzel 

párhuzamosan ügyfelenként egymillió forintban korlátozta a hitelintézetek által az ideiglenes in-

tézkedés időtartama alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális össze-

gét.	Ezen	összeghatáron	belül	–	ha	igényelték	–	nemcsak	a	lakossági,	de	az	egyéb	ügyfelek	is	

hozzájuthattak követeléseikhez.

A PSFN által delegált felügyeleti biztosok kirendelése, illetve az egyéb korlátozó intézkedések a 

vizsgálatot lezáró határozatok meghozataláig, de legfeljebb egy évre.

Az OBA ügyvezetője elrendeli a szervezeti készültséget.

A nyilvánosságra hozott MNB intézkedést követően a call centerben megjelennek az első DRB-s 

hívások. Az adható válasz tekintetében az OBA frissíti a telefonos ügyfélszolgálat anyagait. 

III. A kártalanítás kronológiája
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Február 25. szerda
OBA lépések a felmerülő esetleges kártalanítás pénzügyi  
fedezetének biztosítására: 

•	 OBA-ÁKK	találkozó	a	lehetséges	kártalanítás	pénzügyi	fedezetének	kérdése	kapcsán.	

•	 Ajánlatkérés	zártkörű	kötvénykibocsátásra,	ill.	hitelfelvételre:	ÁKK,	OTP	Bank,	MKB	

A felügyeleti biztosok kezdeményezésére az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) bankszün-

napot rendelt el a Bankcsoport valamennyi bankjánál.

A várható nagyszámú ügyfélhívás kezelésének érdekében kapacitásbővítési megbeszélés zajlik 

az OBA és a call center szolgáltató között. Az OBA célja az, hogy a call center egy esetlegesen 

(minden korábbit meghaladóan) megugró hívásvolument is tudjon kezelni. A kért és kapott szol-

gáltatói ígéret 24 órán belül beérkező 5000 hívás kezelését célozta meg. 

Február 26. csütörtök
A Bankcsoport fizetőképességi helyzete miatt az MNB 60 ezer forintra csökkenti a kifizethető 

betétek és más források összegét. A jegybank döntése során figyelembe vette, hogy az érintett 

betétesek	legszélesebb	köre	–	ha	korlátozott	összegben	is	–	de	hozzájuthasson	betétjéhez.

A NAV közleményt ad ki, melyen keresztül tájékoztatja az érintett ügyfeleket, hogy méltányosan jár 

el azokkal szemben, akik az érintett pénzintézetek valamelyikénél vezetik pénzforgalmi számláju-

kat, illetve fizetési számlájukat, és emiatt nem tudnak határidőben eleget tenni az adó- és járulék-

fizetési kötelezettségeiknek.

OBA kártalanítási előkészületi teendők: 
•	 Beérkeznek	az	előzetes	KBB	adatok	

•	 A	kártalanítási	vezető	még	aznap	elvégzi	a	négy	KBB	adatállomány	több	szempontból	(formai	és	

logikai) történő manuális átvizsgálását és elkészíti a vizsgálatról szóló jelentését, amivel az OBA 

felkéri a felügyelő biztosokat a megállapított hibák kijavítására.

•	 Az	előzetes	KBB	adatok	alapján	a	Magyar	Posta	részére	kimutatás	készül	a	várható	postai	(PEK)	

kifizetési tételekről a várható területi leterheltséghez való felkészülésre, mind a négy intézményre 

lebontva, külön-külön szerepeltetve benne a 100.000 Ft alatti várható kártalanításokat, illetve az  

a fölötti kifizetési összegeket 

•	 30.000	db	kártya	berendelése	az	OTP	Banktól

OBA finanszírozást biztosító lépések:
•	 Tárgyalások	az	MKB	vállalati	üzletág	ügyvezető	igazgatójával	a	hitelfelvétel	

lehetőségének tárgyában
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Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 Az	első	kérdések	újságíróktól	az	OBA	jelenlegi	vagyoni	helyzetét	esetlegesen	meghaladó	köte-

lezettségeiből fakadó hitelfelvétel témájában.  

•	 Windisch	 László	MNB	alelnök,	OBA	 igazgatótanácsi	 elnöke	 interjúja	 az	MTI-nek:	 „…ha …. a 

bankok felszámolására kerülne sor, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) legfeljebb 20 mun-

kanap alatt – sőt a tapasztalatok alapján még gyorsabban, egy-két héten belül – mintegy 30 

millió forintig kártalanítja az ügyfeleket. Az emberek így rövid időn belül a pénzükhöz juthatnak.  

Jelezte, csütörtökön felkérte a jegybank monetáris tanácsát arra, hogy az MNB biztosítson kellő 

mennyiségű likviditást az ügyfélkövetelések kifizetésére, ha az OBA nem rendelkezne elég for-

rással e célra.  Az OBA tehát képes lesz teljes mértékben eleget tenni kártalanítási feladatainak 

–	hangsúlyozta.”

•	 Az	OTP	Bank	jelzi,	hogy	médiakérdéseket	kapott	az	esetleges	nagyméretű	kártalanításra	való	

felkészüléséről, az eddig meghozott döntésekről. Az OBA jelzi, a KÜB szerződés alapján a kártala-

nítási kommunikáció OBA hatáskör, a kártalanítás megkezdéséig az OBA nem nyilatkozik, esetle-

ges kártalanítás kapcsán találgatásokba és feltételezésekbe nem bocsátkozik.

Február 27. péntek

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Tájékoztatás	az	NGM-től:	OBA-MNB	állami	készfizető	kezesség	módjáról

•	 ÁKK	javaslatok	a	forrásbevonásról	

•	 Az	OBA	kölcsönfelvételi	kérelmet	küld	az	MNB	elnöke	számára	

•	 OTP	-	Ajánlat	beérkezése	zártkörű	kötvénykibocsátásra,	illetve	hitelfelvételre

•	 ÁKK	-	Ajánlat	beérkezése	zártkörű	kötvénykibocsátásra,	illetve	hitelfelvételre

•	 MKB:	Ajánlat	zártkörű	kötvénykibocsátásra,	illetve	hitelfelvételre

MNB tájékoztatás: 
A Bankcsoporttal kapcsolatos PST döntésre hétfőn (2015. március 2.) este, a közlésre pedig  

kedden (2015. március 3.) fog sor kerülni. 

OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 KÜB	szerződéshez	területi	kimutatás	az	előzetes	KBB	adatok	alapján	-	Dél-Dunántúli	Takarék-

bank (DDB) és a Dél-Dunántúli Regionális Bank (DRB), Észak-Magyarországi Regionális Bank (ÉRB) 

és a Buda Regionális Bank (BRB)

•	 A	 kártalanításhoz	 szükséges	 nyilatkozatok	 előzetes	megküldése,	 adatok	 bekérése	 a	 bankok	 

felügyelő biztosaitól

Humán erőforrás kapacitás:
A négyes kártalanításra való felkészülés érdekében új kolléga csatlakozik az OBA kifizető rész-

legéhez, 3 hónapra szóló szerződéssel.

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
Miközben a call centerbe befutó ügyfélérdeklődések nem számítanak még tömegesnek, az OBA 

honlap látogatottsága kiugróan magas (napi 2000 látogató). 
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Március 2. hétfő
OBA kártalanítási előkészületi teendők:

•	 DRB	és	ÉRB	bankok	megküldik	az	OBA	kérésére	javított	KBB	adatállományt.	Bizonyos	módosítá-

sok elvégzéséhez számítógépes programmódosításra van szükség, az érintett bankok jelzése alap-

ján a módosítás folyamatban van. A másik két bank (BRB és DDB) nem adott javított KBB állományt. 

•	 A	Posta	visszaigazolja:	a	PEK	vonatkozásában	tudja	vállalni	a	2,5	M	Ft-os	összeghatárt	

•	 OTP	Bank	KÜB	ajánlat	beérkezése	

•	 Takarékbank	KÜB	ajánlat	beérkezése

•	 A	Bankcsoportba	 tartozó	hitelintézeteknél	 lévő	Start-számlák	azonosító	adatainak	megkérése	 

a Magyar Államkincstártól. (A Start-számlák kizárólag a Kincstárhoz kerülhetnek át a kártalanítás 

során, így az automatikus kártalanítási folyamatba nem kerülhetnek bele, ezért tételesen ellenőriz-

ni kell, hogy ezek a számlák az állományban zárolva vannak-e. Ehhez mind a MÁK-tól, mind a hite-

lintézettől be kell kérni a Start-számlákat tartalmazó listát, és mindkét lista alapján el kell végezni  

a tételes ellenőrzést még a kártalanítási folyamat legelején.) 

