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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Mérleg ESZKÖZÖK (aktívák) 
Adatok E Ft 

ESZKÖZÖK 1999.12.31. 2000.12.31. 

A. Befektetett eszközök 29.776 37.946 

     I. Immateriális javak 2.420 680 

         1. Vagyoni értékű jogok 0 0 

         2. Szellemi termékek 2.420 680 

         3. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0 0 

    II. Tárgyi eszközök 18.387 27.047 

         1. Ingatlanok 0 0 

         2. Berendezések, felszerelések, járművek 18.387 27.047 

         3. Beruházások 0 0 

         4. Beruházásokra adott előlegek 0 0 

         5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 

   III. Befektetett pénzügyi eszközök 8.969 10.219 

B. Forgóeszközök 24.176.456 31.124.338 

     I. Készletek 17.300 17.300 

         1. Anyagok 0 0 

         2. Áruk 17.300 17.300 

         3. Alvállalkozói teljesítmények 0 0 

         4. Készletekre adott előlegek  0 0 

    II. Követelések 6.072.583 6.363.533 

         1. Tagintézetekkel szembeni követelések 5.616.342 5.934.427 

             a) díjkövetelések 0 640 

             b) Alapra átszállt követelések 5.320.392 5.597.063 

             c) visszterhes köt. váll. utáni díjak 295.950 336.724 

         2. Hitelintézetekkel szembeni egy. köv. 430.917 420.561 

         3. Betétesekkel szembeni követelések 0 0 

         4. Állammal szembeni követelések 0 0 

         5. Egyéb követelések 25.324 8.545 

   III. Értékpapírok 18.077.271 24.706.567 

         1. Állampapírok 18.077.271 24.706.567 

         2. Egyéb értékpapírok 0 0 

    IV. Pénzeszközök 9.302 36.938 

         1. Pénztár, csekkek 251 412 

         2. Bankbetétek 9.051 36.526 

C. Aktív időbeli elhatárolások 883.498 704.318 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 25.089.730 31.866.602 

 

Budapest, 2001. március 31. 

 

 

 Jánossy Dániel 

 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Mérleg FORRÁSOK (passzívák) 

 

 

Adatok E Ft 

FORRÁSOK 1999.12.31. 2000.12.31. 

D. Saját tőke 21.536.606 30.772.937 

     I. Jegyzett tőke 807.267 817.267 

    II. Tartalék 17.503.648 20.729.339 

   III. Értékelési tartalék  0 0 

   IV. Mérleg szerinti eredmény 3.225.691 9.226.331 

E. Céltartalék 3.497.069 1.052.632 

F. Kötelezettségek 49.221 31.513 

     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

    II. Rövid lejáratú kötelezettségek 49.221 31.513 

         1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 

         2. Rövid lejáratú hitelek 113 0 

         3. Betétesekkel szembeni kötelezettségek 0 0 

         4. Állammal szembeni kötelezettségek 0 0 

         5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 49.108 31.513 

G. Passzív időbeli elhatárolások 6.834 9.520 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 25.089.730 31.866.602 

 

 

 

 

Budapest, 2001. március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jánossy Dániel 

 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) 

Adatok E Ft 

 Megnevezés 1999 2000 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 3.405.472 4.090.716 

02. Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni 

díjbevételek 

 

0 

0 

03. Állami garanciával biztosított betétek kifizetése 

utáni jutalékbevételek 

 

0 

0 

04. ÁPTF által a hitelintézetektől beszedett bírságok 

összegének az OBA-t megillető része  

 

84.655 

 

52.880 

I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04) 3.490.127 4.143.596 

II. Egyéb bevételek 5.103 7.742 

 Céltartalék felhasználás 860.815 3.497.069 

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 55.545 40.774 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei 5.206.733 5.329.008 

V. Rendkívüli bevételek 0 0 

05. Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos 

ráfordítások 

 

11.740 

 

147 

06. Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel 

kapcsolatos ráfordítások 

 

0 

 

0 
07. Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével 

kapcsolatban felmerült ráfordítások 

 

0 

 

0 

VI. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (05.+06.+07.) 11.740 147 

VII. Egyéb ráfordítások 99.240 79.243 

 Céltartalékképzés 3.497.069 1.052.632 

VIII. Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2.583.552 2.429.515 

X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

08. Anyag jellegű ráfordítások 19.818 25.162 

09. Személyi jellegű ráfordítások 117.320 133.469 

10. Értékcsökkenési leírás 12.048 13.294 

11. Egyéb költségek 51.845 58.396 

XI. Működési költségek (08.+09.+10.+11.) 201.031 230.321 

A. Mérleg szerinti eredmény (I.+II.+Céltartalék 

felhasználás+III.+IV.+V.-VI.-VII.-Céltartalék-

képzés -VIII.-IX.-X.-XI.) 

 

3.225.691 

 

9.226.331 

Budapest, 2001. március 31. 

 

 Jánossy Dániel 

 ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP 

Cash-flow kimutatás 

 

Adatok E Ft 

 

 

 

Budapest, 2001. március 31. 

 

 

 

 

 Jánossy Dániel 

 ügyvezető igazgató 

 

Megnevezés 1999 2000

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(1-11. sorok)
-38 731 39 101

 1. Mérleg szerinti eredmény 3 225 691 9 226 331

 2. Elszámolt amortizáció 12 048 13 294

 3. Elszámolt értékvesztés 0 0

 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 2 636 254 -2 444 437

 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0

 6. Szállítói kötelezettség változása 30 016 -9 258

 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (szállító nélkül) változása 10 736 -8 449

 8. Passzív időbeli elhatárolások változása -42 302 2 686

 9. Vevőkövetelés változása 806 10 620

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -5 985 677 -6 930 866

11. Aktív időbeli elhatárolások változása 73 697 179 180

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-

változás (12-13. sorok)
-3 355 -21 465

12. Befektetett eszközök beszerzése -6 596 -24 122

13. Befektetett eszközök eladása 3 241 2 657

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

(14-19. sorok)
250 10 000

14. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) 250 10 000

15. Hitelfelvétel 0 0

16. Véglegesen kapott pénzeszköz 0 0

17. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) 0 0

18. Hiteltörlesztés, -visszafizetés 0 0

19. Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0

IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II.+/-III. sorok) -41 836 27 636
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1. Általános rész 

1.1 Az Országos Betétbiztosítási Alap bemutatása 

A gazdasági szervezet neve: Országos Betétbiztosítási Alap, 

 röviden: OBA vagy Alap 

Székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 

Alapítás módja: 1993. évi XXIV. törvény 

Létrejöttének időpontja: 1993. március 31. 

Gazdálkodási forma: 916 Egyéb nem nyereségérdekeltségű szerv 

Az Alap tevékenységi köre: 6713 A pénzügyi tevékenység máshova nem sorolt 

kiegészítő szolgáltatásai 

Adószám: 10830516-2-41 

Statisztikai számjel: 10830516-6713-916-01 

TB törzsszám: 71882-6 

Az Igazgatótanács tagjai: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke, 

 Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 

elnökségének tagja, 

 Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 

 Magyar Bankszövetség főtitkára, 

 Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, 

 OBA ügyvezető igazgatója, 

 valamint állandó helyetteseik. 

 

az ügyvezetés tagjai: Jánossy Dániel, ügyvezető igazgató   Tel.: 214-0661/216

   Dr.Fekete-Győr András, ügyvezető igazgatóh. Tel.: 214-0661/217 

   Dr. Gálfalvi Géza, vezető jogtanácsos  Tel.: 214-0661/218 

   Dr.Ivanyos Jánosné, vezető közgazdasági tanácsos Tel.: 214-0661/214 

   Vankó Gabriella, főkönyvelő    Tel.: 214-0661/222 
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1.2 Az Alap létrehozatala, adózási helyzete 

Az Országos Betétbiztosítási Alap az 1993. évi XXIV. törvénynek (továbbiakban: OBA-

törvény) a Magyar Közlöny 1993. évi 36. számában történt kihirdetésével jött létre 1993. 

március 31-én, a törvényben foglalt betétbiztosítási tevékenységét pedig 1993. július 1-jével 

kezdte meg. 1997. január 1-jén hatályba lépett a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), amelybe – az 

1993. évi XXIV. törvény egyidejű hatályon kívül helyezése mellett – beépültek az addig az 

utóbb említett külön törvényben foglalt szabályok. 

 

A Hpt. 108. § (3) bekezdése szerint az Országos Betétbiztosítási Alap saját vagyona, bevételei 

és jövedelme után sem társasági adó, sem helyi adó, sem illeték fizetésére nem kötelezhető. 

 

1.3 Az Alap tevékenységi köre 

Az OBA feladata egyrészt az, hogy a tagintézeteknél elhelyezett betétek befagyása esetén a 

Hpt. 105. § (1) bekezdése értelmében harminc, illetve felszámolási eljárás kezdeményezése 

esetén az ezt elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül megkezdje a betétesek 

részére az Alap által biztosított betétek utáni kártalanítás kifizetését.  

Az Alapnak a kártalanítási kifizetéssel azonos fontosságú feladata a betétek befagyásának, 

illetve a hitelintézet fizetésképtelenségének a megelőzése. A Hpt. a 104. §-ban szabályozza az 

Alap válságmegelőző tevékenységét, előírva azt, hogy az Alap köteles a legkisebb hosszú 

távú veszteséggel járó válságkezelési megoldást választani. 

 

1.4 Az Alap irányító testülete és ellenőrzése  

1.4.1 Az igazgatótanács 

A Hpt. 110. § (1) bekezdése szerint az Alap irányító szerve az igazgatótanács, amelynek tagjai 

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke és a hitelintézetek érdekképviseleti 

szervezetei által kijelölt két személy, továbbá az Alap ügyvezető igazgatója.  

Az igazgatótanács tagjai közül évenként elnököt és alelnököt választ. 2000-ben az elnöki 

funkciót az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet elnöke Dr. Szász Károly látta el, az alelnök 

pedig Dr. Kiss Endre az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnökségének tagja volt. 

 

1.4.2 Az Alap ellenőrzése 

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

végzi.  
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1.5 Az Alap munkaszervezete  

 

 

Az Alap munkaszervezeti felépítését a következő ábra mutatja be: 

 

 

 

 

 

1.6 Gazdasági-pénzügyi környezet   

A beszámoló lezárásának időpontjában rendelkezésre álló adatok szerint több szempontból 

rekord évet zárt a magyar gazdaság. 

 

A bruttó hazai termék (GDP) növekedése – minden előzetes várakozást (4,0-4,5%) 

felülmúlóan - 5,2 %-kal növekedett. Továbbra is igaz, hogy a gazdasági fejlődés motorja az 

export, melynek növekedési üteme 20,9 % volt. (1999-ben az export bővülése 13,3 % volt.) 

Ugyanakkor a 2000. évben sem következett be az a fordulat, hogy a gazdasági fejlődés húzó 

ereje a belföldi felhasználás legyen: a beruházások növekedési üteme ugyan - az előzetes 

adatok alapján - meghaladta a GDP növekedési ütemét (6,5 %), a lakossági fogyasztás 

bővülése azonban elmaradt attól (3,8 %). 

 

Kedvezően alakult a folyó fizetési mérleg GDP-hez viszonyított aránya is. Hiánya a 2000. 

évben 1,92 milliárd euró volt, ami a GDP 3,7-3,8 %-ának felel meg. Ez kedvezőbb az 1999. 

évi 4,3 %-os GDP arányos hiánynál. Hasonlóan kedvezően alakult a tőkebeáramlás is: 1,76 

milliárd euró, ami 0,2 milliárd euróval magasabb, mint 1999. évben volt. 

 

Az éves átlagos infláció négy éve tartó csökkenése 2000-ben megállt. Az infláció a 

tervezettnél (6-6,5 %) magasabb lett (9,8 %). Ennek egyik fő oka az üzemanyag és 
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élelmiszerárak nem várt nagyságú növekedése, és a dollár forinthoz viszonyított értékének 

jelentős emelkedése volt. Az inflációs ráta várakozások feletti alakulásából következően a 

nettó átlagkeresetek 11,4 %-os növekedése is átlagosan csupán 1,5 %-os reálkereset 

emelkedést eredményezett. 

 

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint jelentősen mérséklődött a lakossági megtakarítások 

növekedési üteme is. Ennek következtében a háztartások nettó megtakarítási hajlandósága 

csökkent: az 1998. évi GDP arányos 8,0 %-ról 2000-re az előzetes adatok szerint 4,3 %-ra. A 

magánszemélyek kamatok nélkül számított megtakarításainak növekménye gyakorlatilag már 

1999 áprilisa óta rendre kevesebb az előző év azonos időszakáénál. Ez mindenekelőtt abból 

adódik, hogy a lakossági jövedelmek az inflációt alig meghaladóan emelkedtek. Ezen belül a 

háztartások megtakarításai egyre nagyobb arányát nem betétként helyezik el, igénybe véve a 

pénzügyi szektor egyéb szolgáltatásait is (például életbiztosítás, nyugdíjpénztárak). Míg 1995-

ben a háztartások megtakarításainak 80 %-át a hitelintézeteknél betétként helyezték el, addig 

ez az arány a 2000. évben 60 % körülire csökkent. 

