
    

 

A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. „V.A.” BETÉTESEI KÁRTALANÍTÁSÁRÓL  

Felmerült kérdések a kártalanításról 

Budapest, 2022. március 14. 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatában visszavonta Sberbank Magyarország Zrt. (a 
továbbiakban: Sberbank, székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) tevékenységi engedélyét és elrendelte a hitelintézet 
végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

(Hpt.) törvény alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte és 10 

munkanapon belül, legkésőbb 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást. 

 

Biztosítottság és kifizetés 

Az OBA a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Sberbanktól 2022. március 7-én nap végéig kapott adatok 

alapján végzi a kártalanítást. Az OBA azonban nem rendelkezik a betétes Sberbanknál nyilvántartott minden 

adatával, így különösen a betétes telefonszámával, emailcímével és levelezési címével. Az OBA a kártalanítás során a 

betétes Sberbanknál nyilvántartott állandó lakcímét, illetve székhelycímét alapul véve jár el. 

Amennyiben a Sberbank által az OBA-nak átadott adatok alapján valamely okból nem egyértelmű a betétes 

biztosítottsága, vagy nem pontosak, hiányosak a betétes azonosító adatai, úgy azok egyeztetéséig, pontosításáig a 

kártalanítási összeg nem kerülhet kifizetésre. 

Az OBA biztosítása csak a betétekre terjed ki, így a betétesek részére a Sberbank által korábban megítélt hitelkeret 

összegére (pl. folyószámlahitel), jóváhagyott kölcsönösszegre (pl. Babaváró kölcsön) nem. Az OBA az olyan 

bankszámlák esetében, amelyekhez hitelkeret is kapcsolódott, csak a számla hitelkeret nélküli pozitív egyenlegét fizeti 
ki kártalanítási összegként, hiszen a hitelkeret nem a betétes megtakarítása, az a betétes számára egy rendelkezésre 

álló költési lehetőség. Amennyiben azonban egy megítélt kölcsönösszeget a Sberbank 2022. március 3-át megelőzően 
a betétes számláján ténylegesen jóváírta (nem hitelkeretként), úgy az a jóváírás pillanatától a betétes betétjének minősül, 
így az a kártalanítás során kifizetésre kerül a betétes részére. 

Amennyiben egy betétesnek 2022. március 2-án a Sberbankkal szemben meg nem fizetett, lejárt tartozása, valamint 

a Sberbank által a betét egy része vagy egésze zárolva volt, úgy az OBA által jelenleg kifizetésre kerülő kártalanítási 

összeg sem tartalmazza ezeket a betétrészeket. 

 

Különleges kezelést igénylő betétek 

 

Gyámhatósági betét esetén a gondnoknak, illetve gyámnak kell kezdeményeznie az illetékes Gyámhatóságnál a 

Sberbanknál gyámhatósági betétként nyilvántartott betéten elhelyezett összegről történő rendelkezést. Az illetékes 

Gyámhatóság erre vonatkozó jogerős eredeti határozatát szükséges megküldeni az OBA postacímére (1476 Budapest, 

Pf. 270), amelyben foglaltaknak megfelelően intézkedik az OBA a kártalanítási összeg kifizetéséről. 

Ha a kártalanításra jogosult személy a kártalanítást megelőzően elhalálozott és ezt az örökösök a Sberbanknál még 

nem jelentették be, úgy az elhunyt Sberbanknál nyilvántartott betéteit külön nevesítve tartalmazó eredeti jogerős 

hagyatékátadó végzést, illetve bírósági ítéletet az örökösök szabályosan kitöltött számlaszámbejelentő 

nyomtatványával együtt szükséges megküldeni az OBA postacímére (1476 Budapest, Pf. 270), amelyben foglaltaknak 
megfelelően intézkedik az OBA a kártalanítási összeg kifizetéséről. Az eredeti jogerős hagyatékátadó végzés, illetve 

bírósági ítélet a kifizetést követően visszaküldésre kerül az örökös részére. Amennyiben az örökölt betét 
haszonélvezettel terhelten kerül átadásra, úgy az örökösöknek ennek megfelelően nyitott és igazolt bankszámlát 
szükséges az OBA felé bejelenteniük. 