•	 Találkozó	az	OTP	Bankkal	és	a	Takarékbankkal	a	részletes	együttműködések	átbeszélése	céljából.	

•	 Ügyfél-elégedettségi	kérdőívek	véglegesítése

MNB közlemény: A jegybank visszavonta a Bankcsoporthoz tartozó bankok tevékenységi en-

gedélyét. A betétesek még e hónapban hozzájutnak megtakarításaikhoz, amelyet az OBA auto-

matikusan fizet majd ki.  

Humán erőforrás kapacitás:
•	 2	ügyvéd	szerződtetése.

•	 KIR	helyszíni	támogatása	a	T-Systems	részéről	1	fővel.	

 

Március 3. kedd – A bezárás napja
Igazgatótanács
•	Az	OBA	Igazgatótanácsa	felhatalmazza	az	ügyvezető	igazgatót	az	MNB-től	történő	kölcsön	fel-

vételére, valamint állami készfizető kezességvállalás kérésére. 

•	Az	Igazgatótanács	emellett	dönt	a	kifizetési	módokról:

1. Postai kifizetési utalvánnyal azon magánszemélyek esetében (kb. 68.000 ügyfél), akiknek a 

részére járó kártalanítás összege nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A Posta 100.000 forint 

összeghatárig házhoz viszi a kártalanítást. 

2. OBA Betétbiztosítási Kártya révén azon magánszemélyek részére (kb. 5.000 ügyfél), akik 

esetében a kártalanítási összeg meghaladja a 2,5 millió forintot, de nem haladja meg az 5 millió 

forintot. Az OBA Betétbiztosítási Kártyát, a hozzá tartozó PIN-kódot tartalmazó borítékot, valamint 

az elszámolást külön postai küldeményként kapják kézhez az ezzel az eszközzel kártalanítandó 

körbe	tartozó	ügyfelek.	A	kártalanítás	összegének	megállapítását	követő	„kártyafeltöltés”	után	a	

betétesek OTP bankban, illetve ATM-eken, valamint a postai POS terminálokon keresztül juthat-

nak hozzá a kártalanítás összegéhez. 

3. Kifizető ügynök bank (KÜB) közreműködésével (összesen kb. 15.500 ügyfél) a pénzforgalmi 

számla nyitására kötelezett személyek ( jogi személyek, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek) 

esetében,	továbbá	magánszemélyeknek	abban	az	esetben,	ha	a	részükre	járó	nettó	–	azaz	a	kamat-

jövedelem-adóval	és	az	EHO-val	csökkentett	–	kártalanítási	összeg	meghaladja	az	5	millió	forintot.
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MNB közlemény: az MNB jogerős határozataival visszavonta a DRB Bankcsoport tagjainak 

tevékenységi engedélyét. Az MNB árfolyam: 304,61.

OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 Hivatalos	adatbekérő	levél	a	Bankcsoport	valamennyi	tagja	kapcsán	a	felszámolóbiztosok	

részére (PSFN)

•	 OBA	Ügyfélszolgálati	portál	javítások	elvégzése,	ellenőrzése	(T-Systems)

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Beérkezik	az	OBA-ba	az	MNB	elnöki	levél	a	hitelfelvételi	kérelemre

•	 Beérkező	ajánlatok	hitelnyújtásra,	kötvénykibocsátásra

Humán erőforrás kapacitás:
•	 KIR	helyszíni	támogatása	a	T-Systems	részéről	3	fővel	

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 OBA	sajtóközlemény:	„Megkezdődik a DRB Bankcsoport betéteseinek kártalanítása - A holnapi 

naptól megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a DRB 

Bankcsoport betéteseinek kártalanítását”. 

•	 Magyar	Rádió,	Info	Rádió,	HírTV,	M1,	RTL	Klub,	TV2	helyszíni	interjú	a	kártalanítás	megkezdéséről.

•	 Négy	 Hirdetmény	 megjelenésének	 megrendelése	 –	 szerda,	 ill.	 csütörtöki	 megjelenéssel	 –	 

a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Somogyi Hírlap, a Dunántúli Napló, a Tolnai Népújság,  

a Zalai Hírlap, a Fejér Megyei Hírlap, az Észak-Magyarország, a Kelet-Magyarország és Hajdú- 

Bihari Napló napilapokban.  

•	 Honlap	látogatottság:	napi	3000

•	 A	kártalanítás	kezdete	óta	aktívan	használja	az	OBA	saját	közösségi	média	felületeit,	többek	kö-

zött a tavalyi évben leforgatott, valós ügyféltapasztalaton alapuló OBA videofilmek ismertetésére. 

•	 A	felügyeleti	biztosok	jóváhagyásával	posztok	elhelyezését	kérjük	a	Bankcsoport	saját	 (ügyfelek	

körében korábban nagy népszerűségnek örvendő, 12 ezer követővel rendelkező) Facebook oldalán.  

Március 4. szerda– a kártalanítás kezdő napja
OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 A	Magyar	Posta	vezetője	telefonon	jelzi,	hogy	a	posta	kifizető	partnerhelyeket	vonna	be	-	pl.	

önkormányzatok - a PEK kifizetések teljesítéséhez.

•	 A	Takarékbankkal	kötendő	Eseti	megállapodás	egyeztetése,	új	helyszínek	bevonásának	egyez-

tetése, fiókkapacitás megkérése, ellenőrzése 

•	 A	március	3-án	a	négy	bank	felügyelőbiztosához	e-mail	útján	megküldött,	adatbekérő	(a	kár-

talanításhoz szükséges nyilatkozatok, listákat tartalmazó) levélre a megadott esti időpontig nem 

érkezett válasz.

•	 Az	éjszaka	folyamán	beérkezik	valamennyi	DRB-s	bank	KBB	adatállománya

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Kölcsönszerződés	aláírása	az	MNB-vel

Humán erőforrás kapacitás:
•	 Egy	fő	támogató	informatikus	munkába	állása	az	MNB-től	(korlátozott	időtartamra)

•	 Egy	fő	–	excel	kezelésben	nagyfokú	jártassággal	rendelkező	–	munkatárs	munkába	állása	 

 (korlátozott időtartamra)
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Március 5. csütörtök
OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 Megkezdődik	mind	a	négy	bank	KBB	adatállományának	betöltése,	feldolgozása.	A	2015.	márci-

us 4-ről 5-ére virradó éjjel megküldött négy banki KBB adatállományt az OBA 3 órán belül a KIR-be 

betölti, az elsődlegesen szükséges ellenőrzéseket lefuttatja. 

•	 A	 gyors	 adatbetöltést	 követően	 kártalanítást	 hátráltató	 kockázat	merül	 fel:	a kártalanításhoz 

szükséges, felszámolóktól bekért nyilatkozatok, adatok csak szórványosan, többszöri sürgetésre 

érkeztek be, ezért a kifizetéseket csak egy nappal később, 2015. március 6-án tudja az OBA elindítani.

•	 Kifizető	partnerek	folyamatos	tájékoztatása	a	várható	kifizetések	indulásáról	

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Beérkezik	a	Nemzetgazdasági	Miniszter	készfizető	állami	garanciavállalásról	szóló	jóváhagyása,	

•	 Jelzés	az	MNB-ből:	megszületett	a	döntés,	az	OBA	kötvény	jegybankképes.

Az OBA-MNB kölcsönszerződés alapján az OBA az MNB-től összesen 27 milliárd Ft lehívását kéri 

2015. március 6-i értéknappal. 

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 Kártalanítási	kockázat:	a call center tájékoztatása szerint csalók próbálkozhatnak a banki káro-

sultaknál. Több károsult jelezte, telefonon igyekeztek rábírni őket, hogy a kártalanítási összeget 

továbbítsák egy telefonon bemondott számlaszámra. 

Március 6. péntek
OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 Adattisztítás	(adatklinika	futtatása)	elkészül,	ezáltal	az	ügyfél-konszolidáció	megvalósul

•	 Zárolások	rögzítése,	ellenőrzése	a	KIR-ben

•	 Gyámhatósági	betétek	összevetése	a	hitelintézetektől	kapott	listákkal	történő,	a	KBB-ben	nem	

zárolt gyámhatósági betétek zárolása.