 

A bankszektort a beszámolási időszakban az előzetesen vártnál alacsonyabb növekedési ráta, 

bővülő hitelezési aktivitás, alacsony kockázati kitettség és a nyereségesség terén javulás 

jellemzi. A bankszektor mérleg főösszege a 2000. évben 15 %-kal, míg a hitelintézetek 

előzetes adózás előtti eredménye az 1999. évi 37 milliárd forintról 100 milliárd fölé 

emelkedett.  

 

1.7 Az Alap tagintézetei és azok betétállománya 

1.7.1 A tagintézetek száma 

Az Alapnak 1999. december 31-én összesen 254 tagja volt, ezen belül 35 bank, 207 

takarékszövetkezet, 8 hitelszövetkezet és 4 lakástakarék-pénztár. Az Alap tagjainak száma a 

2000. év folyamán 16-tal csökkent. Ennek okai a következők: 

 

❑ a Rákóczi Regionális Bank 2000. július 1-jével regionális fejlesztési társasággá alakult át, 

míg - új tagként - az Alaphoz csatlakozott a Credigen Bank Rt. Így a bankok száma az év 

végére változatlan;  

❑ az év folyamán a takarékszövetkezetek száma 15-tel csökkent. Egyesülés, vagy beolvadás 

révén szűnt meg a tagsági viszonya az Alapban Hőgyész, Maklár, Tótkomlós, 

Besenyszög, Kistelek, Emőd, Őrség, Algyő, Hegykő, Kőtelek, Jászkisér, Gyenesdiás, 

Zalaszántó, Zalaszentlászló, és Zalavár Takarékszövetkezetnek;  

❑ a Rákóczi Hitelszövetkezet működési engedélyét a PSZÁF 2000. október 4-én 

visszavonta. 

 

2000. december 31-én összességében 238, ezen belül 35 bank és szakosított hitelintézet, 192 

takarékszövetkezet, 4 lakástakarék-pénztár és 7 hitelszövetkezet volt tagja az Alapnak. 
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1.7.2 A biztosított betétállomány áttekintése betétfajták és tagintézeti csoportok szerint 

Az 1999. év végi mérlegadatok szerint a hitelintézeti megtakarítások összege 5382,7 milliárd 

Ft volt. A megtakarítások pénzintézet-típusok szerinti megoszlásában a takarékszövetkezetek 

kismértékű térnyerése következett be: 92,4, illetve 7,6 %-os arányban osztozik a hitelintézeti 

megtakarításokon a banki szektor, (ideértve a lakástakarék-pénztárakat is) és a szövetkezeti 

szektor (ideértve a hitelszövetkezeteket is). Ez az arány 1999. elején 92,6 , illetve 7,4 % volt. 

(1. sz. táblázat) 

 

Megtakarítások pénzintézet-típusok közötti megoszlása 

1. sz. táblázat 

Megnevezés 1999. elején 2000. elején 

 Állomány 
 

E Ft-ban 

Állomány Ebből 

 E Ft-ban Bankok és 

lakástakarék- 

pénztárak 

Szövetkezeti 

hitelintézetek és 

hitelszövetkezetek 

Betétek 4 158 432 229 4 972 532 724 92,7 7,3 

ebből  Takarékbetét 593 190 189 682 292 784 71,2 28,8 

 Egyéb betét 3 565 242 040 4 290 239 940 96,1 3,9 

Értékpapír 362 292 377 339 340 151 91,3 8,7 

Fizetendő kamat 80 603 553 70 846 364 80,5 19,5 

ÖSSZESEN 4 601 328 159 5 382 719 239 92,4 7,6 

 

Az OBA biztosítottság részaránya a hitelintézetekben lévő megtakarításokon belül a 2000. év 

folyamán 70,9 %-ról 73,9 %-ra nőtt, ugyanakkor az állam által garantált állomány 7,7 %-ról 

7,2 %-ra, a nem biztosított állomány pedig 21,4 %-ról 18,9 %-ra csökkent (2. sz. táblázat) 

 

Az OBA biztosítottság növekedését különösen az OBA által biztosított takarékbetétek 

aránynövekedése okozta. Itt a növekedés több mint 5 százalékpont. Ennek mintegy 

OBA tagintézetek száma a biztosítási év végén
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ellentételeként a nem biztosított betétek aránya csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. A 

csökkenés okát a nem biztosított takarékbetétek részarányának jelentős csökkenése okozta. 

 
 

Megtakarítások védettség szerinti megoszlása 

2. sz. táblázat 

Megnevezés 1999. év elején 2000. év elején 

 OBA 

biztosított 

Állam által 

garantált 

Nem 

biztosított 

OBA 

biztosított 

Állam által 

garantált 

Nem 

biztosított  

Betétek 77,1% 8,2% 14,7% 79,0% 7,6% 13,4% 

ebből  Takarékbetét 36,1% 31,2% 32,7% 41,5% 35,2% 23,3% 

 Egyéb betét 83,9% 4,4% 11,7% 84,9% 3,2% 11,8% 

Értékpapír 3,1% 0,2% 96,7% 4,4% 0,3% 95,3% 

Fizetendő kamat 55,6% 11,9% 32,5% 49,8% 12,6% 37,6% 

ÖSSZESEN 70,9% 7,7% 21,4% 73,9% 7,2% 18,9% 

 

A megtakarítások védettség szerinti megoszlását vizsgálhatjuk szektoriálisan is. Az OBA a 

2000. év elején a bankokban elhelyezett megtakarítások állományának 74,5 %-át, a 

szövetkezeti hitelintézeti szektorban lévő megtakarítások 67,4 %-át biztosította. Ez a 

részarány a bankszektor esetében 2,9 százalékpontos, a szövetkezeti szektor esetében 5,0 

százalékpontos emelkedést mutat 1999. elejéhez viszonyítva. A bankszektorban ez gyorsuló 

(99/98 viszonylatában 2,5 %), míg a szövetkezeti szektorban lassuló növekedést jelent (99/98 

viszonylatában 6,2 %).  

Az állam által garantált megtakarítások részaránya az előző időszakhoz képest a 

bankszektorban alig változott (7, illetve 6,8 %), míg a szövetkezeti szektorban 3,8 

százalékponttal csökkent. 

 

A sem OBA, sem állam által nem védett megtakarítások aránya a szövetkezeti szektorban 

csökkent lassabban, a bankszektorban az 1999. évi 21,4 %-ról 18,7 %-ra, a szövetkezeti 

szektorban 21,3 %-ról 20,1 %-ra mérséklődött (3. és 4. sz. táblázat).  
 

Megtakarítások védettség és hitelintézet-típus szerinti megoszlása a 2000. év elején 

3. sz. táblázat 

Megnevezés Bankok és lakástakarék-pénztárak 

 OBA Állam által Nem  

 biztosított garantált biztosított Összesen 

Betétek 79,8% 7,5% 12,7% 100,0% 

ebből  Takarékbetét 31,0% 43,3% 25,7% 100,0% 

 Egyéb betét 85,6% 2,9% 11,5% 100,0% 

Értékpapír 0,2% 0% 99,8% 100,0% 

Fizetendő kamat 49,8% 8,4% 41,8 100,0% 

ÖSSZESEN 74,5% 6,8% 18,7% 100,0% 
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4. sz. táblázat 

Megnevezés 

 

 

   Szövetkezeti hitelintézetek és hitelszövetkezetek 

 OBA Állam által Nem  

 biztosított garantált biztosított Összesen 

Betétek 69,6% 12,5% 17,9% 100,0% 

ebből  Takarékbetét 67,5% 15,1% 17,4% 100,0% 

 Egyéb betét 71,9% 9,6% 18,5% 100,0% 

Értékpapír 48,4% 2,7% 48,9% 100,0% 

Fizetendő kamat 49,6% 30,0% 20,4% 100,0% 

ÖSSZESEN 67,4% 12,5% 20,1% 100,0% 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

A megtakarítás-állomány védettség szerinti összetétele a 

biztosítási év végén

Nem biztosított állomány

Állam által garantált

OBA által biztosított 

 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

A takarékbetét-állomány védettség szerinti összetétele 

a biztosítási év végén

Nem biztosított állomány

Állam által garantált

OBA által biztosított 

 
 

 

 



Éves beszámoló 2000. 

Országos Betétbiztosítási Alap 15 

1.8 Az Alap kártalanítási kötelezettségének alakulása 

 

Az OBA kártalanítási kötelezettségének aránya a biztosított állományon belül 2000. elejére 

39,8 %-ra csökkent, ami 5,2 százalékpontos csökkenést jelent 1999-hez képest. Ez a 

csökkenés azért következett be, mert az OBA által biztosított betétek átlagos állományának 

emelkedésével összhangban megnőtt az 1 millió Ft feletti betétek, azaz a nem védett 

betétrészek részaránya. Ennek következtében a teljes megtakarítás állományon belül nőtt 

ugyan a biztosított betétfajták teljes állománya (71 %-ről 74 %-ra), de az OBA kártalanítási 

kötelezettsége 2,6 százalékponttal 32 %-ról 29,4 %-ra csökkent a hitelintézeteknél elhelyezett 

megtakarítás állományon belül.  

 

Az OBA biztosítás és állami garancia együttes mértékét tágabban úgy is értelmezhetjük, hogy 

a jelenleg hatályos jogszabályi keretek szerint Magyarországon a hitelintézeti rendszer 

zavartalan működése és a betétesek bizalmának erősítése érdekében mintegy 36 %-os 

kártalanítási kötelezettség áll fenn. Ebből kb. 29 %-os részarány az OBA-ra jutó kártalanítás, 

7 % pedig az állami költségvetés kötelezettsége.  

 

Tendenciáját tekintve tehát ellentmondásos folyamat tapasztalható: a hitelintézeti rendszerben 

található megtakarítások védettségének OBA javára való eltolódása mellett valójában csökken 

a kártalanítási kötelezettség (5. sz. táblázat). 

 

Megjegyezzük, hogy a törvényben az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjában 

esedékes kártalanítási összeghatár emelés (6 millió Ft-ra) jelenleg az OBA kártalanítási 

kötelezettségének kb. másfélszeres aránynövekedését vonná maga után. Így a kártalanítási 

kötelezettség a teljes OBA tagintézeti megtakarítás állományon belül 29 %-ról 45 %-ra 

emelkedne. 

 

 
5. sz. táblázat 

Megnevezés Biztosí

tási év 

elején 

OBA által  

biztosított  

Állam által 

garantált 

Nem 

biztosított, 

illetve 

garantált 

állomány 

Összesen 

% 

Összes megtakarítás  

megoszlása védettségi típusok 

szerint  

1993 

1998 

1999 

2000 

44,2 

68,3 

70,9 

73,9 

32,5 

10,0 

7,7 

7,2 

23,3 

21,7 

21,4 

18,9 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Kártalanítási, illetve garanciális 

kötelezettség aránya a 

biztosított/garantált állományon belül 

(OBA esetében 1 millió Ft-os 

összeghatár) 

1993 

1998 

1999 

2000 

n.a*. 

48,0 

45,0 

40,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Kártalanítási, illetve garanciális 

kötelezettség aránya a teljes 

OBA tagintézeti megtakarítás 

állományon belül 

1993 

1998 

1999 

2000 

n.a. 

32,8 

31,9 

29,4 

 

32,5 

10,0 

7,7 

7,2 

0 

0 

0 

0 

n.a. 

42,8 

39,6 

36,6 
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1.9 Az Alap forrásai és a forrásfedezettség vizsgálata 

 

Az Alap saját bevételi forrásai: a Hpt. 119. §-a szerint az egyszeri csatlakozási díj, a 

tagintézetek által teljesített rendszeres, esetleg rendkívüli éves befizetés, az Alap 

befektetéseinek hozama, továbbá az Alapra átszállt követelésekből megtérülő hányad, amely 

forrásokat az Alap által felvett hitelek egészíthetnek ki. 

 

a.)   Csatlakozási díj 

Azok a hitelintézetek, amelyek betétgyűjtés végzésére engedélyt kaptak, a tagintézetté 

váláskor egyszeri csatlakozási díjat kötelesek az Alapnak fizetni. A csatlakozási díj a 

tagintézet jegyzett tőkéjének 0,5 százalékával megegyező összeg.  

2000-ben ilyen címen 10 millió Ft volt az Alap bevétele, a Credigen Bank Rt. 

csatlakozása révén.  

 

b.)   Éves díjfizetés 

Az éves rendszeres befizetési kötelezettség felső határát a Hpt. 121. § (1) és (2) bekezdése 

a tagintézetnél a tárgyévet megelőző év december 31-én meglévő, az Alap által biztosított 

betétállomány 2 ezrelékében állapította meg. A biztosított betétek teljes összegét – mint 

díjalapot - kell figyelembe venni az Alap tagjainak éves befizetési kötelezettségük 

megállapításánál. 

 

A 2000. évben az előző évhez viszonyítva nem változott az Alap díjpolitikája, azaz a 

tagintézeteknek betétosztályonként differenciált, a magasabb betétosztályok felé haladva 

degresszíven mérséklődő, változatlan nagyságú négy díjkulcs alapján kellett az éves 

díjfizetési kötelezettségüket teljesíteni. Ennek eredményeként a 2000-es biztosítási évben 0,5 

milliárd Ft-tal magasabb díjbevételt ért el az OBA 1999-hez viszonyítva, aminek oka a 

hitelintézetek növekvő díjalapja volt. 