A Hpt. előírásai alapján a lakóingatlan eladásából származó betétforrás esetén a természetes személy betétes részére 

a 100.000 eurót meghaladóan további legfeljebb 50.000 euró, azaz 19.023.500 Ft összeghatárig fizet az OBA 

kártalanítást. Ez az ún. többletbiztosítás csak abban az esetben illeti meg a betétest, amennyiben az összeget a 

kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban, azaz 2021. december 2-t követően helyeztek el elkülönített 

számlán. Amennyiben a betétes 2022. december 2-án, illetve ezt megelőzően helyezte el a lakóingatlan eladásából 
származó betétösszeget a Sberbanknál, úgy a további legfeljebb 50.000 euróig terjedő ún. többletbiztosításra nem 

jogosult a betétes. 

Az őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni ügyvéd, közjegyző (nem közjegyző iroda), végrehajtó (nem végrehajtó iroda) 

betétesek betétei a 100.000 euró kártalanítási értékhatár számítása szempontjából összevontan kezelendők a 



    

magánszemélyként elhelyezett betéteivel. Ezen ügyfelek ugyanis betétbiztosítás szempontjából nem minősülnek a 

magánszemélytől külön betétesnek. 

Start-számlával rendelkező betéteseknek a Start-számlájuk vonatkozásában nincs teendőjük, a Magyar Államkincstár 

(a továbbiakban: Kincstár) a vonatkozó jogszabályi előírás alapján, a Szülő/Hozzátartozó intézkedése nélkül, 
automatikusan Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit. Az OBA a Sberbanknál vezetett Start-számlák egyenlegét a 
Kincstár részére átutalja, tehát a Start-számlákon elhelyezett összegek nem a betétesek részére kerülnek közvetlenül 
kifizetésre. A Kincstár a kártalanítás összegének beérkezését követően haladéktalanul intézkedik ezen összegeknek a 

gyermek részére nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírásról és Babakötvénybe történő automatikus 
befektetéséről. 

Abban az esetben, ha a betétes 100.000 eurónak megfelelő forint összeget, azaz 38.047.000 forintot meghaladó 

vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a 

végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Sberbank honlapján találnak, illetve 
a Sberbank fiókjaiban kapnak részletes tájékoztatást. 

 

Az OBA (www.oba.hu) a végelszámolás alatt álló Sberbanktól kapott adatok alapján végzi a kártalanítást. Amennyiben a 
kártalanítás összegszerűségével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sberbankkal 
elérhetőségeik valamelyikén (https://www.sberbank.hu/hu/lakossagi-szolgaltatasok.html; +36-1-5-57-58-59) 

 

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), a sberbankinfo@oba.hu email címen, valamint a 

+ 36-1-999-9669-es telefonszámon. 

 

Szíves együttműködésüket és türelmüket előre is köszönjük. 

 

Országos Betétbiztosítási Alap 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oba.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NUp3Mb83-qXXHyG4nttd_DslgCPdbCKtZECsaYliY0fP_oKR2CApG2rE&h=AT0zgewMK-Mn5RS6Kolk1JWubbhvT-Dx1QyZHxbnd18TePhmt3FECHvIyQH-i3zace7EM_doSOJolrJOP1ckmRr-5-3BC1L3cbA8x7ZtJMYPv_VLc9u0fLZjwBJL9500kyqs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT098PU-mkCDWHIyAn22QZlP2PajSM65pHrhbVQADKw-O2e6QLw3dTNuGCrSofIdyMIOzT99jqRCY1MOSmnCZ9nAkBKgFwhid3yKqyDYB0RN70d9EntENAzuohOCV43xeyReUI9_cMzSi7M68FgIowycZt4IO0hLpzuSf_GF5mYmO7nTPSSjR4SWjW_EWWJD7nsydT1B
https://www.sberbank.hu/hu/lakossagi-szolgaltatasok.html
http://www.oba.hu/
mailto:sberbankinfo@oba.hu