•	 Annak	ellenőrzése,	hogy	az	adatállomány	nem	tartalmaz-e	a	Hpt.	213.	§	(1)	bek.	l)	és	m)	pontjában	

megjelölt, nem biztosított személyeket (ennek keretében a cégjegyzék adatainak lehetőség sze-

rinti legrészletesebb átvizsgálása)

•	 A	felszámolók	által	beszámítani	kért	tételeknél	annak	ellenőrzése,	hogy	a	KBB	állományban	lévő	

összegek megegyeznek-e a papír alapú listában szereplő összegekkel,

•	 A	Hpt.	214.	§	(9)	bekezdése	szerinti	(ún.	fúziós)	betéttel	is	rendelkező	ügyfelek	kártalanítási	ada-

tainak átvizsgálása értékhatár szempontjából; azon ügyfelek kártalanításból történő kihagyása  

(a későbbi ellenőrzésig), akik rendelkeznek fúziós betéttel és a betéteik összértéke meghaladja  

a kártalanítási értékhatárt.

•	 TBSZ	betétek	zárolása,	illetve	TBSZ	betéttel	rendelkező	ügyfelek	összbetétjének	átvizsgálása	

értékhatár szempontjából. (Azon betétesek a kártalanításból első körben kihagyásra kerülnek, akik 

rendelkeznek TBSZ betéttel és a betéteik összértéke meghaladja a kártalanítási értékhatárt.)

•	 A	Hpt.	213.	§	(1)	bek.	h)	pontjába	tartozó	pénzügyi	intézményekre	történő	átvizsgálás,	kifizetés	

felfüggesztésének beállítása

•	 Az	elektronikus	PEK	 legfeljebb	24	karakter	hosszúságú	címadatot	képes	befogadni,	az	ennél	

hosszabb címekből levág (így hiányozhat a postának átadott címből akár a házszám is, ami kézbe-

síthetetlenné teszi a küldeményt).  A 24 karakternél hosszabb címeket ezért egyenként kell javítani 

az ügyféladatoknál (programozott - magyar nyelv szerinti - címrövidítés időhiány és megbízhatóság 

miatt nem lehetséges)  
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•	 Az	 első	 kifizetési	 kötegek	 előállítása,	 a	 kötegek	 ellenőrzése,	 ügyintézői	 és	 vezetői	 szinten	

történő jóváhagyása.

•	 Elküldésre	kerül	a	Takarékbankhoz	mind	a	négy	bank	esetében	a	KÜB	fiókkiosztási	kérelem.	

•	 Jelzés	 a	 kifizetési	 elszámolások	 nyomtatásával	 és	 postázásával	 megbízott	 cégnek,	 hogy	 az	

átadás a következő munkanapon történik - keddi kiküldés vállalható

•	 Kártyarendelő	fájl	elindítása	az	OTP	kártyaközpontja	felé

•	 Átkerül	a	PEK-hez	51	ezer	ügyfél	kb.	25	Mrd	Ft	összegű	kártalanítása.	

•	 A	Posta	jelzi,	hogy	a	PEK	kifizetőhelyektől	15	km-nél	nagyobb	távolságra	lakó	ügyfelek	esetében	

ügynököket küld ki az ügyfelek lakcímére, tájékoztatva az érintett ügyfeleket, hogy szerződött 

marketing pontokon (önkormányzatnál) személyesen megjelenve bonyolíthatják le a kártalanítási 

összeg más hitelintézetnél történő elhelyezését.   

•	 KÜB	-	fiókkiosztásra	vár	-	13	ezer	ügyfél,	56	Mrd	Ft	(a	postázásra	adandó	kifizetési	elszámolások	

indítása kedd (03.10.).

•	 Az	ügyfelek	 rendelkezésére	álló	 reklamációs,	adatváltozás	bejelentő	és	bankszámlaszám	be-

jelentő formanyomtatványok elkészítése külön-külön a négy bankra szabottan és ezek megküldése 

a felszámolóknak az ügyintézés elősegítése érdekében

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 MNB	honlap:	Az	MNB	az	OBA	részére	likviditási	kölcsönt	nyújt	annak	érdekében,	hogy	az	OBA	

20 munkanapon belül kártalaníthassa a DRB bankcsoport bankjainak érintett betéteseit. 

•	 27	Mrd	Ft	beérkezése	az	OBA	számlájára	az	MNB-től	(DRB	bankcsoport/PEK)

•	 Telefonkonferencia	és	adatok	átadása	az	Erste	Banknak	kölcsön	ajánlat	összeállításához

•	 Az	 OBA-MNB	 kölcsönszerződés	 alapján	 az	 OBA	 70	 Mrd	 Ft	 lehívását	 kéri	 2015.	 március	 9.	

értéknappal a DRB bankcsoport betéteseinek ügynök bankon keresztül (Takarékbank) és Betétbi-

ztosítási kártyával (OTP) történő kártalanítása céljából.

Március 7-8. (szombat, vasárnap)

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a kommunikációs vezetője vidéki média road show kereté-

ben ad válaszokat a régiós médiumok számára és stúdiólátogatással teremtett lehetőséget  

a kártalanítás részleteinek bemutatására. Március 7-én a pécsi Rádió 1, valamint a kaposvári Rádió 

Most, március 8-án az egri Rádió Eger, valamint az Eger TV, valamint miskolci Rádió M-fel folytak 

személyes részvételen alapuló stúdióbeszélgetések, illetve telefonos bejelentkezések. 
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Március 9. hétfő
OBA kártalanítási előkészületi teendők:
•	 Takarékbanktól	megérkeznek	 a	 fiókkiosztások.	 A	 legkorábbi	 KÜB	 kifizetés	 2015.03.11	 szerda	

(legkésőbbi: 2015.03.23.). 

•	 Jelzés	érkezik	a	Takarékbanktól,	hogy	azokon	a	földrajzi	helyeken,	ahol	az	Integráció	nem	ren-

delkezik a helyszínen fiókkal, Értékesítési Pont kerül megnyitásra, ahol mobilbankár kollégák vár-

ják az ügyfeleket (mivel a KÜB állomány leosztásban az ügyfelek a lakóhelyükhöz legközeleb-

bi takarékszövetkezeti fiókhoz rendelten kapják meg az értesítést a kiszolgálásukra, így vannak 

olyan ügyfelek, akiknek a lakhelye távol esik a rendelkezésre álló kifizetőhelytől). A Takarékbank 

kérésére az OBA közreműködött az érintett ügyfelek levélben történő tájékoztatásában (az ügyfe-

lek címadatait és a nekik szóló levelet takarékszövetkezeti fiókonkénti bontásban átadta az OBA 

küldemények nyomtatását és postázását végző EPDB Zrt.-nek).  

•	 16,7	Mrd	Ft	kártyafedezet	indítása	az	OTP-hez

•	 56	Mrd	forint	fedezet	indítása	KÜB	kártalanításhoz	a	Takarékbanknak

•	 PIN-borítékok	(4829	db)	szállítása	feladóhelyre,	postázás

•	 A	KBB	adatállományban	személyi	igazolványszámmal	nem,	de	minden	más	személyi	adattal	ren-

delkező	ügyfelek	„AA”	sz.	ig.	számmal	való	feltöltése,	a	kártalanítás	érdekében	(a	KIR	biztonsági	

okokból automatikusan felfüggeszti az ügyfél kártalanítását, ha egyetlen adata is hiányzik).

•	 A	KBB	adatállományban	a	hiányzó	„Előző	név”	mező	kitöltése	férfiak	esetében	a	„Név”	mezőben	

szereplő adattal. 

•	 A	MÁK-tól	 kapott	 Start-számlákat	 tartalmazó	 lista	és	 a	KBB	adatállományban	 szereplő,	 illetve	 

a négy banktól papír alapon kapott adatok összevetése, az eltérések tisztázása érdekében a négy 

bank megkeresése.  

•	 Az	OBA-MNB	kölcsönszerződés	alapján	az	utolsó	pénzlehívási	határidő:	2015.03.15.