 

Az OBA fedezettségi mutatója - az a mutatószám, amely az Alap (állampapírban elhelyezett) 

vagyonát hasonlítja össze a kártalanítási kötelezettséggel - a 2000. év elején 1,13 % volt. (Az 

összehasonlításban az 1999. december 31-ei kötelezettség állományt és az ugyanebben az 

időpontban meglévő OBA vagyont vetettük össze) A hitelintézeteknél elhelyezett betétek 

átlagos nagysága a vizsgált évben csaknem másfélszeresére, az 1999. év eleji 274 ezer Ft-ról, 

408 ezer Ft-ra emelkedett. 

 

A normál díjfizetési kötelezettség mellett az Alap féléves rendszerességgel emelt és 

kedvezményes díjat állapíthat meg. A Díjfizetési Szabályzat alapján akkor lehet emelt díjat 

kivetni, ha a tagintézet nem felelt meg az előírt tőke-megfelelési mutatónak, és/vagy díj, 

illetve díjelőleg fizetési kötelezettségének 30 napon túli késedelemmel tett eleget, esetleg 

különösen kockázatos tevékenységet folytatott. (Hpt. 121.§ (6) és (7) bekezdése) Emelt díjat a 

2000. év folyamán négy tagintézet fizetett, ami 36,6 millió Ft-tal növelte az Alap díjbevételét.  

 

A kettős védelemre tekintettel, a 2000. évben is kedvezményes díjkulcsot alkalmaz az Alap 

azon takarékszövetkezetek esetében, amelyek tagjai voltak az Alappal együttműködési 

megállapodást kötő, megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkező integrációs szervezetnek, az 

Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak (OTIVA), továbbá olyan 

nyilvántartási rendszert alkalmaztak, amelyik teljesíti a Hpt. 124. §-ában előírt 
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követelményeket. A kedvezményes díj 22 takarékszövetkezetre terjedt ki, a kedvezmény 

összege pedig 25,7 millió Ft-ot tett ki, melyet az Alap visszautalt az érintett tagintézeteknek.  
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2. Az Alap számviteli politikájának fő vonásai 

2.1 Könyvvezetés és a beszámolás formája 

Az OBA a könyveit a számvitelről szóló többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 

(továbbiakban: számviteli törvény) és a 12/1997. (I.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

kormányrendelet) előírásai szerint vezeti. 

A 2000. évi mérleg készítésének időpontja 2001. március 31. 

Az év folyamán a számviteli politikában változás nem történt. 

 

2.2 A beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások ismertetése  

Az Alap számviteli politikájának alapvető célja a valós eredmény megbízható kimutatása, 

illetve ennek számviteli alátámasztása. 

Az Alap által alkalmazott főbb értékelési eljárások a következők: 

❑ A befektetett eszközöket beszerzési költségükön szerepeltetjük a mérlegben, csökkentve 

azt a számviteli törvény 37-39. § szerint elszámolt leírásokkal (értékcsökkenéssel). 

❑ A forgóeszközök között nyilvántartott kamatozó értékpapírok beszerzési értékében 

szereplő felhalmozott kamatot a beszerzéskor ráfordításként könyveljük le.  

❑ A forgóeszközöket bekerülési költségükön tartjuk nyilván a mérlegben. 

❑ Az OBA által a befagyott betétek után a betétesek részére kifizetett tőke és kamat 

összegében a tagintézetekkel szemben fennálló, az OBA-ra átszállt követelések összege 

után - a felszámoló tájékoztatása alapján - céltartalékot képeztünk a követelés várhatóan 

meg nem térülő összegére. 

❑ Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése a számviteli törvény 

általános előírásai szerint történt. 

 

2.3 Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése 

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. A terv szerinti érték-

csökkenést a szoftvereknél a várható használati idő függvényében számoljuk el, melyet ez 

esetben - figyelembe véve e termékek gyors avulását - 3 évben határozunk meg. 

 

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a le nem vonható általános forgalmi adót 

tartalmazó beszerzési költség, amortizációjukat az adótörvényben szereplő leírási kulcsok 

alkalmazásával, lineárisan számoljuk el. 

 

A 30.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti kis értékű tárgyi eszközöket azonnali 

értékcsökkenésként számoljuk el a működési költségeink között. 
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3. A mérleg tételeihez kapcsolódó részletezések, magyarázatok: Eszközök 

3.1 Az eszközállomány összetétele 

 

Az eszközállomány mérleg fordulónapi összetételének megoszlását a következő táblázat 

szemlélteti: 
 

Megnevezés
2000. 12. 31. 

(E Ft)

Megoszlás 

(%)

Immateriális javak 680 0,0%

Tárgyi eszközök 27 047 0,1%

Befektetett pénzügyi eszközök 10 219 0,0%

Befektetett eszközök összesen: 37 946 0,1%

Készletek 17 300 0,1%

Követelések 6 363 533 20,0%

Értékpapírok 24 706 567 77,5%

Pénzeszközök 36 938 0,1%

Forgóeszközök együtt: 31 124 338 97,7%

Aktív időbeli elhatárolások: 704 318 2,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31 866 602 100,0%
 

 

 

Az egyes eszközcsoportok a mérlegben fordított likviditási sorrendben szerepelnek. A 

táblázatból látható, hogy a likviditási sorrendben utolsó befektetett eszközök szinte 

elhanyagolható részarányt képviselnek az összes eszköz között.  

 

Az eszközök túlnyomó részét a forgóeszközök, ezen belül is az értékpapír-állomány és a 

követelések teszik ki. Mivel a követelésekkel szemben jelentős céltartalékolás áll, ez nem 

könnyen likvidálható aktíva, a mintegy 78 %-ot kitevő állampapír állomány azonban teljes 

egészében likvid vagyon, tehát az OBA likviditása összességében jó. 
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3.2 Befektetett eszközök 

3.2.1 Immateriális javak 

Az immateriális javak mérlegsoron kizárólag szellemi termékeink (szoftvereink) nettó értékét 

tartjuk nyilván. 

3.2.2 Tárgyi eszközök 

Az összes eszközállományunk 0,1 %-át kitevő tárgyi eszközök között tartjuk nyilván a 

szervezet működéséhez szükséges tárgyi eszközöket: bútorokat, számítástechnikai és 

ügyvitel-technikai berendezéseket, járműveket és műszaki berendezéseket. 

 

Az alábbi táblázat az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásait mutatja 

be a számviteli törvény által meghatározott részletezésben: 

 

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla 

 

                                                                        (Adatok E Ft-ban) 

BRUTTÓ ÉRTÉK
Immateriális 

javak

Tárgyi 

eszközök
Összesen

Nyitó 14 872 50 315 65 187

Növekedés 340 19 877 20 217

Csökkenés 0 7 915 7 915

Záró 15 212 62 277 77 489

HALMOZOTT 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Nyitó 12 452 31 928 44 380

Növekedés 2 080 11 160 13 240

Csökkenés 0 7 858 7 858

Záró 14 532 35 231 49 763

NETTÓ ÉRTÉK

Nyitó 2 420 18 387 20 807

Növekedés -1 740 8 717 6 977

Csökkenés 0 57 57

Záró 680 27 047 27 727  
 

 

A táblázat a következő azonosságok alapján épül fel: 

 

❑ Nyitó érték + növekedés – csökkenés = záró érték. 

❑ Bruttó érték – halmozott értékcsökkenés = nettó érték. 

 

Az immateriális javak oszlopában a nettó érték növekedés sorának negatív összege azt jelenti, 

hogy a nyitó állományban meglévő immateriális javak év folyamán elszámolt 
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értékcsökkenése meghaladta az új beszerzések értékét, ebből adódik a mérlegsor összegének 

csökkenése az előző évhez képest. 

A két eszközcsoport összes beszerzése mintegy 20 millió Ft-ot tett ki, ennek oka a 

számítógép-park megújítása volt. Az értékesítések, selejtezések és az elszámolt amortizáció 

miatt az immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke összesen 7 millió Ft-tal 

nőtt. 

 

3.2.3 Befektetett pénzügyi eszközök 

Az összes eszközben százalékosan nem kimutatható részarányt képviselő befektetett pénzügyi 

eszközök között a munkavállalóknak nyújtott kamatos és kamatmentes kölcsönök 

hosszúlejáratú állománya szerepel. 

 

 

3.3 Forgóeszközök 

3.3.1 Készletek 

A mérlegben az áruk soron – az előző évihez hasonlóan – az Iparbankház válságkezelése 

nyomán az OBA tulajdonába jutott egri ingatlan szerepel 17.200 E Ft-os értéken, továbbá egy 

ugyancsak eladásra szánt üdülési jog 100 E Ft-os értéken. A készletek az előírásoknak 

megfelelően bekerülési áron szerepelnek a mérlegben, a piaci áruk ennél magasabb.  

3.3.2 Követelések 

A mérleg fordulónapján fennálló követeléseink megoszlását szemlélteti a következő táblázat. 

 

 

 

A mérleg fordulónapján két tagintézettel szemben fennálló díjkövetelésünk a mérlegkészítés 

időpontjáig befolyt. 

 

Az Alapra átszállt követelések állománya, mely a követelések között a legnagyobb részarányt, 

88 %-ot képvisel, az OBA eddigi fennállása óta összesen teljesített betétkifizetések összegét 

Követelések
2000. 12. 31. 

(E Ft)

Megoszlás 

(%)

Díjkövetelések 640 0,0%

Alapra átszállt követelések 5 597 063 88,0%

Visszterhes kötelezettségvállalás 

utáni díjak 336 724 5,3%

Tagintézetekkel szembeni összes 

követelés 5 934 427 93,3%

Hitelintézetekkel szembeni egyéb 

követelések 420 561 6,6%

Egyéb követelések 8 545 0,1%

Követelések összesen 6 363 533 100,0%
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tartalmazza. A hitelintézetek felszámolása során ezekből a követelésekből 2000. végéig 

közbenső kifizetés még nem történt, a követelések leírására pedig a felszámolási eljárások 

lezáratlansága következtében nem volt lehetőségünk. A követelés várhatóan meg nem térülő 

része után céltartalékot képeztünk (lásd a 4.2 fejezetet). 

 

Az Alapra átszállt követelések megoszlása tagintézetenként és jogcímenként 

 

(Adatok E Ft-ban) 

Tagintézet        

Betétkifizetés 

következtében átszállt 

követelés     

Megoszlás 

(%)

Heves és Vidéke 

Takarékszövetkezet
262 127 4,7%

Iparbankház Rt. 2 310 0,0%

Realbank Rt. 5 077 114 90,7%

Rákóczi 

Hitelszövetkezet
255 512 4,6%

Összesen 5 597 063 100,0%  
 

 

A tagintézetekkel szembeni visszterhes kötelezettségvállalás utáni díjak összegében az 

Iparbankház Rt.-vel szemben a meg nem fizetett hiteltartozás után szerződés szerint járó díjak 

(kamat) szerepelnek. A követelés megtérülése nem várható, céltartalékot képeztünk rá. 

 

A hitelintézetekkel szembeni egyéb követelésünk összegében tartjuk nyilván az Iparbankház 

Rt.-vel szemben a meg nem fizetett hitel tőkeösszegében fennálló követelésünket, valamint a 

Realbank Rt. és a Rákóczi Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításával kapcsolatban 

felmerült járulékos költségeinket. 

 

Az egyéb követelések között tartjuk nyilván 2.751 E Ft összegben a dolgozóknak nyújtott 

kamatmentes és kamatos lakáskölcsönök éven belül esedékes részét, 43 E Ft 

munkabérelőleget, 2.243 E Ft az Iparbankház által az OBA-ra engedményezett és még a 

mérleg zárónapjáig nem értékesített követelést, 3.332 E Ft MNB-vel szembeni, az 

Iparbankház felszámolása következtében fennálló követelést, 153 E Ft TB-vel szembeni 

követelést, továbbá 23 E Ft egyéb követelést. 

 

3.3.3 Értékpapírok 

Az OBA a tulajdonában lévő értékpapírokat a forgóeszközök között, az előírás szerint nettó 

beszerzési értéken tartja nyilván. A tárgyévben az értékpapírok állománya könyv szerinti 

értéken 24.706.567 E Ft, az állomány piaci értéke 25.451.811 E Ft. Az értékpapírok 

időarányosan elszámolt, nem realizált kamata az aktív időbeli elhatárolások között 687.584 E 

Ft-tal növeli a tárgyévi mérleg szerinti eredményünket, a kamatozó állampapírok árfolyam-

különbözete pedig 57.659 E Ft árfolyamnyereség, amely azonban csak értékesítéskor fog 

realizálódni, a mérlegben az előírások szerint nem jelenik meg. 
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3.3.4 Pénzeszközök 

A mérleg fordulónapján 36.938 E Ft összegű pénzeszközzel rendelkeztünk, melyből a 

házipénztárban 412 E Ft, bankszámláinkon és értékpapír-elszámolási számláinkon pedig 

számlapénz formájában összesen 36.526 E Ft volt. 