•	 Kb.	9.000	fő	az	500	Ft	alatti	betéttel	rendelkező	-	nem	kártalanítható	-	ügyfelek	száma

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 70	Mrd	Ft	beérkezése	az	OBA	számlájára	az	MNB-től	(DRB	bankcsoport	KÜB	és	kártyás	ügyfelek	

kártalanításának indításához szükséges fedezet)

•	 OBA-OTP-Takarékbank	kölcsön	egyeztetés

Igazgatótanács: 
Az OBA elkészíti a Bankcsoport kártalanításáról szóló I. sz. tájékoztatóját  

M
T

I F
o

tó
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Kifizetési mód Összeg       Fő

1) Posta-utalvány 
2015.03.06-10-én indított összesen*

24 253 199 52 238

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 6 583 000 14 569

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 4 492 012 9 578

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 8 128 576 15 977

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 5 049 611 12 114

2) Kifizető ügynök bankhoz (Takarékbank) 
fedezet  indítás 2015.03.09-én (hétfő)  
összesen

56 005 061 13 172

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 11 369 781 2 466

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 11 447 598 2 234

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 23 107 536 5 565

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 10 080 146 2 907

3) OBA Betétbiztosítási kártya 16 734 453 4 829

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 3 924 145 1 131

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 3 490 753 1 004

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 6 134 989 1 771

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 3 184 566 923

DRB Bankcsoport kifizetett összesen: 96 992 713 70 239

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 21 876 926 18 166

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 19 430 363 12 816

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 37 371 101 23 313

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 18 314 323 15 944

DRB Bankcsoport esetén kártalanítható ügyfelek száma: 73 573

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 19 402

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 13 591

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 24 047

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 16 533

Magánszemély 64 000

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 17 720

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12 038

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 19 977

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 14 265

Cég 9 232

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 1 644

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1 395

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3 950

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 2 243

Tulajdonközösség 341

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 38

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 158

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 120

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 25

•	Fedezet	indítása 2015. március 9. (hétfő) 

•	PIN	borítékok	postázása 2015. március 9. (hétfő) 

•	Elszámolások	postázása 2015. március 9. (hétfő)

•	Kártyák	postázása 2015. március 11. (szerda)

(Kifizetési összegek E Ft-ban adó és Eho nélkül)
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Március 10. kedd

Kártalanítási teendők:
•	 Megérkeznek	az	első	postai	(PEK)	kifizetések	az	ügyfelekhez	

•	 "Kifizetési	elszámolások	-	postai	 feladások	várhatóan	kedd-szerda-csütörtök	 (03.10-12.).	A	kár-

tyás kártalanításra kiosztott ügyfelek esetében a kártyákat tartalmazó levél, normál küldemény-

ként egy nappal később kerül postára.

•	 Takarékbank	KÜB	probléma	-	a	Takarékbank	a	fiókkiosztást	a	postai	irányítószámok	alapján	ké-

szítette el. Több ügyféladatban azonban az irányítószám nem felel meg a helységnévnek. (A KIR az 

egyezőséget feldolgozáskor nem vizsgálja.) Előfordulhat, hogy ezek a KÜB levelek visszaérkeznek 

vagy az, hogy az ügyfelet a lakóhelyétől távol eső fiókba osztotta le a Takarékbank programja. 

Ugyanez a probléma ráadásul postai kifizetéseket (PEK) is érintheti: a posta visszafordíthatja a PEK 

kifizetési utalványokat beazonosíthatóság hiányában.  Az OBA-nak az összes ilyen tételt egyen-

ként, kézzel kell korrigálnia.   

•	 OBA	kártyákat	tartalmazó	levelek	szállítása	posta	logisztikai	központjába	

•	 Az	első	reklamációs	űrlap	beérkezése	a	reklamacio@oba.hu	címre

•	 A	call	center	jelezte,	hogy	a	betelefonálók	általában	nem	tudják,	hol	volt	pénzük	(esetek	80%-a).	

Az ügyfelek 10%-a még a régi takarékszövetkezet nevét sem tudja, csak a település nevét, ilyenkor 

a	Google	kereső	segítségével	derítik	ki,	hogy	melyik	bankban	volt	az	ügyfélnek	pénze.	

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció 
•	 OBA	sajtóközlemény:	„73 ezer betétes kap első körben mintegy 103 milliárd forint kártalanítást” 

•	 Honlap	látogatottság:	napi	3600

Március 11. szerda
OBA kártalanítás teendők:
•	 Megtörténnek	az	első	kifizetések	a	KÜB	fiókokban

•	 OBA	call	center	szerződés-módosítás	tervezetének	elküldése	a	Paradise	részére

•	 Rossz	irányítószámmal	megadott	ügyféladatok	kigyűjtése	KIR-ből

•	 52	ügyfél	részére	az	irányítószám-település	eltérés	probléma	miatt	új	KÜB	fiókkiosztást	kell	indí-

tani, ebből következően új értesítő levél is készül részükre. A leveleket soron kívüli, bérmentesített 

feladásra vitte be az OBA 15 órakor a Városmajor utcai postára elsőbbségi feladásra.   

•	 Külföldi	lakcímmel	rendelkező	betéteseknek	tájékoztató	levél	kiküldése	a	kártalanítási	összegről	

való rendelkezés módjáról (358 db)

•	 Start-számlák	MÁK-hoz	történő	áthelyezéséhez	a	MÁK-adatlapok	kitöltéséhez	szükséges	adatok	

begyűjtéséhez excel táblázatok összeállítása és feltöltése az OBA rendelkezésére álló adatokkal, 

•	 TBSZ	ügyfél-értesítők	előkészítése

•	 Fúziós	betéttel	rendelkező	ügyfelek	átvett	betéteiről	számlaforgalom-kimutatás	bekérése	a	Bank-

csoporttól, az összeolvadás és beolvadás időpontjában fennálló tőke, illetve kamatösszeg megálla-

pításának érdekében. (A Hpt. szerint a beolvadó hitelintézetnél a beolvadás előtt elhelyezett betétek 

a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősülnek.)

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció
•	 Mára	 valamennyi	 országos	 csatorna	 (MTV,	 RTL	 Klub,	 TV2,	 Hír	 TV,	 Echo	 TV	 és	 Kossuth	 Rádió)	 

beszámolt a kártalanítás megkezdéséről. A hír- (pl. Kossuth Rádió 180 perc), valamint a narratív műsorok 

(pl. Klub Rádió, Nívó, Echo TV Az üzlet) kapcsán folyamatos média-kiszolgálással segítjük az ügyfelek 

tájékozódását.

•	 Emelkedik	a	hívások	száma.	Március	 10-én	414,	 11-én	524	a	call	centerbe	bejövő	hívások	száma.	 

Az ügyfelek túlnyomórészt nyugodtak, higgadtak. 
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Március 12. csütörtök
OBA kártalanítás teendők:
•	 TBSZ	betéttel	rendelkező	ügyfelek	részére	tájékoztató	levelek	megküldése	a	betét	másik	hi-

telintézethez történő jogfolytonos átutalásának lehetőségéről (257 db)

•	 Állami	garanciás	kifizetésekhez	megbízási	szerződés	előkészítése	és	az	NGM	részére	történő	

megküldése

•	 Állami	 kezességvállalással	 elhelyezett	 betétek	 KBB	 formátumú	 kimutatásának	 megkérése	 

a DRB bankoktól

OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Kölcsönfolyósítási	kérelem	(4)	-	az	OBA-MNB	kölcsönszerződés	alapján	az	OBA	1.116.000.000,-	

Ft lehívását kéri 2015. március 13-i értéknappal

•	 a	lehívott	összeg	beérkezése	MNB-től

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 OBA	sajtóközlemény:	13	megyét	érint	a	kártalanítás	

Március 13. péntek
OBA finanszírozást biztosító lépések: 
•	 Kölcsönfolyósítási	 kérelem	–	 az	OBA-MNB	 kölcsönszerződés	 alapján	 9	Mrd	 Ft	 lehívását	 kéri	

2015. március 16-i értéknappal 

•	 Fúziós	betéttel	rendelkező	ügyfelek	esetén	az	egyszeres	összeghatárig	(30.461.000,-	Ft)	történő	

kártalanítás elindítása.

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 Tanulságos	ügyféltelefon:	15	éve	elhunyt	betétes	nevére	PEK-en	kiküldtük	a	kártalanítási	össze-

get, a KBB állományban nem volt jelezve, hogy az ügyfél elhunyt. A család nem érti, miféle pénz 

jöhet a 15 éve elhunyt mamának, ezért betelefonál. Az OBA tájékoztatja telefonálót: valószínűleg 

elmulasztották bejelenteni a banknál a családtag halálát, ezért a banktól kapott adatállományában 

még mindig élő ügyfélként szerepel, mire az ügyfél rögtön kijavít: „Nézze, itt nem kell bejelenteni, 

hát tudja, hogy van, faluhelyen mindenki mindenkiről mindent tud. Mi nem szoktuk bejelenteni.” 

Március 16. hétfő
OBA kártalanítás teendők:
•	 Az	eddig	különböző	okokból	tisztázandó	és	a	kártalanítás	első	fázisában	félreállított	tételek	át-

vizsgálása, új kifizetési kötegek előállítása, indítása.