 

 

3.4 Aktív időbeli elhatárolások 

A tárgyévi eredményünket növelő aktív időbeli elhatárolás összege 2000-ben 704.318 E Ft, 

melynek megoszlása a következő: 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés Összeg Megoszlás (%)

2001. évet terhelő költségek és 

ráfordítások
12 468 1,8%

PSZÁF bírság OBA-t illető, 2001-

ben befolyt része
3 640 0,5%

2000. évet illető, nem realizált 

bevételek időarányos része
626 0,1%

Állampapírok hozamának 

időarányos része
687 584 97,6%

Összesen 704 318 100,0%
 

 

Az aktív időbeli elhatárolás meghatározó részét az állampapírok időarányos hozama teszi ki. 

Ez növeli a beszerzési áron nyilvántartott állampapír-állományunk könyv szerinti értékét, 

közelítve a piaci értékhez. 
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4. A mérleg tételeihez kapcsolódó magyarázatok: Források 

A mérlegben szereplő forrásaink megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2000.12.31
Megoszlás 

(%)

Saját tőke 30 772 937 96,6%

Céltartalék 1 052 632 3,3%

Kötelezettségek 31 513 0,1%

Passzív időbeli elhatárolások 9 520 0,0%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 31 866 602 100,0%
 

 

 

4.1 Saját tőke megoszlása: 

A forrásokon belül a saját tőke megoszlása eredet szerint a következő volt: 

 

(Adatok E Ft-ban) 

Saját tőke fajtája 2000.12.31 Megoszlás (%)

Jegyzett tőke 817 267 3%

Tartalék 20 729 339 67%

Értékelési tartalék 0 0%

Mérleg szerinti eredmény 9 226 331 30%

Saját tőke 30 772 937 100%
 

 

 

A jegyzett tőke, mely a tagintézeteink által befizetett csatlakozási díjak összege, 2000-ben egy 

csatlakozó hitelintézet befizetése következtében nőtt. A tartalék állománya halmozottan 

tartalmazza az előző évek mérleg szerinti eredményeit, ez alkotja a saját tőke legnagyobb 

részét, 67 %-át. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény a saját tőke 30 %-át kitevő összeg. 

 

4.2 Céltartalékképzés 

 

2000-ben összesen 1.052.632 E Ft értékben képeztünk céltartalékot. Ebből 1.051.872 E Ft-ot 

tesz ki a betét-kifizetési veszteségekre képzett céltartalék.  
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A céltartalék megoszlása a kártalanítási kifizetéssel érintett hitelintézetek szerint a következő: 

 
                                                                             Adatok E Ft-ban 

Hitelintézet        Betétkifizetés      

Járulékos 

költségek és 

egyéb

Összesen   

Heves és Vidéke 

Takarékszövetkezet
262 127 262 127

Iparbankház Rt. 2 310 686 418 688 728

Realbank Rt. 37 345 37 345

Rákóczi 

Hitelszövetkezet
51 102 12 570 63 672

Összesen 315 539 736 333 1 051 872  
 

A céltartalékot minden esetben a felszámoló közlése alapján képeztük, a követelés várhatóan 

meg nem térülő összegében. A Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa.”-val és az 

Iparbankház Rt. „fa.”-val szemben fennálló követelésünk megtérülése nem várható, ezekre 

100 %-os mértékű céltartalékot képeztünk.  

 

A Realbank Rt. „fa.” felszámolójának tájékoztatása szerint megtéríti a betétkifizetés alapján 

fennálló követelésünket, így csak a járulékos költségek el nem fogadott (peresített) részére, és 

az elfogadott részének 40 %-ára képeztünk céltartalékot 37.345 E Ft összegben. 

 

A Rákóczi Hitelszövetkezet „fa.”-val szemben fennálló követelésünk betétkifizetés alapján 

fennálló részére 20 %-os céltartalékot képeztünk 51.102 E Ft értékben. A járulékos 

költségekre 100 %-ban további 12.570 E Ft céltartalékot képeztünk. 

 

A betétkifizetési veszteségeken kívül egyéb célra is képeztünk céltartalékot 760 E Ft 

összegben két, Iparbank Rt.-től átvett engedményezett követelésre, melyeknek megtérülése 

kérdéses. 

 

4.3 Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke összesen 31.513 E Ft. Ennek legnagyobb részét, 

21.197 E Ft-ot a következő évre áthúzódó, szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek 

teszik ki. Ezen felül itt tartjuk nyilván a decemberi munkabérek utáni, januárban esedékes 

adó- és járulékkötelezettségek 10.316 E Ft-os összegét is. 

 

4.4 Passzív időbeli elhatárolások 

A passzív időbeli elhatárolás mérlegsoron szereplő 9.520 E Ft összeg teljes egészében 

költségek, ráfordítások tárgyévi eredményt csökkentő elhatárolása. Itt könyveltük le a 2001-

ben kifizetésre kerülő, de valójában a 2000. évet terhelő költségeinket, mint például a vezetői 

prémiumokat és járulékait, az éves könyvvizsgálat díját, a belső ellenőrzés díját. 
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5. Az eredmény-kimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések 

Az eredmény-kimutatásban felsorolt bevételek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

      Adatok E Ft-ban 

 

5.1 Bevételek alakulása 

Bevételeink csaknem 32 %-a betétbiztosítási tevékenységből származik, ez szinte teljes 
egészében a tagintézeteink által befizetett díj. Az előző évben megképzett céltartalék 
visszavezetése (felhasználása) csaknem elérte bevételeink 27 %-át. 
 
Legnagyobb részarányt a pénzügyi műveletek bevételei képviselnek, majdnem 41 %-os 
értékben. A pénzügyi műveletek bevételeinek döntő többsége a vagyonkezelési tevékenység 
értékpapír-portfolióból származó bevétele, mely az állampapírok árfolyam- és 
kamatnyereségeként jelent meg. 
 
Az egyéb bevételek között legnagyobb részt az Iparbankháztól átvett engedményezett 
követelések értékesítéséből származó bevételek képviselnek 6.574 E Ft értékben. Ezen kívül 
tárgyi eszköz értékesítéséből, munkavállalókra áthárított magán rádiótelefon költségből és 
késedelmi kamatból származott összesen 1.168 E Ft bevételünk. 

A nem betétbiztosításból eredő bevételek között az Iparbankház Rt.-nek tartozása után a 
tárgyévben kiszámlázott kamatot könyveltük 40.774 E Ft összegben, ennek befolyása 
azonban nem várható, a követelés halmozott összegére céltartalékot képeztünk.  
 

Megnevezés 2000.12.31 Megoszlás (%)

Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 4 090 716 31,4%

Betétesek megbízásából behajtott követelések 

utáni díjbevételek
0 0,0%

Állami garanciával biztosított betétek kifizetése 

utáni jutalékbevételek
0 0,0%

PSZÁF által a hitelintézetektől beszedett bírságok 

összegének az OBA-t megillető része
52 880 0,4%

Betétbiztosításból eredő bevételek 4 143 596 31,8%

Egyéb bevételek 7 742 0,1%

Céltartalék felhasználás 3 497 069 26,9%

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 40 774 0,3%

Pénzügyi műveletek bevételei 5 329 008 40,9%

Rendkívüli bevételek 0 0,0%

ÖSSZESEN 13 018 189 100,0%
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Rendkívüli bevételünk 2000-ben nem volt. 

 

5.2 A költségek költségnemenkénti alakulásának bemutatása 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2000.12.31 Megoszlás (%)

Befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos  ráfordítások 147 0%

Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel

kapcsolatos ráfordítások
0 0%

Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével

kapcsolatban felmerült ráfordítások
0 0%

 Betétbiztosításból eredő ráfordítások összesen 147 0%

 Egyéb ráfordítások 79 243 2%

 Céltartalék képzés 1 052 632 30%

 Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0%

 Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 429 515 68%

 Rendkívüli ráfordítások 0 0%

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 3 561 537 100%
 

 

 

Az OBA, mint intézmény működési költségeit az 5.3 fejezet részletezi. 

 

A befagyott betétek kifizetésével kapcsolatos ráfordítások mérlegsoron a betétbiztosítási 

tevékenységgel kapcsolatos, tagintézetekre tovább nem hárítható ráfordításokat könyveltük. 

 

Az egyéb ráfordítások között tartjuk nyilván az értékesített tárgyi eszközök és követelések 

bekerülési értékét 5.798 E Ft értékben, valamint az állami költségvetéssel, önkormányzattal 

szemben elszámolt adókat (vissza nem igényelhető ÁFA, gépkocsik súlyadója, kifizetői 

SZJA) 18.636 E Ft értékben.  

A portfoliónkat kezelő vagyonkezelők tárgyévben elszámolt jutaléka 52.839 E Ft volt, a 

letétkezelőnek 1.795 E Ft díjat fizettünk ki. Ezeken kívül 175 E Ft értékű egyéb ráfordításunk 

volt. 

Az 2000. évi céltartalék-képzés a ráfordításaink 30 %-át tette ki.  

A ráfordítások legnagyobb hányadát, 68 %-át a pénzügyi műveletek ráfordításai teszik ki. 

Ennek oka elsősorban az, hogy a kamatozó értékpapírok vásárlásakor a beszerzési árban lévő 

felhalmozott kamat összegét ráfordításként kell lekönyvelni, ami azonban nem tekinthető 

valódi ráfordításnak, hiszen a bevétel oldalon ellensúlyozzák a kamatfizetéskor befolyó 

kamatok, és az értékpapírok eladásakor a kamat- és árfolyamnyereség. 
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5.3 Működési költségek 

Az Alap működési költségeinek költségnemenkénti alakulását, valamint a korrigált tervhez 

viszonyított arányát a következő táblázat szemlélteti: 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés
2000. évi 

korrigált terv 
2000. évi tény Tény/Terv %

 Anyagjellegű ráfordítások 26 445 25 162 95,1%

 Személyi jellegű ráfordítások 134 392 133 469 99,3%

 Értékcsökkenési leírás 14 716 13 294 90,3%

 Egyéb költségek 60 464 58 396 96,6%

 Működési költségek összesen 236 017 230 321 97,6%
 

 

Az OBA az összes működési költség vonatkozásában az éven belüli korrekciókat is 

figyelembe véve 14,5 %-os dinamika mellett 5,7 millió Ft megtakarítást ért el a tervhez 

képest. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások között tartjuk nyilván az irodaszerek, szakkönyvek, hírlapok, 

nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószerek, postai költségek, telefonok tárgyévi kiadásait, 

ezenkívül a külföldi kiküldetések és az anyagjellegű szolgáltatások is ezen a mérlegsoron 

jelennek meg. Ennél a költségnemnél 5 %-os megtakarítást értünk el. 

 

A személyi ráfordítások tervezett összege korrekciókat tartalmaz, egyrészt a jóváhagyott 

létszámfejlesztés, másrészt az év végén az Igazgatótanács által jóváhagyott terven felüli 

béremelés miatt, mely a tervben szereplő 8,25 %-os béremelési lehetőséget 11,25 %-ra 

korrigálta. Ennek következtében a vállalati önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és a TB 

járulékok összege is meghaladta a tervezettet. 

 

Az értékcsökkenési leírás mintegy 10 %-kal a tervezett alatt maradt, oka az, hogy a 

beszerzések az éven belül a feltételezettnél valamivel később valósultak meg. 

 

Az egyéb költségeknél szintén megtakarítást értünk el, melynek összege meghaladja a 2 

millió Ft-ot. Az egyéb költségek tervszámában korrekció van, mivel a munkaadói járulékot az 

egyéb ráfordítások között terveztük, azonban a számviteli előírások miatt át kellett könyvelni 

az egyéb költségek közé, és ezt természetesen a tervszám korrekciójával is követtük. 
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Az egyéb költségek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

       (Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2000.12.31 Megoszlás (%)

Bérleti díj 26 151 44,8%

Hirdetés, kommunikáció 9 878 16,9%

Oktatás, továbbképzés 949 1,6%

Biztosítási díjak 2 765 4,7%

Bankköltség 410 0,7%

Szakértői díjak 5 446 9,3%

Számítástechnikai szolgáltatás 1 559 2,7%

Tagsági díjak és illetékek 423 0,7%

Munkaadói járulék 2 815 4,8%

Egyéb nem anyagjell. szolg. 8 000 13,7%

Összesen 58 396 100,0%
 

 

 

Az egyéb költségek között a legnagyobb részarányt a bérleti díj képviseli, amely az iroda, 

raktár és parkoló bérleti díjának együttes összege.  

 

A 17 %-os részarányt megközelítő hirdetési és kommunikációs költség az OBA törvényi 

kötelezettségével, a betétesek tájékoztatásával függ össze. 

 

Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások között tartjuk nyilván egyebek mellett a 

könyvvizsgálat díját és fordítási díjakat. 

 

 

6. A pénzeszközök változása (cash flow) 

Az OBA cash flow értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a profitorientált 

vállalkozásoktól eltérően az OBA nem fizet nyereségadót, osztalékot. 

A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 39.101 E Ft növekedés. A 

forgóeszköz-változásból eredő pénzeszköz-csökkenés 6.930.866 E Ft, és szintén pénzeszköz 

csökkentő a céltartalék képzés és felhasználás különbözete, 2.444.437 E Ft-tal. A mérleg 

szerinti eredmény 9.226.331 E Ft-tal növelte a pénzeszközeinket. Említést érdemel még 

nagyságrendje miatt az aktív időbeli elhatárolások változása, mely – mivel az előző évihez 

képest csökkent, így a pénzeszközeinket 179.180 E Ft-tal növelte.  

A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 21.465 E Ft csökkenés, ami 

jelentős részben a számítástechnikai fejlesztés miatti beszerzésekből adódik. 
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A pénzügyi műveletekből 10.000 E Ft pénzeszköz-növekedés származott, ami egy, az év 

folyamán csatlakozott hitelintézet csatlakozási díja, és a jegyzett tőke növekedését 

eredményezte. 

Összességében az év folyamán az OBA szokásos tevékenységéből, a befektetési 

tevékenységéből és a pénzügyi műveletekből 27.636 E Ft pénzeszköz növekedés származott. 

 

7. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

7.1 A mérlegfőösszeg alakulása és összetétele 

A mérlegfőösszeg 6,8 milliárd forinttal, 27 %-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. Az 

eszközök növekedése mögött az értékpapír portfolió növekedése áll. Forrása a tartalék és a 

tárgyévi mérleg szerinti eredmény, azaz a saját tőke növekedése volt, miközben a céltartalék 

2,4 milliárd forinttal csökkent. 

 

(Adatok E Ft-ban) 

Mérleg 

hiv.
Megnevezés 2000.12.31

Megoszlás      

(%)

A. Befektetett eszközök 37 946 0,1%

B. Forgóeszközök 31 124 338 97,7%

C. Aktív időbeli elhatárolások 704 318 2,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31 866 602 100,0%

D. Saját tőke 30 772 937 96,6%

E. Céltartalék 1 052 632 3,3%

F. Kötelezettségek 31 513 0,1%

G. Passzív időbeli elhatárolások 9 520 0,0%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 31 866 602 100,0%
 

 

Az eszközoldal az értékpapír portfolió következtében túlnyomó részben forgóeszközökből áll, 

a forrás oldalon pedig - az előző évek halmozott eredményeinek köszönhetően - a saját tőke 

az uralkodó, ami az OBA vagyoni és pénzügyi helyzetének stabilitását tükrözi. 
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7.2 Az értékpapír portfolió bemutatása és a vagyonkezelők munkájának értékelése 

A tárgyévben az értékpapír forgalom összes tranzakció száma (vétel, eladás, jegyzés stb.) az 

előző évi 1.194-gyel szemben 1.298 volt. A nyitó értékpapír állomány könyv szerinti értéken 

18.077.271 E Ft volt, a záró állomány pedig 24.706.567 E Ft. Ebből 20.593.900 E Ft a 

magyar államkötvények és MNB kötvények, 4.112.667 E Ft pedig a diszkont kincstárjegyek 

záró állománya. 

 

A vagyonkezelési tevékenység tárgyévi eredményét és az arra ható tényezőket szemlélteti a 

következő táblázat. 

      (Adatok E Ft-ban) 

Eredmény elem Bevétel         Ráfordítás   Eredmény  

MÁK és MNB-kötvény 

árfolyamnyereség és 

árfolyamveszteség

841 263 374 250 467 013

MÁK kamatnyereség és 

kamatveszteség
4 187 335 2 055 232 2 132 103

DK árfolyamnyereség és 

árfolyamveszteség
299 141 0 299 141

Portfoliókezelői jutalék 52 839 -52 839

Letétkezelői díj 1 795 -1 795

Összesen 5 327 739 2 484 116 2 843 623
 

 

A vagyonkezelési tevékenység tehát 2,8 milliárd Ft-ot meghaladó nyereséget eredményezett. 

Ennek zömét a magyar államkötvények és MNB kötvények árfolyam- és kamatnyereségei 

okozták. 

 

A diszkont kincstárjegyek kezeléséből csaknem 300 millió Ft-os nyereség származott. 

 

A tárgyévben az előző évinél jóval nagyobb értékpapír állomány kezelésére az 1999. évinél 

21 millió Ft-tal kevesebb, 52.839 E Ft díjat fizettünk ki. Ez a vagyonkezelésre kötött új 

szerződéseknek, és az egyik korábbi szerződés módosításának köszönhető. 

 

A 2000. év során több ízben változott az OBA vagyonát kezelők személye. A márciusi 

teljesítményértékelést követően megváltunk egyik vagyonkezelőnktől, az így felszabaduló 

vagyonelemet is beleértve a továbbiakban 60:40 arányban osztottuk meg a portfoliót a CA-IB 

értékpapír Rt. (CA-IB) és a Postabank Értékpapír Rt. között. 

 

Az év közepén ismét szerződésbontást kezdeményeztünk, emiatt a vagyonkezelésre és 

letétkezelésre nyílt pályázatot írtunk ki. A pályázat eredményének kihirdetéséig, közel két 

hónapig, a CA-IB - a saját portfoliójától elkülönítve - egyedül kezelte az Alap teljes vagyonát.  

A pályáztatás eredményeként két új vagyonkezelővel a Takarékbróker Rt.-vel és a Raiffeisen 

Bank Rt.-vel kötöttünk szerződést, a vagyont 50:30:20 arányban osztottuk meg a három 

vagyonkezelő között, a továbbiakban vagyonkezelésre átadott és vagyonkezelésből kivont 

tőkeösszegeket is ugyanilyen arányban osztottuk meg. 
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Az év során nyújtott teljesítmények összemérése a jelzett időszakon belüli változások miatt 

nem nyújt megfelelő összehasonlítási lehetőséget. Egyedül a CA-IB eredménye tükröz egy 

egész évet átfogó teljesítményt, a másik két portfoliókezelőnk október 2-tól kezeli az Alap 

vagyonát, így teljesítményük csupán egy negyedévre vonatkozik. 

 

A CA-IB 1999. december 31. és 2000. december 31. között 12,39 % éves hozamot ért el, 

amely 87 bázisponttal felülmúlta a referenciahozamként elfogadott MAX Composit – Magyar 

Állampapír Index azonos időszaki 11,52 %-os szintjét. A Takarékbróker a 2000. október 2. és 

2000. december 31. közötti időszakban 13,08 %-os annualizált hozamot ért el, ami 68 

bázisponttal haladta meg a 12,40 %-ot elérő azonos benchmarkot. A Raiffeisen ugyanezen 

időszakban elért annualizált hozama 9,67 % volt, tehát nem érte el a referenciahozamot.  

 

A két említett vagyonkezelő belépésével egy időben, azaz október 2-tól az Alap a teljes 

vagyonra vonatkozóan az ING Bankkal létrejött szerződés keretében letétkezelőt is alkalmaz. 

 

A kapcsolattartás és az írásbeli beszámolók pontossága, melyet a negyedik negyedév során 

már a letétkezelőnk is ellenőrzött, mindhárom vagyonkezelő esetében megfelelő volt.  

 

A külföldi állampapírhozamoknak a hazaiakét továbbra is alulmúló teljesítménye okán a 

vagyonkezelők egyike sem fektetett a befektetési irányelvek által lehetővé tett külföldi 

állampapírokba. 
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7.3 Az eredmény alakulásának összegző értékelése 

2000. évben 9.226.331 E Ft mérleg szerinti eredményt realizáltunk. Ez 6 milliárd Ft-tal 

meghaladja az 1999. évit. Az alábbi összehasonlító táblázat a növekedés forrásait mutatja 

meg.  

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 1999.12.31 2000.12.31 Különbség        

Betétbiztosításból eredő bevételek 3 490 127 4 143 596 653 469

Egyéb bevételek 5 103 7 742 2 639

Céltartalék felhasználás 860 815 3 497 069 2 636 254

Nem betétbiztosításból eredő bevételek 55 545 40 774 -14 771

Pénzügyi műveletek bevételei 5 206 733 5 329 008 122 275

Rendkívüli bevételek 0 0 0

Bevételek összesen 9 618 323 13 018 189 3 399 866

Betétbiztosítából eredő ráfordítások 11 740 147 -11 593

Egyéb ráfordítások 99 240 79 243 -19 997

Céltartalék képzés 3 497 069 1 052 632 -2 444 437

Nem betétbiztosításból eredő 

ráfordítások
0 0 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 583 552 2 429 515 -154 037

Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

Ráfordítások összesen 6 191 601 3 561 537 -2 630 064

Működési költségek 201 031 230 321 29 290

Ráfordítások és működési költség 

összesen
6 392 632 3 791 858 -2 600 774

Mérleg szerinti eredmény 3 225 691 9 226 331 6 000 640
 

 

A táblázatból látható, hogy a mérleg szerinti eredmény előző évihez viszonyított növekedését 

három tényező változására vezethetjük vissza.  

1. Legnagyobb – mintegy 80 %-os súlyú hatása a céltartalék képzésnek és felhasználásnak 

volt az eredményre, mivel a céltartalék felhasználás növekedése az előző évihez képest 

2,6 milliárd Ft-tal növelte a bevételeinket, a céltartalék képzés csökkenése pedig 2,4 

milliárd Ft-tal csökkentette a ráfordításainkat, hatásuk tehát az eredményre összeadódik, 



Éves beszámoló 2000. 

Országos Betétbiztosítási Alap 34 

azaz 5 milliárd Ft. A céltartalék alakulása mögött a Realbank betéteseinek kártalanítása 

folytán az Alapra átszállt követelések megtérülési kilátásának javulása áll. 

2. Közel sem ekkora, ám szintén jelentős eredmény-növelő hatása volt a betétbiztosítási 

tevékenységnek, közelebbről a bevétel oldalon az előző évihez képest 653 millió forinttal 

magasabb betétbiztosítási bevételnek, a kiadás oldalon pedig a 12 millió forinttal kisebb 

ráfordításnak. 

3. A pénzügyi műveletek bevételei 122 millió forinttal meghaladták az előző évit, a 

ráfordításai pedig 154 millió forinttal elmaradtak az 1999. évitől. Összességében a 

pénzügyi műveletek következtében 276 millió forinttal nőtt az eredményünk az előző 

évihez képest. 

Az eredmény többi tényezőjének változása csak kisebb hatással volt a mérleg szerinti 

eredmény növekedésére. A működési költségek eredmény-befolyásoló hatása a korábbi 

évekhez hasonlóan továbbra is csekély. 
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A grafikonon láthatjuk, hogy az eredmény 1998-ban és főleg 1999-ben csökkent az előző 

évihez képest, azonban ez a tendencia 2000-ben nemcsak hogy nem folytatódott, hanem az 

ellenkezőjére fordult. Ennek köszönhetően a saját tőke 2000. végén meghaladta a 30 milliárd 

Ft-ot. 
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7.4 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok 

E fejezetben térünk ki néhány, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja (tehát 

2000. december 31. és 2001. március 31.) között bekövetkezett fontosabb eseményre. 

 

A Rákóczi Hitelszövetkezetnél folyamatban lévő kártalanítási betétkifizetés következtében a 

tagintézetekkel szembeni követelések a kifizetett összeggel, 33 millió forinttal növekedtek. 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott 21.198 E Ft összegű, szállítókkal 

szembeni kötelezettségeket, valamint a költségvetéssel szembeni áthúzódó adó- és TB-

járulékfizetési kötelezettségeket 2001. elején átutaltuk. 

 

A 2001. évi I. negyedéves OBA díjelőleg összege 1.019.442 E Ft volt, mely tagintézeteinktől 

maradéktalanul befolyt. 

 

 

8. Kiegészítő információk és tájékoztató adatok 

8.1 Az OBA tájékoztatási tevékenysége 

A 2000. évben az Alap külső kommunikációja visszafogott volt. Ennek fő oka a Realbank 

kapcsán - mások mellett - az OBA ellen is indult perekre tekintettel az volt, hogy ne keltsünk 

olyan látszatot, mintha az Alapot a közvélemény, ill. az ellenérdekű felek befolyásolásának 

szándéka vezérelné. Ebbe a tudatosan vállalt „nem kommunikáló” szerepbe az is beleértendő, 

hogy a legtöbb esetben az Alap nem reagált az intézményt ért megalapozatlan – sok esetben 

durva – vádaskodásokra.  

 

A válsághelyzet idején törvényben előírt kommunikációs feladatainknak eleget téve 2000. 

októberében két ízben jelentettünk meg – sajtótájékoztatóval egybekötve - közleményeket a 

Rákóczi Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításával összefüggésben. Ezzel párhuzamosan 

a hangújság kiegészült a konkrét válsághelyzetre vonatkozó információkkal. Mindezek 

praktikus tájékoztatással szolgáltak az igénybejelentésekkel, illetve a kifizetésekkel 

összefüggő tudnivalókról. 

 

Az év során - elsősorban a tagintézetek ügyintézőinek tájékoztatására - két ízben jelentettünk 

meg hírlevelet az Alappal kapcsolatos fontosabb eseményekről. 