OBA finanszírozást biztosító lépések:  
•	 az	MNB-től	lehívott	9	Mrd	Ft	összeg	beérkezése	
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Március 17. kedd
OBA kártalanítás teendők:
•	 újabb	 kártyás	 kifizetési	 köteghez	 tartozó	 PIN-kódokat	 tartalmazó	 levelek	 szállítása	 posta	 

logisztikai központba

•	 KÜB	Eseti	megállapodás	OBA	által	aláírt	példányainak	megküldése	a	Takarékbankhoz	aláírásra

•	 Start-számlák	 MÁK-hoz	 történő	 áthelyezéséhez	 a	 MÁK-adatlapok	 kitöltéséhez	 szükséges	 

excel táblázatok megküldése a négy banknak feltöltésre, 

•	 További	 tisztázandó,	problémás,	 igazolásra	váró	 tételek	kigyűjtése,	átvizsgálása	és	 igazolás	

bekérésének érdekében továbbítás a négy bank kapcsolattartóihoz ügyintézésre

•	 A	DDB	és	a	DRB	kapcsolattartója	jelezte,	hogy	néhány	esetben	hibás	volt	a	KBB	adatállomány,	

nem a tényleges tulajdonost rendelték egy-egy betéthez, így kifizetésre kerültek jogosulatlan 

kártalanítások. Ezen ügyfelek esetében a jogosulatlan felvevőt fel kellett szólítani visszafizetésre,  

a	jogos	tulajdonosnak	pedig	–	felszámoló	igazolását	követően	–	pótkártalanítási	kellett	küldeni.	 

A visszafizetésre felszólított ügyfelek nagy része – mivel a felvett összegeket időközben már  

elköltötte – részletfizetést kért, melynek kezelése, nyomon követése többletterhet ró az OBA-ra.

•	 Adószám	nélkül	szereplő	cégek	esetén	számlanyitási,	illetve	számla	rendelkezési	dokumentá-

ció bekérése a négy banktól

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 A	call	 center	2015.	 február	24.	óta	3500	hívást	kezelt	a	Bankcsoport	kártalanítása	kapcsán	

(több mint harmada a teljes 2014-es hívásszámnak).

•	 A	kártalanítás	kezdete	óta	megnőtt	az	OBA	Facebook	oldalát	aktívan	használók	és	követők	tá-

bora. Az ügyfelek önálló ügyfélszolgálati csatornaként tekintenek rá, egyedi kérdéseket tesznek 

fel, melyeket (a titok-védelmi szabályok megtartásával) valamennyi Facebook követő okulására 

alkalmas módon válaszolunk meg.

Kommunikációs és kártalanítási tapasztalat:
•	 Az	 ügyfél-orientáció	 jellemző	 esete,	 hogy	 a	 bajba	 jutott	 fogyasztó	 ahhoz	 az	 intéz-

ményhez fordul segítségért, amelyről tudomása van, illetve amiről hallott korábban. Így 

fordulhatott elő, hogy 500 hívást kezeltünk befektető-védelmi témákban (Buda-Cash, 

Hungária Értékpapír, Quaestor-csoport). A Beva munkatársaival felvettük a kapcsolatot 

és jeleztük, hogy nagyszámú ügyfélhívást továbbítunk hozzájuk. A Beva saját külsős 

ügyfélszolgálatának április 1-jén történő felállításáig további 200 hívást továbbítottunk a 

Beva központjába.

Igazgatótanács:
•	 Az	OBA	elkészíti	a	II.	sz.	tájékoztatót	az	Igazgatótanács	részére

•	 Beszámoló,	illetve	többoldalú	egyeztetés	Tállai	András	parlamenti	államtitkárnál	(NGM)
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Kifizetési mód   Összeg      Fő

1) Posta-utalvány 
2015.03.16-áig (hétfő) indított összesen

24 428 536 52 565

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 6 645 403 14 694

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 4 539 273 9 673

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 8 164 619 16 036

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 5 079 241 12 162

2) Kifizető ügynök bank (Takarékbank) 
2015.03.16-i (hétfő) indítás összesen)

58 706 077 13 493

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 11 792 606 2 507

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12 181 785 2 419

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 24 380 575 5 639

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 10 351 111 2 928

3) OBA Betétbiztosítási kártya 17 012 733 4 909

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 4 011 543 1 156

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 3 595 150 1 034

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 6 176 334 1 783

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 3 229 706 936

DRB Bankcsoport kifizetett összesen: 100 147 346 70 967

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 22 449 552 18 357

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 20 316 208 13 126

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 38 721 528 23 458

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 18 660 058 16 026

DRB Bankcsoport esetén kártalanítható 
ügyfelek száma:

73 573

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 19 402

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 13 591

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 24 047

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 16 533

Magánszemély 64 000

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 17 720

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12 038

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 19 977

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 14 265

Cég 9 232

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 1 644

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1 395

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3 950

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 2 243

Tulajdonközösség 341

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 38

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 158

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 120

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 25

•	 Fedezet	indítása 2015. március 17. (kedd) 

•	 PIN	borítékok	postázása 2015. március 17. (kedd)

•	 Elszámolások postázása 2015. március 17. (kedd)

•	 Kártyák	postázása 2015. március 18. (szerda)

(Kifizetési összegek E Ft-ban adó és Eho nélkül)
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Kifizetési mód       Fő

Eddig ki nem fizetett ügyfél 
(gyámhatósági betét, igazolást vár, zárolt, külföldi)

2 606

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 1 045

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 465

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 589

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 507

A DRB Bankcsoport esetén a várható kártalanítási kötelezettség a kártalanításból 
kihagyott, de várhatóan kifizetésre kerülő összeg (106 787 060 EFt) 
kamatadó és Eho nélkül viszonyított arány %-ban 

93,8

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 94,3

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 89,0

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 95,6

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 94,9

A DRB Bankcsoport esetén az összes OBA biztosított ügyfélhez 
viszonyított arány %-ban

96,5

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 94,6

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 96,6

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 97,6

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 96,9

Március 18. szerda
OBA kártalanítás teendők:
•	 Újabb	kifizető	kötegekhez	kapcsolódó	ügyintézés

•	 Állami	kezességvállalással	elhelyezett	betéteket	tartalmazó	állomány	megérkezése

Március 19. csütörtök
OBA kártalanítás teendők:
•	 Start-számlák:	a	kártalanítás	kezdetén	az	OBA	által	beállított	zárolások	betétenkénti	feloldása,	a	

MÁK által megadott technikai számlaszám rögzítése betétesenként, átutalási kifizetési köteg kép-

zése, jóváhagyása, indítása (1427 db).

•	 TBSZ	áthelyezések	ügyintézése	a	folyamatosan	beérkező	ügyfél-nyilatkozatok	alapján.

•	 Az	ÉRB-nél	 állami	kezességvállalással	elhelyezett	betéteket	 tartalmazó	állomány	átvizsgálása	

során tapasztalt probléma, hogy az 150 millió forinttal haladja meg az előző évi díjbevallás során 

közölt adatot. Kivizsgálás kérése az ÉRB-től.

Március 20. péntek
OBA kártalanítás teendők:
•	 Fúziós	betéttel	 rendelkező	ügyfelek	esetén	a	már	megkapott	 forgalom-kimutatás	áttekintését	

követő újabb igazolások kérése (pl.: a forgalom-kimutatás nem arról a számláról szólt, mint ami a 

KBB állományban fúziós betétként szerepel, a beolvadó intézménynél kötött szerződésen eltérő a 

betét azonosítója, mint ami a KBB állományban szerepel).

Igazgatótanács:
•	 OBA	 Igazgatótanács	ülés	–	Döntés	az	MNB	rendkívüli	 likviditási	hitelének	refinanszírozásával	 

kapcsolatos kérdésekről (finanszírozási forma, állami kezességvállalás kérése, jogi tanácsadó  

kiválasztása), 

•	 Aktuális	tájékoztatás	a	Bankcsoport	betétesei	kártalanításának	alakulásáról



Március 23. hétfő
OBA kártalanítás teendők:
•	 TBSZ	betétekkel	rendelkezők	ügyintézése,	kifizetési	kötegekkel	kapcsolatos	ügyintézés

•	 Start-számlával	 rendelkező	 ügyfelek	 részére	 tájékoztató	 levél	 küldése	 arról,	 hogy	 járjanak	 el	 

 a MÁK-nál az új számla megnyitása érdekében

OBA finanszírozást biztosító lépések:  
•	 A	Konzorcium	kiegészített	ajánlata	beérkezik	zártkörű	kötvénykibocsátás	szervezésére,	és	kap-	

 csolódó szolgáltatásokra

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 Az	Info	Rádió	Aréna	című	műsorában	Fekete-Győr	András	és	Farkas	Péter,	a	Beva	ügyvezető	 

 igazgatója

Március 24. kedd
OBA finanszírozást biztosító lépések:  
•	 A	konzorciumi	tagok	által	aláírt	Kiegészített	konzorciumi	ajánlat	beérkezik	e-mail	útján	–	zártkörű	 

 kötvénykibocsátás szervezésére, és kapcsolódó szolgáltatásokra

Március 25. szerda
MNB-OBA egyeztetés a kötvénykibocsátás témájában.