 

Decemberben elkészült az OBA mind formailag, mind tartalmilag gyökeresen megújult 

honlapja. A www.oba.hu internetes oldal nemcsak a betéteseknek, hanem a tagintézetek és a 

szakmai érdeklődők számára is – egymástól jól elkülönülő - hasznos és aktuális információkat 

nyújt a betétbiztosítás jogi alapjairól és működéséről, a hitelintézeti szféra betétbiztosítással 

összefüggő kérdéseiről. Egyik újdonsága a „virtuális” betétbiztosítási ombudsman 

létrehozása, amelyhez on-line módon lehet eljuttatni a tagintézeti körben tapasztalt 

betétbiztosítással kapcsolatos fogyasztói észrevételeket. 

 

 

http://www.oba.hu/


Éves beszámoló 2000. 

Országos Betétbiztosítási Alap 36 

8.2 Az Alap díjpolitikája 

A díjfizetési rendszer 1999. évi korszerűsítése minden tagintézet, illetve tagintézeti csoport 

számára kedvező volt, az átlagos díjkulcs pedig jelentősen mérséklődött.  

 

A kedvező tapasztalatokra tekintettel az Alap a 2000. évre érvényes díjpolitikáján, díjkulcsain 

nem változtatott. A különböző (nagy és kisbetétes) ügyfélkörrel rendelkező tagintézetek 

igényeit jobban figyelembe vevő díjfizetési rendszer következtében az átlagos díjkulcs 

mérséklődése a bankszektorban tovább folytatódott, a takarékszövetkezeteknél és a 

lakástakarék-pénztáraknál pedig az 1999.évi szinten maradt. E folyamat oka az, hogy a 

bankoknál a díjalap növekedés a magasabb összegű, (4 millió Ft feletti) következésképpen 

alacsonyabb díjkulcsú betétosztályokban gyorsabb volt, mint a magasabb díjkulcsú 1 millió Ft 

alatti betétosztályban.  

 

Az 1000 Ft OBA kártalanítási kötelezettségre jutó díj (fajlagos díj) a 2000. évi 2,4 Ft-ról 2,6 

Ft-ra emelkedett, elsősorban azért, mert a díjbevételben a döntő hányadot adó bankoknál az 

egységnyi biztosítási díj 2,5 Ft-ról 2,75 Ft-ra emelkedett. Ennek oka az, hogy a bankok 

díjalapja a magasabb értékű és ezért alacsonyabb díjkulcsú betétosztályok felé tolódik ugyan, 

ezzel szemben a magasabb értékű betétosztályokban a kártalanítási kötelezettség aránya 

alacsonyabb. A másik három hitelintézeti csoportnál a 2000. évben nem változott a fajlagos 

díj összege. 

 

 

Hitelintézet 

jellege 

1999-ben 

fizetett 

  díj* 

(millió Ft) 

 

2000-ben 

fizetett 

  díj* 

(millió Ft) 

1999. évi 

tényleges 

átlagos 

díjkulcs ‰ 

2000. évi 

tényleges 

átlagos 

díjkulcs ‰ 

1000 Ft OBA 

kártalanítási 

kötelezettségre 

jutó díj (Ft) 

 

1999 

 

2000 

Bank 3.160 3.634 1,04 0,99 2,5 2,75 

Takarékszöv. 300 385 1,43 1,43 1,7 1,7 

Lakástakarék-

pénztár 

26 55 1,6 1,6 1,6 1,6 

Hitelszöv. 4 5 1,23 1,20 1,9 2,0 

Mindösszesen 3.490 4.079 1,07 1,02 2,4 2,6 

 

*a kedvezményes, ill. emelt díjjal, továbbá korrekciós tételekkel eltér a mérlegadattól 

 

8.3 Az Alap ellenőrzési tevékenysége 

Az Alap az ellenőrzési tevékenységet 2000-ben is kiemelt stratégiai célnak tekintette, ami 

egyrészt az ellenőrzési témakör (hitelintézetek egyesülésével kapcsolatos törvényi előírások 

teljesülése, betétregiszter bevezetésének tapasztalatai), másrészt az ellenőrzendő tagintézetek 

számának bővítésében nyilvánult meg. 

 

- Az 1998-99. évektől kezdve jelentősen felgyorsult a magyar bankrendszerben is a 

koncentráció, a Hpt. átmeneti rendelkezéseiben előírt tőkekövetelmények teljesítése 

érdekében elsősorban a takarékszövetkezeti szektorban, de a bankok esetében is. A 
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hitelintézetek egyesülése (beolvadás, összeolvadás) valamint a betétek átruházása – 

betétbiztosítási szempontból – speciális nyilvántartási követelményeket /Hpt. 101.§ (7) és 

(8) bekezdések/ támaszt az érintett tagintézetekkel szemben. Ezért az ellenőrzési terv 

összeállításánál kiemelt szempont volt azon tagintézetek általános (helyszíni) ellenőrzése, 

melyeknél az elmúlt egy-két évben egyesülés és/vagy betétátruházás történt. 

- Az OBA Igazgatótanácsa által jóváhagyott – az OBA ellenőrzéseinek irányelveit 

tartalmazó – „Körlevél” lehetővé teszi a helyszíni ellenőrzések esetében külső 

intézmények, szakértők bevonását is. Ennek elősegítése érdekében az Alap kidolgozta az 

ún. „Ellenőrzési kézikönyvet”. Ez amellett, hogy támogatja az Alap saját ellenőrzési 

csoportjának a munkáját, nélkülözhetetlen dokumentuma az ellenőrzési kapacitások külső 

megbízás útján történő bővítésének, az OTIVA ellenőrei, illetve a Felügyelet által 

elismert, ellenőrzésben is járatos szakértők közreműködésének is. Ennek alapján 2000. II. 

félévétől már lehetőség volt az ellenőrizendő tagintézetek számának a növelésére.  

 

Az Alap az ellenőrzéseit az Igazgatótanács által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 

végzi, amely a 2000. II. és 2001. I. félévére 43 tagintézet helyszínen történő ellenőrzését 

irányozta elő. 

 

A helyszínen történő általános ellenőrzés – összefüggésben a Hpt. 124. §-ában foglaltakkal - 

három fő területre terjedt ki: 

 

- a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére, annak számszerű megalapozására (Hpt. 99-100.§-

ok), 

- az ügyfelek nyilvántartásának a törvényben előírt módon történő teljesítésére, illetve 

vezetésére annak érdekében, hogy a betétesek esetleges kártérítésének ne legyen számszaki 

vagy dokumentációs akadálya (101-103 §-ok, 233.§) és  

- a betétesek védelme érdekében a Hpt-ben, valamint az Alap Igazgatótanácsának egyéb 

határozataiban (pl. betétregiszter) előírt tájékoztatási kötelezettségek betartására. 

 

Az ellenőrzés főbb tapasztalatai: 

 

Az ellenőrzés a díjfizetési kötelezettségek megállapítását megalapozó tagintézeti 

önbevallásoknál – egy tagintézetnél állapított meg olyan szabálytalanságokat, amelyek miatt 

azok utólagos módosítására kellett javaslatot tennie. A tagintézetek egyébként a díjalap 

kiszámításánál általában csak u.n. „statisztikai” hibákat vétenek, amelyek a díjalap 

megállapítását, illetve a díjfizetés nagyságát nem érintik. Jellemző „hiba”, hogy egyes, a Hpt. 

100.§ alapján nem biztosított betéteket a díjbevallásban nem a megfelelő helyen szerepeltetik, 

vagy egyáltalán nem tekintik díjalap csökkentő tételnek. Az ellenőrzés minden ilyen esetben 

felhívja a tagintézet figyelmét, hogy ezek a betétek az OBA által nem biztosítottak, 

függetlenül attól, hogy a tagintézet a díjbevallásában hol szerepelteti azokat, és erre az ügyfél 

figyelmét is minden esetben fel kell hívni.  

 

Az ellenőrzés – különösen azoknál a tagintézeteknél, amelyeknél az utóbbi években 

összeolvadás és/vagy betétállomány átruházás történt - az ügyfeleket is érintő nyilvántartási 

hiányosságot talált. 

 

- A Hpt. 101.§ (7) és (8) bekezdése kimondja, hogy a hitelintézetek egyesülése, illetve 

betétállomány átruházása esetén az 1 millió forintos biztosított összeghatár szempontjából 

továbbra is külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés (betét átruházás) 

időpontja előtt az összeolvadó, beolvadó vagy átvevő hitelintézetnél elhelyezett betétei 
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megszűnésükig. Az ellenőrzött tagintézetek nem számoltak a Hpt. ezen rendelkezéseivel. 

A tagintézetek nyilvántartásaiból nem lehetett megállapítani, hogy mely ügyfél betétei és 

milyen összegben voltak a beolvadás pillanatában a beolvadó egységnél is OBA által 

biztosítottak, így mely ügyfélnél áll fenn az esetleges kettős (hármas) biztosítottság 

lehetősége. Ennek következtében az ellenőrzött tagintézeteknél nem megoldott az ügyfél 

azon választási lehetősége sem, hogy mikor mely betétjéből kíván forgalmazni, azaz élni a 

Hpt. adta azon lehetőséggel, hogy betétei biztosítottságát megőrizze. Az ellenőrzés 

minden esetben felhívta a tagintézetek figyelmét, hogy az átvett betétállomány 

nyilvántartása alapján - visszamenőleges hatállyal is - ki kell alakítani, és folyamatosan 

működtetni kell egy olyan betét-nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi a Hpt. 101. 

§ (7) és (8) bekezdései alapján fizetendő kártalanítási jogosultság egyértelmű 

megállapítását.  

 

- Továbbra sem megnyugtatóak az ellenőrzésnek a hitel- illetve takarékszövetkezetek 

számítástechnikai és ügyfél-nyilvántartásáról szerzett tapasztalatai, elsősorban a kevésbé 

tőkeerősek esetében.  

Az ellenőrzött takarékszövetkezetek többféle számítástechnikai rendszert alkalmaznak.  

Ezek közül némelyik azonban – többségük által is elismerten – már nem felel meg a 

korszerű hitelintézeti nyilvántartási követelményeknek, így egységes ügyféltörzs-

adatnyilvántartással sem rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a betétesek kártalanítási 

jogosultságának egyértelmű megállapíthatósága a Hpt. által előírt határidőn belül 

kétséges, valamint csak többlet ráfordítással lehetséges. A nyilvántartások pontossága 

mind az Alap, mind pedig a betétes számára kiemelten fontos kérdés. Az Alapnak 

ugyanis a kártalanítási kifizetéseket a módosított Hpt. által meghatározott időn belül 

be kell fejezni. Ugyanakkor a betétes kártalanítása csak akkor valósulhat meg, ha az 

általa megadott adatok a tagintézet nyilvántartási adataival megegyeznek. Ezt a 

helyzetet felismerve a takarékszövetkezetek érdekképviseleti szervei (OTSz, OTIVA) 

– az Alap ellenőrzési tapasztalatait és közreműködését is felhasználva – javaslatokat 

tesz a tagintézetei részére, hogy a nyilvántartási rendszerük minél hamarabb kielégítse 

a betétbiztosítási követelményeket is. 

 

Az ügyfelek pontosabb tájékoztatása érdekében az OBA 1999. január 1-jétől bevezette a 

Betétregisztert, amelyet az ügyfélforgalmi helyiségekben jól látható módon kell kifüggeszteni. 

A Betétregiszter mind a tagintézetek, mind pedig a betétesek részéről kedvező fogadtatásra 

talált. A Betétregiszterben csak azok az OBA által biztosított termékek szerepelhetnek, 

amelyeket a tagintézet forgalmaz, vagy már megszűntek ugyan, de a forgalomban még 

visszaválthatók. Sajnos még mindig sok esetben előfordult, hogy a Betétregiszter nem 

pontosan mutatta be a tagintézet által forgalmazott betét-termékeket, így az ügyfeleknek a 

biztosított betétekkel kapcsolatos tájékoztatása nem volt kielégítő. Az OBA az 

ügyféltájékoztatás javítása érdekében – a társintézményekkel (OTIVA) közösen - 

folyamatosan kezdeményezte a tudomására jutott hibák korrekcióját. Ennek következtében a 

Betétregiszter egyre inkább betölti azt a szerepét, amelyet az Alap az ügyfelek tájékoztatása 

érdekében szükségesnek tart. 
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8.4 A Rákóczi Hitelszövetkezetnél befagyott betétek miatti kártalanítási eljárás és a 

hitelintézet felszámolásával kapcsolatos fejlemények 

 

Előzmények 

 

A Rákóczi Hitelszövetkezetet a mezőgazdasági szövetkezetek közös fejlesztési alapjából 

hozták létre 1994-ben. A hitelszövetkezet 1996. óta veszteségesen gazdálkodott, saját 

vagyona folyamatosan csökkent. A PSZÁF 1999. szeptember 17-én felügyeleti biztost és 

helyszíni ellenőrt rendelt ki a pénzintézethez. Ezzel egyidejűleg felfüggesztette a hitelezést és 

korlátozta a hitelfolyósítást is. A felügyelet 1999. szeptember-október folyamán az Alap 

megbízásából helyszíni ellenőrzést végzett  
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az I-1021/2000. számú határozattal a Rákóczi 

Hitelszövetkezet (székhelye: 3360 Heves, Hunyadi út 25.) működési engedélyét 2000. október 

6-i hatállyal visszavonta és egyúttal teljes körű kifizetési tilalmat rendelt el. Az intézkedés 

következtében a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény 2. sz. melléklet IV/7. pontja alapján három munkanap elteltével, azaz október 11-től a 

betétek befagytak.  
 

Működési engedélyének visszavonási időpontjáig a hitelszövetkezet egy központi egységgel 

(Heves) és 6 kirendeltséggel (Erdőtelek, Kisköre, Kömlő, Gyöngyös, Mezőkövesd, 

Kunhegyes) állt a mintegy 5500 tulajdonos-ügyfele rendelkezésére.  

 

Intézkedések az igénybejelentések fogadására, felkészülés a kártalanítás megkezdésére 

 

A Hpt. 105. §-ában az Alapra háruló kötelezettségek közül a következőknek tettünk eleget: 

• A betétek befagyásának napjára (2000. október 11.) időzítve két országos napilapban – a 

Népszabadságban és a Magyar Nemzetben – megjelentettük az OBA hivatalos 

közleményét a kártalanítási eljárás megkezdéséről. (Hpt. 105. § (2) bek.) 

• A közleményben jeleztük a betétesek felé, hogy igénybejelentéseiket 2000. október 17-től 

kezdődően folyamatosan tehették meg a hitelszövetkezet központjában és kirendeltségein. 

(Hpt. 105. § (3) bek.)  

• A betétbefagyás napján, azaz 2000. október 11-én. informatikai partnerünk bevonásával 

munkatársaink elvégezték a 2000. október 6. napjára szólóan, az eddig a napig indított – 

még úton lévő GIRO tételeket is magában foglaló - betéti adatállományok teljességi 

nyilatkozattal kiegészített lementését.  

• Az OTP Bank Rt.-vel korábban megkötött keretszerződésünk értelmében megrendeltük a 

nyers OBA Betétbiztosítási kártyák megszemélyesítését, valamint az ATM-ekre 

vonatkozó ügyfél-tájékoztatókat. A megszemélyesített kártyák és tájékoztató anyagok 

átadása 2000. október 12-én megtörtént. Felkértük az OTP-t, tájékoztassa fiókjait, 

valamint a posta hálózatát a betétbiztosítási kártyákkal rendelkező ügyfelek várható 

jelentkezéséről. 

• A hitelszövetkezet igénybejelentések fogadására kijelölt dolgozóinak felkészítése – a 

hitelszövetkezetre átdolgozott szabályzat alapján – 2000. október 12-én a szövetkezet 

hevesi központjában megtörtént. Az érintett dolgozók megkapták az igénybejelentések 

befogadásához szükséges nyomtatványokat, pecséteket, tájékoztatókat. Mindezek 

használatáról a dolgozók – az OBA munkatársai részéről – eligazításban részesültek.  
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A betétállomány 

 

A hitelszövetkezet felügyeleti biztosától 2000. október 10-én kapott információnk szerint a 

tevékenység megszűnésekor a Rákóczi összesen 2.343 db betétet (967 db folyószámlát) tartott 

nyilván, összesen 298,6 millió Ft összegben. A lementett adatállomány alapján az OBA teljes 

kártalanítási kötelezettsége az 1 millió Ft-os kártalanítási összeghatárt figyelembe véve 278 

millió Ft volt. Ebből 2000. december 31-ig az alábbi megosztásban teljesítettünk 

kifizetéseket: 

 
Dátum Betétbiztosítási 

kártya 
OBA átutalás Postai utalás Kifizetés összesen 

 Ft db Ft db Ft db Ft db 

2000.dec.31-
ig összesen 

185 112 424 893 68 594.208 304 1 805 470 16 255 512 102 1 213 

 

Az 1 millió Ft alatti, biztosított betétek száma 2.331 db, összege 278.030.360 (a teljes 

állomány 93 %-a). Az 1 millió Ft fölötti betétek száma 12 db, összege: 20.611.014,- Ft.  

 

A kifizetés új formája - OBA Betétbiztosítási kártya 

 

A kifizetéseket a törvényben előírt 30 napos határidő lejárta előtt 10 nappal, már 2000. 

október 30-ától megkezdtük. Az eddigi megszokott kifizetési mód, az átutalás mellett, a 

Rákóczi Hitelszövetkezet betéteseinek kifizetésekor első ízben az OBA Betétbiztosítási 

kártyával történő kifizetésnek szántunk elsődleges szerepet. A magánszemélyek a más 

hitelintézetnél megnyitott folyószámlára történő átutalást és a kártyával történő kifizetést 

választhatták. A jogi személyek kizárólag folyószámlára való átutalást jelölhettek meg 

igénybejelentésük során.  

 
Az ügyfelek a kártya segítségével – melyet díjmentesen kapnak meg – az ország összes posta 

és OTP fiókjában, valamint az OTP Bankpont emblémával ellátott ATM és POS terminálok 

segítségével kényelmesen és költségmentesen juthatnak hozzá az őket megillető összeghez, 

melyet lehetőségük van több részletben is felvenniük. A kártya – a használó szempontjából – 

ismert előnyein kívül az OBA szemszögéből gyors, technikailag egyszerű 

lebonyolíthatóságot kínál. Alkalmas arra, hogy a kifizetések jóváhagyása esetén nagy 

tömegű kifizetéseket rövid átfutási idővel hajtsunk végre, hiszen csupán egy helyre kell 

számlajóváírással eljuttatnunk a fedezetet (OTP Bank), a továbbítás már az OTP saját, ill. a 

posta giro rendszerében történik. A készpénz fizikai szállításáról is a posta, ill. az OTP 

gondoskodik. A kifizetésekről már másnap elektronikus úton tudomást szerzünk.  

 

Külső megbízások és becsült járulékos költségek 

 

A Rákóczi Hitelszövetkezet betéteseinek igénybejelentésével és kártalanításával 

összefüggésben az Integra Rt-vel, a Capital Communications Kft-vel, és a Rákóczi 

Hitelszövetkezet „fa.”-val kötöttünk szerződést (ez utóbbival az igénybejelentések fogadására 

és összesítésére). A szerződéskötések kapcsán az alábbi járulékos költségek merültek fel, 

melyeket a Hpt. 107. § (3) bek. alapján folyamatosan jelentünk be a felszámolás során: 
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Jogcím Összeg (Ft)

1. Számítástechnika 5 238 876 

2. Kommunikáció (sajtóközlemény, hangújság) 5 158 472 

3. Kártalanítással kapcsolatos költségek 1 584 750 

4. Postaköltség 587 357 

Összesen: 12 569 455 
 

 

A felszámolás megindítása 

 

A Rákóczi Hitelszövetkezet felszámolását a Fővárosi Bíróság 2000. október 26-án rendelte el. 

A felszámolást a Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság végzi.  

 

A hitelszövetkezet kirendeltségeit még 2000. november végén bezárta, már csak a hevesi 

székhelyen folyik a felszámolási tevékenység. A társaság felszámolási nyitómérlege alapján a 

hitelszövetkezet vagyona a következő főbb csoportokból tevődik össze: 

 

A pénzeszközök és a kihelyezett hitelek nettó állománya 241,6 millió forint. A 

szövetkezetnek 49 millió forintos követelése van.  

 

A szövetkezet különböző vállalkozásokban lévő állampapírokba fektetett pénzeszköze 53 

millió forint. Ebből az összegből 29 millió forint az állampapír-állomány. 

 

A hitelszövetkezet tárgyi eszközeinek értéke 32 millió forint, amely a székházat, illetve a 

bútorokat és irodaberendezéseket foglalja magában. 

 

A hitelszövetkezethez 57 hitelező jelentett be hitelezői igényt. Ezek értéke összesen 454 

millió forint. Az elfogadott hitelezői igények összege 363 millió Ft. 

 

A mérleg fordulónapjáig a következő betétkifizetésekre került sor: 

 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés Betétkifizetés   

Még fennálló 

kártalanítási 

kötelezettség   

OBA 

kötelezettség 

összesen
2000.12.31-ig kifizetett tőke 248 764

2000.12.31-ig kifizetett kamat 6 748

Összesen 255 512 75 237 330 749  
 

8.5 A folyamatban lévő felszámolásokkal kapcsolatos események 

 

Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.”  

 

A Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa.” vonatkozásában 2001. január 18-án megkaptuk 

a közbenső mérleg módosított változatát, melyet a felszámolónak a hitelezők véleményével 

együtt kell benyújtania a felszámoló bírósághoz. A módosított közbenső mérleg két kisebb 

korrekciótól eltekintve lényegében megegyezik a Hitelezői Választmány által kifogásolt 

korábbi változattal. 
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A felszámolást eddig végző céget, a Concordat Felszámoló Kft.-t 2000. december 1-jével 

eladták, és így változott a felszámoló személye is. 

 

A Hitelezői Választmány levélben fűzött észrevételeket a módosított közbenső mérleghez. A 

korábban felkért szakértő több olyan megállapítást tett, melyet a bíróság elfogadott, azonban a 

felszámoló ezeket nem érvényesítette a közbenső mérleg módosítása során. A bíróság jogerős 

ítélete szerint a felvett felszámolói díjelőleget vissza kellett volna fizetnie a felszámolónak, 

azonban a Hitelezői Választmánynak ennek megtörténtéről nincs tudomása. 

 

Mindezek alapján a Hitelezői Választmány kérte a bíróságot a módosított közbenső mérleg 

elutasítására, valamint hogy utasítsa a felszámolót új közbenső mérleg készítésére. Az OBA a 

módosított közbenső mérleg alapján sem számíthat megtérülésre (lásd 4.2 pont 

Céltartalékképzés). 

 

A felszámolás kezdetétől a mérleg zárásig összesen 259.665.050,- Ft összegben került 

betétkifizetésekre sor, a követelést a felszámolónak bejelentettük. 

 

Iparbankház Rt. „fa.” 

 

A felszámolás lezárására a folyamatban lévő kisebb jelentőségű perek miatt nem került sor. 

Az Alap követeléseinek megtérülésére a felszámolás keretében továbbra sincs esély (lásd 4.2 

pont Céltartalékképzés). 

 

Az Iparbankháztól a hitelnyújtás fejében 1996-ban átvett követeléseink megtérülésében a 

korábbi mérlegbeszámoló óta a következő változások történtek: 

 

      (Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés
Eladási ár 

(bevétel)

Bekerülési ár 

(ráfordítás)
Eredmény

Center Kft. követelés 5 800 5 000 800

Vállalkozói hitel 89 89 0

Lakáskölcsön 685 685 0

Összesen 6 574 5 774 800
 

 

A mérleg fordulónapjáig a következő betétkifizetésekre került sor:  

 

(Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés
Betétállomány 

1996.07.03-án

A felszámolás 

kezdetétől 2000.12.31-

ig kifizetett betétek

Fennmaradó 

betétállomány

OBA biztosított 11 530 2 310 9 220

Nem OBA biztosított 13 510 0 13 510

Összesen 25 040 2 310 22 730
 

 

A kifizetett betétek teljes egészében tőkeösszegek, a felszámolónak bejelentettük. 
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Realbank Rt. „fa.” 

 

A Reálbank felszámolója a mérleg fordulónapjáig két közbenső mérleget és ezzel 

összefüggésben közbenső kifizetési javaslatot készített, ill. fogadtatott el a hitelezőkkel, 

valamint a felszámolást felügyelő Fővárosi Bírósággal. 

 

A 2000. június 30-i fordulónapra elkészített II. számú közbenső mérleg - a felszámoló és az 

OBA közötti egyeztetési problémák miatt - nem tartalmazta a kifizetésre javasolt hitelezői 

követelések között az Alap „D” kategóriában elismert, azonban összegében vitatott, a Hpt. 

107. § (1) bek. alapján a betétesekről átszállt 5 milliárd Ft-ot meghaladó hitelezői követelését. 

Az egyeztetésre 2000. szeptember 13-án került sor, melynek során a felszámoló elismerte, 

hogy az Alap fenti jogszabályhely alapján fennálló követelése 2001. június 30-ig 

5.057.576.577,- Ft. Ennek alapján a felszámoló 2001. január 19-i fordulónappal újabb, immár 

III. közbenső mérleget készített, amelyhez kapcsolódóan közbenső kifizetési javaslatot tett az 

Alap számára a kielégítési sor „D” kategóriájában a mérleg fordulónapjáig az OBA által 

teljesített kártalanítások alapján az Alapra átszállt követelések 100 %-os mértékű kifizetésére 

(5.154.397.987,- Ft). 

 

A bíróság a javaslat elfogadásáról, vagy esetleges elutasításáról a mérleg készítés időpontjáig 

még nem határozott.  