OBA kártalanítás teendők:
•	 A	felszámolóbiztos	által	aláírt	állománymódosító	igazolások	alapján	a	tételek	módosítása

•	 A	beérkezett	adatváltozás-bejelentések	átvezetése

•	 Start-számlák	 áthelyezéséhez	 szükséges	 adatokat	 tartalmazó	 excel	 táblázatok	 megküldése	 

 a MÁK-nak,

•	 KÜB	fiókokból	érkező	reklamációs	lapok,	illetve	igazoláskérések	ügyintézése

•	 A	KÜB-nek	kifizetésre	átadott	kártalanítási	összegek	visszakérése	a	betétes	elhalálozásáról	 

 érkezett igazolás alapján, majd a betétek felosztása az örökösök között és a kártalanítás elindítása.
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Március 26. csütörtök

OBA kártalanítás teendők:
•	 Kifizetési	kötegekkel	kapcsolatos	ügyintézés	(pl.:	PIN-kódot	tartalmazó	levelek	szállítása	posta	

logisztikai központba, KÜB fiókkiosztási listák küldése, kifizetési elszámolások postázása)

OBA finanszírozást biztosító lépések:  
•	 OBA	válasz	megküldése	kötvény	ajánlatra	-	végleges	ajánlat	bekérése	12	óráig	a	pénteki	dön-

tés előkészítéséhez  

•	 A	Konzorcium	kiegészített	ajánlatának	beérkezése	e-mail	útján	-	zártkörű	kötvénykibocsátás	

szervezésére, és kapcsolódó szolgáltatásokra

Március 27. péntek

Igazgatótanács
•	 Igazgatótanács-ülés	–	döntés:	kibocsátásra	kerülhet	az	OBA	2022/A	kötvény.

Március 30. hétfő

OBA kártalanítás teendők:
•	 Cégjegyzékben	nem	szereplő	betétesek	 (alapítványok,	egyesületek,	 társasházak)	esetében	 

a négy banknál bejelentett rendelkezésre jogosultak adatainak bekérése, majd az adatok cso-

portosítása kifizető takarékszövetkezetenként és megküldése a takarékszövetkezet vezetőjének. 

•	 A	 DRB	 bankcsoport	 állami	 kezességvállalással	 elhelyezett	 betéteinek	 kifizetésében	 való	

OBA-közreműködésre	vonatkozó	megbízási	szerződés	tervezetének	megküldése	az	NGM-nek.

Ügyfél-tájékoztatás, kommunikáció:
•	 A	Bankcsoport	kártalanítási	ügyével	összefüggésben	február	24.	óta	8500	hívás	érkezett	az	

OBA-ba, ennek jelentős részét a call center kezelte (emlékeztetőül, a teljes 2014. évi hívásszám 

10 ezer volt). 

•	 Az	összes	DRB	kártalanítás	alatti	hívásszámon	belül	mintegy	700	hívás	orientációs	és	segít-

ségkérő hívás érkezett a Buda-Cash, a Hungária Értékpapír és a Quaestor ügyfeleitől. 

Március 31. kedd

OBA kártalanítás teendők:
•	 Tételenkénti	feldolgozást	igénylő	kártalanításokkal	kapcsolatos	ügyintézés	(pl.	az	ügyfél	kéré-

sére elveszett PIN boríték után letiltott kártya miatt az ügyfél által a banknál bejelentett bankszám-

laszámra történő utalás, postán visszaérkezett kártalanítás újraindítása az ügyfél által a banknál 

bejelentett megváltozott lakcímre).

Április 1. szerda

Igazgatótanács
•	 Az	OBA	elkészíti	a	III.	sz.	tájékoztatót	az	igazgatótanács	részére	a	20.	munkanappal	bezárólag
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Kifizetési mód  Összeg Fő

1) Posta-utalvány 24 480 149    52 665    

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 6 651 298 14 713

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 4 553 136 9 693

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 8 171 573 16 062

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 5 104 142 12 197

2) Kifizető ügynök bank (Takarékbank) 59 508 585    13 592    

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 11 991 766 2 520

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12 561 225 2 446

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 24 454 929 5 686

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 10 500 665 2 940

3) OBA Betétbiztosítási kártya 17 053 943    4 922

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 4 016 215 1 156

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 3 607 642 1 040

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 6 176 334 1 783

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 3 253 752 943

4) Közvetlen utalás              704 521    1 522    

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 110 539 577

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 447 537 313

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 80 831 322

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 65 614 310

DRB Bankcsoport kifizetett összesen: 101 747 198    72 701    

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt  22 769 818     18 966    

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.  21 169 540     13 492    

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.  38 883 667     23 853    

BRB Buda Regionális Bank Zrt.  18 924 173     16 390    

DRB Bankcsoport esetén kártalanítható 
ügyfelek száma:

73 573

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 19 402

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 13 591

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 24 047

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 16 533

Magánszemély 64 000

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 17 720

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 12 038

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 19 977

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 14 265

Cég 9 232

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 1 644

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1 395

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3 950

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 2 243

Tulajdonközösség 341

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 38

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 158

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 120

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 25

 (Kifizetési összegek E Ft-ban adó és Eho nélkül)



„Fokozott	készültség”	visszavonása	

2. A négyes kártalanítás adatai

A négyes kártalanítás húsz munkanapos ideje alatt feladott kifizetési kötegek, valamint a kártalaní-

tott ügyfelek száma: 

Automatikusan kizárólag minden kifizetési csatorna (PEK, Betétbiztosítási kártya, KÜB) első kötege 

tud elindulni. A további kötegekbe kerülő tételeknél kivétel nélkül szükség van valamilyen mértékű 

(kisebb vagy nagyobb) manuális munkára (pl. a Start-számlák esetében a zárolás feloldása és a 

MÁK technikai számlaszámának betétesenkénti rögzítésére, lakcímváltozás miatt meghiúsult 

kifizetés esetén vagy az új lakcímet kell rögzíteni, vagy az átutaláshoz a betétes által bejelentett 

bankszámlaszámot, elhunyt betétes esetén az örökös/ök adatait fel kell venni, és közöttük fel kell 

osztani az örökhagyó valamennyi betétjét).

3. Utógondozás

A négyes kártalanítás húsz munkanapos idején túl feladott kifizetési kötegek, valamint a kártalaní-

tott ügyfelek száma a Fehér Könyv elkészültéig (2015. december 3.):
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Kifizetési mód    Fő

Eddig ki nem fizetett ügyfél (gyámhatósági betét, igazolást vár, zárolt, külföldi)  872    

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt  436    

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.  99    

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.  194    

BRB Buda Regionális Bank Zrt.  143    

A DRB Bankcsoport esetén a várható kártalanítási kötelezettség a kártalanításból 
kihagyott, de várhatóan kifizetésre kerülő összeg (105 180 208 EFt)  
kamatadó és Eho nélkül viszonyított arány %-ban 

96,7

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt (23 405 456 EFt)  97,3    

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (22 755 905 EFt)  93,0    

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. (39 807 118 EFt)  97,7    

BRB Buda Regionális Bank Zrt. (19 211 729 EFt)  98,5    

At the DRB Bank Group the ratio compared to all customers insured by NDIF, % 98,8

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 97,8

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 99,3

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 99,2

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 99,1

20 munkanap alatt 
feladott kötegek száma

Kifizetett tételek 
száma

BRB BUDA Regionális Bank 18 16 390

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank 32 13 492

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank 26 18 967

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank 26 23 853

20 munkanapot követően 
feladott kötegek száma

Kifizetett tételek 
száma

BRB BUDA Regionális Bank 144 831

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank 158 784

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank 151 1,249

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank 164 1,127



4. Hitelezői igénybejelentés a felszámolásban

Mind a négy bank esetében a felszámolási eljárás kezdete 2015. március 3-a volt.

A kártalanítás 20. munkanapjának végére a DRB csoport ügyfeleinek 98,8%-a átadásra került a 

kifizető partnerszervezetek részére. 

Intézményenként:

Portfolio data on 30 September 2015:

Kifizető partnereknek átadott kifizetési összegek és ügyfelek alakulása 2015. szeptember 30-án:

Adatok E Ft
Teljes 

betétállomány
Kártalanítási 
kötelezettség

OBA által ki nem 
fizethető állomány

BRB 23 795 178 19 369 203 4 425 975 

DDB 28 087 297 23 464 810 4 622 486 

DRB 24 928 308 22 768 297 2 160 011 

ERB 45 708 091 40 674 184 5 033 907 

DRB Bankcsoport
összesen

122 518 873 106 276 494 16 242 379 
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Adatok E Ft Ügyfél típus Ügyfélszám OBA kártalanítási 
összeg EFt

BRB

Magánszemély 17 175 19 768 392

Cég 1 635 3 365 428

Tulajdonközösség 38 27 771

Összesen 18 848 23 161 591

DDB

Magánszemély 11 637 19 332 698

Cég 1 372 2 723 682

Tulajdonközösség 159 461 485

Összesen 13 168 22 517 865

DRB

Magánszemély 19 312 32 332 218

Cég 3 908 6 844 263

Tulajdonközösség 122 148 238

Összesen 23 342 39 324 719

ERB

Magánszemély 13 618 15 540 575

Cég 2 249 3 559 843

Tulajdonközösség 25 113 747

Összesen 15 892 19 214 165

DRB Bankcsoport
összesen

Magánszemély 61 742 86 973 883

Cég 9 164 16 493 216

Tulajdonközösség 344 751 241

Mindösszesen 71 250 104 218 340

DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt 97.8%

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 99.3%

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 99.2%

BRB Buda Regionális Bank Zrt. 99.1%



Kifizető partnernél (KÜB) lévő, ügyfelek által fel nem vett tételek:

Az alábbi ügyfelek kártalanításai jelenleg nem kifizethetőek vagy kifizető helyről visszaérkez-

tek, az ügyfél rendelkezése szükséges:
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Adatok EFt Tételek száma Nettó összeg

BRB 456 92 721

DDB 246 55 607

DRB 243 100 564

ERB 749 114 403

DRB Bankcsoport összesen 1 694 363 295 

Megnevezés Ügyfélszám

DDB

Hpt.	215.	§-a	szerinti	beszámítás	miatt	 153

Zárolt összeggel rendelkező ügyfél (hitel, gyámi betét) 68

Elhunyt 220

Kifizető helyről visszaérkezett tétel 445

Külföldi lakcímmel rendelkező 70

Összesen: 956

DRB

Hpt.	215.	§-a	szerinti	beszámítás	miatt 75

Zárolt összeggel rendelkező ügyfél (hitel, gyámi betét) 19

Elhunyt 70

Kifizető helyről visszaérkezett tétel 340

Külföldi lakcímmel rendelkező 46

A kártalanítás tisztázásra vár 17

Összesen: 567

ÉRB

Hpt.	215.	§-a	szerinti	beszámítás	miatt 153

Zárolt összeggel rendelkező ügyfél (hitel, gyámi betét) 50

Elhunyt 30

Kifizető helyről visszaérkezett tétel 622

Külföldi lakcímmel rendelkező 9

A kártalanítás tisztázásra vár 33

Összesen: 897

BRB

Hpt.	215.	§-a	szerinti	beszámítás	miatt 68

Zárolt összeggel rendelkező ügyfél (hitel, gyámi betét) 35

Elhunyt 65

Kifizető helyről visszaérkezett tétel 609

Külföldi lakcímmel rendelkező 9

A kártalanítás tisztázásra vár 7

Összesen: 793

DRB 
Bankcsoport 

total

Hpt.	215.	§-a	szerinti	beszámítás	miatt 449

Zárolt összeggel rendelkező ügyfél (hitel, gyámi betét) 172

Elhunyt 385

Kifizető helyről visszaérkezett tétel 2016

Külföldi lakcímmel rendelkező 134

A kártalanítás tisztázásra vár 57

Mindösszesen: 3 213
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Több elhunyt esetében is megkeresés érkezett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól arra vonatko-

zóan, hogy a haláleset időpontját követően jogalap nélkül átutalt ellátást az OBA fizesse meg  

a	NYUFIG-nak.	Az	OBA	a	NYUFIG	által	közölt	összeget	levonta	az	elhunyt	betétjéből,	ha	pedig	 

időközben már az örökös részére történt kifizetés, felszólította az összeg visszafizetésére. 

Emellett	 a	 NYUFIG-ot	 tájékoztatta	 arról,	 hogy	 a	 jogszabály	 alapján	 a	 nyugdíjfolyósító	 szerv	 

a visszafizetésre a pénzforgalmi szolgáltatót kötelezi.

Néhány tartós betétszerződés (TBSZ) esetében előfordult, hogy a bankok azt közös betétként 

tartották nyilván, holott az Szja. adókedvezményre vonatkozó szabálya miatt tartós betétnek 

kizárólag egy tulajdonosa lehet. Tekintettel arra, hogy TBSZ-nél a hitelintézetnek a megszolgált 

kamatból	nem	kell	kamatjövedelem-adót	levonnia,	míg	„normál”	lekötött	betét	esetében	igen,	

TBSZ-nél	a	bruttó	kamat	kerül	tőkésítésre	és	kamatozik	tovább,	míg	„normál”	betétnél	a	nettó	

kamat. Így kártalanításkor a helytelenül TBSZ-ként nyilvántartott közös betét tőkeösszege akár 

jelentősen is eltérhet a jogszabály szerint az ügyfelet megillető összegtől. Ezekben az esetek-

ben az OBA felkérte az adott bankot a betétösszegek átszámolására (a kamatjövedelem-adó 

levonására és a nettó kamattal történő tőkésítésre), szükség esetén többször is visszaküldve 

az igazolást javításra.

IV.	Jogi	esetek



A call center megbízásának teljes ideje alatt kategorizálta az ügyfélhívásokat, egyúttal jelentet-

te az OBA-nak az ügyfélpanaszokat. Ezek többsége az állandó lakcím megváltozása miatt tör-

tént, mely változást azonban az ügyfelek a kártalanítás időszakában jelentették be a bankoknál.  

A kártalanítási eljárás elején az OBA a címváltozást nem tudta átvezetni az adatállományon,  

a gyors kártalanítás miatt a kifizetés kizárólag a négy bank adatbázisában rögzített címre történhetett. 

A call center néhány alkalommal panaszként rögzített olyan ügyeket is, amely az ügyfelek fele-

dékenysége, illetve ismerethiánya miatt következett be, pl. nem tudta, hogy a lejárt követelések 

beszámításra kerülnek. 

Sok telefonáló a lakcím-változás és a hozzá közelebb lévő kifizető fiók iránti kérés mellett a kárta-

lanítási összeget reklamálta. A korábbi esetekhez képest a kártyahasználattal, PIN kód elveszté-

sével kapcsolatos reklamáció kisebb számban fordult elő. 

A panaszkezelési ráta: 4,5% volt.

A Bankcsoport 73 ezer betétest érintő kártalanítása kapcsán mintegy 3302 esetben (4,5 %-os 

panaszráta) került sor papír alapú panaszok kivizsgálására. Ezek legtöbbje egyedi ügykezelést kí-

vánó ügyféllevelek voltak, melyek nem fogalmaztak meg konkrét panaszt (örökösödéssel, gyám-

ügyekkel kapcsolatos ügyek). 
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V. Panaszkezelés
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A	 Bankcsoport	 kártalanításának	 kommunikációja	 partnerkapcsolati	 szempontból	 –	 a	 korábbi	

ügyek	sokszereplős	együttműködéséhez	képest	–	gyorsan	és	hatékonyan	zajlott	az	MNB	és	az	

OBA, a PSFN és az OBA szakmai relációiban.  

Média kiszolgálás

Elmondható, hogy a DRB-ügy jelentős médiaérdeklődést váltott ki. Az újságírókat leginkább 

foglalkoztató kérdés az OBA finanszírozása volt. Az MNB likviditási gyorskölcsönt refinanszírozó 

OBA kötvénykibocsátásával már a pénzügyi média sem foglalkozott ehhez hasonló mélységben. 

Ügyféltájékoztatási szempontú teljes hétvégés helyi média road-show-ra Kaposvár és Pécs, vala-

mint Eger és Miskolc tekintetében került sor. 

Kommunikációs csatornák

Krízis banner
A 2014. decemberi hármas kártalanítást követően normál működésre visszaállt OBA honlapján 

működésbe helyeztük a krízisbannert. A honlapon 2015 márciusában 22 ezer felhasználó közel 

123 ezer oldalletöltést produkált. A legnagyobb mutatót március 10-én, a tényleges kártalanítások 

megkezdése időszakában mértük: 3700 látogató fordult meg a honlapon. 

Levél, email
Egyrészt a nagy volumenű kártalanításból, másrészt a négy banknál tapasztalt adatállomány-prob-

lémákból (felszámoló által utólag igazolt betétek, elhunyt személyek élő betétesként történő nyil-

vántartása stb.) adódóan sok ügyfélbejelentés érkezett az OBA-hoz már a kártalanítási eljárás 20 

munkanapja alatt is, az ezt követő utógondozási szakaszban azonban még ezt is felülmúló a számuk.  

Telefonos ügyfélszolgálat
Az OBA telefonos ügyfélszolgálata 24 órában fogadta a hívásokat ismét nagy terhet levé-

ve az OBA munkaszervezetéről. A kártalanítás 20 munkanapja alatt (és a köztes hétvégéken):  

7100 hívás érkezett. 

Közösségi média használata
A Bankcsoport betéteseinek kártalanítása alatt aktívan zajlott a Facebook oldalon keresztüli ügy-

féltájékoztatás. Ennek eredményeként az ügyfelek a Facebook-on tették fel kérdéseiket, illetve a 

média a Facebook oldalunkra feltöltött infografikát használták a kártalanításról szóló tudósítások 

illusztrációjaként. 

A korábbi, Orgovány és Vidéke, valamint a Tisza Takarékszövetkezet kapcsán kialakult betétesi 

„károsult”	önszerveződő	Facebook	csoportok	nem	alakultak,	vélhetően	a	gyors	kifizetéseknek	

köszönhetően.  Az OBA online videóit PC-kről és okostelefonokról több mint 200 ezer alkalom-

mal tekintették meg. 

VI. Kommunikáció
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A DRB Bankcsoport ügyében előre látható volt (az érintette ügyfelek nagy száma miatt), hogy 

a betétesekkel történő kommunikáció legfontosabb csatornája az OBA telefonos ügyfélszol-

gálata lesz. 

A	 2012	 óta	 kiszervezett	 formában	 működő	 –	 kártalanítási	 események	 idején	 aktivált	 –	 call	 

center jelentős tájékoztatási terheket vesz le az OBA kisszámú végrehajtó szervezetéről. 

Az alábbiakban a telefonos ügyfélszolgálat legjellemzőbb aspektusait mutatjuk be a hívás- 

statisztikák fényében.

1. Ügyfélaktivitás

Call center használat kapcsán a legfontosabb cél a kártalanítás ideje alatti, különösen az első na-

pokban beérkező hívások és kérdések szakszerű megválaszolása. E munka egyik legproblemati-

kusabb része az előzetes kapacitásbecslés, annak megtervezése, mennyi hívás érkezhet és erre 

mekkora operátori kapacitással kell felkészülni (a DRB Bank csoport kártalanítására az OBA 40 

telefonos operátort képzett ki). A 2014-2015-ös kártalanítások hívás statisztikái szerint egy bezárt 

bank ügyfélkörének átlagosan 17%-a telefonál az OBA call centerébe.

A telefonos ügyfélszolgálat aktivitása 2014-2015-ben

VII. Telefonos ügyfélszolgálat 



2. Az ügyfélaktivitások összetevői 

Call center használat kapcsán a legfontosabb cél a kártalanítás ideje alatti, különösen az első na-

pokban beérkező hívások és kérdések szakszerű megválaszolása. E munka egyik legproblemati-

kusabb része az előzetes kapacitásbecslés, annak megtervezése, mennyi hívás érkezhet és erre 

mekkora operátori kapacitással kell felkészülni (a DRB Bank csoport kártalanítására az OBA 40 

telefonos operátort képzett ki). A 2014-2015-ös kártalanítások hívás statisztikái szerint egy bezárt 

bank ügyfélkörének átlagosan 17%-a telefonál az OBA call centerébe.

Átlagbetét vs bejövő hívások száma

3. Híváseloszlások (DRB csoport 2015)

Kártalanítási időkereten belül

A kapacitástervezés szempontjából, valamint a közhangulat reakciójának megfigyelése szem-

pontjából fontos annak ismerete, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelő 20 munkanapos 

kártalanítási időszakon belül (és azon túl) hogyan oszlanak meg a hívások. Látható, hogy a 20 

munkanap után sem törik meg drasztikusan a hívások száma, az elhúzódó ügyekben (pl. KBB 

adatok pontatlansága, név, valamint címváltozás, hagyatéki, vagy gyámügyek stb.) tovább zajlik  

a kártalanítás és az információcsere. Az OBA átlagosan a 40-46. munkanapon deaktiválta a külső 

call center szolgáltatót. 
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Hitelintézet Hívások/kártalanított 
személyek

Átlagos kifizetés
(millió HUF)

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (2014) 21.92% 2,2

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet (2014) 15.40% 1,8

Alba Takarékszövetkezet (2014) 8.17% 0,8

Széchényi Bank (2014) 83.14% 9,1

Széchényi Hitelszövetkezet (2014) 14.78% 3,2

Tisza Takarékszövetkezet (2014) 7.24% 1,2

DRB Bankcsoport (2015) 19.13%   1,46
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Bejövő hívások száma a DRB kártalanítási ügyben

Hívások száma a kártalanítástól kezdődően

Egy napon belül

A kapacitástervezés másik szempontja az egy napon belüli híváseloszlás. 24 órára vetítve megál-

lapítható, hogy a napi híváscsúcs délelőttre esik, 8-16 óra között zajlik a legtöbb hívás, ugyanakkor 

a délutáni és esti órákban telefonálnak a betétesek. 

 

Hívások eloszlása egy napra vetítve (20 napon belül) – DRB kártalanítás

A hét napjain

Mind az operátori kapacitástervezés szempontjából fontos annak ismerete, hogyan oszlik meg 

egy héten belül a hívások száma. Ezek alapján az első másfél hétben a közepére koncentrálód-

nak, míg kéthét elteltével a hét elején koncentrálódnak a hívások. A pénteki napokon minden es-

etben alacsonyabbak a híváskezdeményezések. Ennek okai, hogy a betétesek 1-1,5 hét után már 

elegendő információval rendelkeznek konkrét kérdések feltételre, illetve az első kártalanítások 

(átutalások, postai kifizetések) is megtörténtek. A pénteki napok esetében a lakosság inkább  

a hétvégére készül, ez magyarázhatja az alacsonyabb híváskezdeményezéseket. 

Mindemellett fontos látni, hogy a bankjuk bezárását megélő betétesek telefonhívásai nem korlá-

tozódnak a munkanapokra, életszerű, hogy betétesek egy része a hétvége idején fog érdeklődni. 

A hétvégi illetve a késő esti hívások legalább annyira fontosak, mint a tömeges munkanapi 

hívások, mivel így kisebb mértékben alakulhat ki pánik lehetősége.

A DRB csoport kártalanítása a kártalanítás első 20 munkanapján
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hívások száma 1 262 1 597 1 604 1 374 1 001 130 50

Százalékos formában 17.98% 22.76% 22.86% 19.58% 14.26% 1.85% 0.71%
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Hívások száma a hétre vetítve (20 munkanapon belül)

VIII. Utólagos ügyfél-elégedettség felmérés
A Bankcsoport ügyfeleinek (május 14-ig) küldött és feldolgozott elégedettségi kérdőívek vissza-

érkezési aránya 9,1% (6728 db kérdőív), mely meghaladja a 2014. év átlagosan 7%-os válaszadási 

rátát. A számok alapján látható, hogy a betétesek véleménye a kártalanítással összefüggő legfon-

tosabb peremfeltételek kapcsán javultak 2014-hez képest, ilyen formában az önhibájukon kívül 

bajba került betétesek ügyfélélménye és tapasztalása visszaigazolja a törvény által megfogal-

mazott betétbiztosítási védelem ígéretét (ti. rövid időn belül magas összegig pénzükhöz jutnak).

A 100 ezer eurós betétbiztosítási kártalanítási értékhatárral (elegendő-e, megfelelő védettséget 

nyújt-e) a választ adó ügyfelek:

•	 75%-a	volt	elégedett	(2014-ben	ez	az	arány	átlagosan:	73%	volt)

•	 8%	nem	tudta	megítélni	(18%)

•	 17%	szerint	nem	elegendő	(9%)

A gyors, 20 munkanapos betétbiztosítási kártalanítási idővel (kellően megnyugtató időtartam-e 

egy bank bezárása esetén) a választ adó ügyfelek:

•	 91%	szerint	megnyugtató	(91%)

•	 3%	nem	tudta	megítélni	(10%)

•	 6%	szerint	nem	megnyugtató	(9%)

A 2015. március 4-én indult OBA kártalanítási szolgáltatással az (erre a kérdésre választ adó) 

ügyfelek: 

•	 74%-a	volt	elégedett	(68%)

•	 24%-a	nem	tudta	megítélni	(28%)

•	 2%	nem	volt	elégedett	(4%)
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Hívások száma Százalékos formában
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