 

Az OBA „F” kategóriába sorolt 58.298 E Ft összegű hitelezői követelése változatlanul 

vitatottnak számít, hiszen jogerős végzés ebben a kérdésben a mérlegkészítés időpontjáig 

szintén nem született. (lásd 4.2 pont Céltartalékképzés) 

 

A mérleg fordulónapjáig a következő betétkifizetésekre került sor: 

 

          (Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés Betétkifizetés    

Még fennálló 

kártalanítási 

kötelezettség      

Zárolt 

tételek   

OBA 

kötelezettség 

összesen    

2000.12.31-ig kifizetett tőke 4 834 375

2000.12.31-ig kifizetett 

kamat 242 739

OBA kifizetett kártalanítás 

összesen 5 077 114 77 207 9 923 5 164 244  
 

8.6 Együttműködési megállapodások a társintézményekkel 

 

Az OBA és stratégiai fontosságú partnerei (PSZÁF, OTIVA) szakmai együttműködésüket 

már több éve együttműködési megállapodások keretében szabályozzák. A megállapodásokat 

az együttműködő felek – szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – felülvizsgálják 

és az igényeknek megfelelően módosítják. 

 

Az elmúlt évben a felek mindkét stratégiai fontosságú együttműködési megállapodást 

megújították.  

 

A Felügyelettel kötött együttműködési megállapodásban a legjelentősebb változás, hogy 

2001. évtől az Alap - kölcsönösségi alapon és a tevékenységi körében tartozó információk 
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esetében - közvetlenül is (on-line módon) hozzáférhet majd a Felügyelet hitelintézetekkel 

kapcsolatos adatbázisához. További előrelépést jelent az együttműködés terén, hogy a 

Felügyelet az ellenőrzései során az OBA-t is érintő témákban (adatszolgáltatás, nyilvántartás) 

szerzett tapasztalatairól közvetlenül is tájékoztatja az Alapot. Ezen túlmenően a két fél 

szorosabb együttműködést alakított ki a válságkezelésre való felkészülésben és a nemzetközi 

kapcsolatok terén is.  

 

Az OBA 2000-re vonatkozóan meghosszabbította a három éve az OTIVA-val kötött 

megállapodását. Így továbbra is érvényben maradt a kedvezményes OBA díjfizetési 

kötelezettség a kettős védelemmel (OBA és OTIVA tagsággal) rendelkező 

takarékszövetkezetek esetében, feltéve, hogy a jegyzett (saját-)tőkéjük összege és a tőke-

megfelelési mutatójuk megfelelt a Hpt.-ben előírt követelményeknek, nem folytattak 

különösen kockázatos tevékenységet, díjfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul és 

határidőre eleget tettek, valamint nyilvántartási rendszerük többlet idő- és munkaráfordítás 

nélkül alkalmas a betétesek kártalanítási jogosultságának megállapítására. A 2000. év 

újdonsága az, hogy az OTIVA szerepet vállalt tagintézeti körében az OBA tervszerű helyszíni 

ellenőrzéseiben. 

 

 

8.7 Peres ügyek 

Az OBA 2000-ben alperesi pozícióban 6 perben szerepelt, amelyek közül 4 a Realbankkal 

kapcsolatos, 1-1 pedig az Iparbankházzal, valamint a Heves és Vidéke Takarékszövetkezettel 

függött össze.  

 

A Realbankkal összefüggő perek közül – amelyek elvi jelentőségükre tekintettel túlmutatnak 

a kereseti követelés összegén – az Alap jogerősen megnyert egy pert, egy további perben első 

fokon pernyertes lett. Az ítélet a felperes fellebbezése miatt nem jogerős. Két perben érdemi 

döntés a tárgyévben nem született. 

 

Az Iparbankházzal kapcsolatos 91 millió forint perértékű eljárásban elsőfokú ítélet született, 

amely elutasította a felperes keresetét az Alappal szemben. A felperes fellebbezése miatt az 

ítélet nem jogerős. 

 

Az Alap ellen indított, a Heves és Vidéke Takarékszövetkezettel összefüggő, 1,2 millió Ft 

perértékű eljárás az Alap kezdeményezésére felülvizsgálati szakaszban van. 

 

Az OBA ugyan nem szerepel peres félként abban a perben, amelyet részvényesek indítottak a 

Realbank Rt. 1998. szeptember 4-i közgyűlése érvénytelenségének megállapítása iránt, 

azonban az ügy kimenetele érintheti az OBA-t. Az eljárásban született részítélet szerint a 

közgyűlés néhány határozata érvénytelen, azonban ezek közvetlenül nem hatnak ki az OBA-

ra.  

 

A Realbank felszámolási eljárásában egy hitelező kifogást nyújtott be az Alap hitelezői 

igénye besorolásának megváltoztatása iránt. A bíróság az igényt első fokon elutasította, a 

jogerőre emelkedésről vagy a fellebbezésről a beszámoló lezárása időpontjáig nem kaptunk 

értesítést.  

 

Az Alappal szembeni – a beszámolóban is szereplő szokásos szállítói stb. kötelezettségeket 

kivéve – egyéb követelésről nincs tudomásunk. 
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Az Alap fizetési kötelezettséget keletkeztető garanciavállalási nyilatkozatot nem adott ki. 

 

8.8 Munkaügyi adatok és a tisztségviselők juttatásai 

Az Alapnál az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2000-ben 14,7 fő volt. Az 

év folyamán 1 új munkatársat vettünk fel, 1 fő munkaviszonya megszűnt. 2000. december 31-

én az alkalmazotti létszám 17 fő volt. 

A munkavállalók 77 %-a felsőfokú, 23 %-a középfokú képzettséggel rendelkezik. Dolgozóink 

közül 8 főnek van nyelvvizsgája.  

Az alkalmazotti létszám megoszlása az alábbiak szerint alakult 2000. december 31-én: 

 

Állománycsoport Létszám  (fő) 

Felsőszintű vezetők 2 

Középszintű vezetők 4 

Beosztottak: 

 felsőfokú képzettségű 

 középfokú képzettségű 

 

7 

4 

ÖSSZESEN 17 

 

Az igazgatótanács tagjai, illetve állandó helyetteseik közül 2000. évben 10 fő vált jogosulttá 

ülésdíjra. Az e címen kifizetett összeg a tárgyévben 3.589 E Ft volt. A díjak számfejtése az 

igazgatótanács ülésein való tényleges részvétel szerint történt. Az igazgatótanács tagjai 

részére egyéb jogcímen kifizetés, költségtérítés nem történt. 

 

8.9 A 2000. évi informatikai fejlesztésekről 

Kifizetőrendszerünk korszerűsítését a Hpt. módosításának elhúzódása, valamint a Rákóczi 

Hitelszövetkezet fizetésképtelenné válásából adódó feladatok miatt 2000-ben nem volt 

célszerű megkezdeni. A fejlesztésre vonatkozó pályázatot 2001-ben kívánjuk kiírni, 

felhasználva a Rákóczi Hitelszövetkezetnél végrehajtott kifizetés és az új OBA kártyás 

kifizetés tapasztalatait is. 

 

Megtörtént az amortizálódott munkaállomásaink tervezett cseréje. A kis teljesítményű 

nyomtatók tervezett cseréje helyett az ügyvezetés egy nagy teljesítményű központi nyomtató 

beszerzése mellett döntött, amellyel magasabb szolgáltatási színvonal és teljesítmény mellett 

megtakarítást értünk el. 

 

Internet honlapunk fejlesztésének eredményeképpen az új honlap már tartalmazza a 

tagintézetek betétregisztereit is keresőfunkcióval ellátva. 

 

Informatikai rendszerünk biztonságának felülvizsgálata alapján ún. tűzfalas biztonsági 

rendszert alakítottunk ki. A rendszer tartalmaz egy levelező szervert is, amely elengedhetetlen 

feltétele a biztonságos Internet elérésnek. Ezzel egy időben bérelt vonalon történő Internet 

elérésre tértünk át. 
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Nem számítva az elhalasztott kifizetőrendszer fejlesztését, a közel húszmillió forintos 

informatikai beszerzési tervhez képest egymillió forintot meghaladó megtakarítást értünk el. 

 

8.10 Az OBA nemzetközi tevékenysége 2000-ben 

Az OBA ügyvezető igazgatója – helyettese és a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa 

szakmai támogatásával - 2000-ben is részt vett a nemzetközi betétbiztosítási munkacsoport 

tevékenységében. A munkacsoportot a G7 (a legfejlettebb ipari országok) pénzügyminiszterei 

és jegybank kormányzói, illetve az általuk 1999-ben létrehozott Pénzügyi Stabilitási Fórum 

hívta életre. A betétbiztosítási munkacsoport elnöke Jean Pierre Sabourin úr, a Kanadai 

Betétbiztosító Társaság elnök-vezérigazgatója, tagsága négy földrész 12 országának képvise-

lőiből áll, beleértve az OBA ügyvezető igazgatóját, valamint az IMF és a Világbank szak-

értőjét. A munkacsoport feladata nemzetközi érvényű betétbiztosítási irányelvek kidolgozása 

elsősorban a betétbiztosítási rendszert most és a jövőben létrehozni szándékozó országok 

számára. Az irányelvek kidolgozását széleskörű konzultációs folyamat segíti. Mintegy ötven 

ország betétbiztosításban érdekelt szakértője kapcsolódott be a munkába a munkacsoport 

üléseihez kapcsolódó regionális tanácskozások, szemináriumok keretében, illetve az 

Interneten található honlapon keresztül (www.cdic/international), amelynek eddig több mint 

40 000 látogatója volt.  

 

A feladat elvégzése érdekében 16 alcsoportban alakult a munkacsoport egyes tagjainak ko-

ordinálásával, átfogva a betétbiztosítás valamennyi lényeges elvi és gyakorlati kérdését (pl. a 

betétbiztosítás közérdekű funkciója, felelőtlen kockázatvállalás, áttérés a korlátlan 

garanciáról, a védelem terjedelme és finanszírozása, szervezeti felépítés, kapcsolat a 

biztonsági háló más szereplőivel, megtérülés, tájékoztatás). Az OBA a kifizetéssel foglalkozó 

alcsoport koordinátora és további hét alcsoportban közreműködő. Az alcsoporti témák, 

valamint az összegző jelentés kidolgozása elsősorban elektronikus levelezésen keresztül folyt 

és folyik a beszámoló lezárása időpontjában is. A munkacsoport rendszeres időközönként 

tartott üléseken egyezteti, tisztázza a napirenden lévő alcsoporti témákban felmerült 

vélemény-különbségeket. A munkacsoport kiterjesztett üléseken, illetve szakmai 

konferenciákon cserélt véleményt a betétbiztosítás elméleti és - a nagy földrajzi régiókat 

képviselő - gyakorlati szakértőivel. A munkacsoport 2001 szeptemberében nyújtja be 

jelentését a Pénzügyi Stabilitási Fórumnak. 

 

Az OBA nemzetközi kapcsolatai szempontjából kiemelkedő esemény volt, hogy a 

betétbiztosítási munkacsoport novemberben Budapesten találkozott, kiegészítve egy kerek-

asztal megbeszéléssel, amelyen - a munkacsoport tagjain kívül - az OBA által meghívott 

bolgár, horvát, lengyel, litván, szlovák, ukrán társintézmény szakértői is beszámoltak saját 

tapasztalataikról, gondjaikról, amivel értékesen hozzájárultak a munkacsoport munkájához. A 

kerek-asztal megbeszélést a bázeli székhelyű Pénzügyi Stabilitási Intézet (FSI) és az EBRD 

által szervezett kétnapos betétbiztosítási szeminárium követte, amelyen a munkacsoport 

illetve a kerekasztal-megbeszélés résztvevőin túl további közép-kelet-európai meghívottak 

vettek részt, de voltak résztvevők az EU-tagállamokból és a Távol-Keletről is. Az előadások – 

egyebek mellett – kiterjedtek  

− a latin-amerikai és közép-kelet-európai betétbiztosítási rendszerek összehasonlítására, 

− a betétbiztosítási védelem és a kártalanítási kifizetés kérdéseire és  

− a bankcsőd és a felszámolás lehetséges megoldási módozataira.  

 

http://www.cdic/international)
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Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés jegyében továbbra is stratégiai 

jelentőségű a tagországok társintézményeivel történő kapcsolattartás. Ennek értelmében, 

Bécsben eszmecserét folytattunk az osztrák magánbankok betétbiztosítási intézményének 

ügyvezetőjével és a bankszövetség főtitkárával. A megbeszélések középpontjában az EU 

betétbiztosításra vonatkozó 19/94 (EK) irányelvének felülvizsgálati eredménye, az osztrák és 

magyar bankcsődökben való betétbiztosítási részvétel, illetve a Pénzügyi Stabilitási Fórum 

megrendelésére dolgozó betétbiztosítási munkacsoportjának eddigi munkája állt. 

 

Az OBA ügyvezető igazgató-helyettese a Magyar Menedzsment Intézet szervezésében EU 

csatlakozási tapasztalatszerzési témájú tanulmányúton vett részt Portugáliában, ahol 

megbeszélést folytatott a Portugál Betét Garancia Alap főtitkárával.  

 

Értékes tapasztalatszerzési és -csere lehetőséget kínált a Brüsszelben megrendezett 

Betétbiztosítási Rendszerek című kerekasztal-konferencia, amelyet az EU Bankszövetsége 

rendezett brüsszeli székhelyén az EU-tagországok és a csatlakozásra váró országok számára. 

A rendezvényen magyar részről az OBA közgazdasági tanácsosa és a Magyar Bankszövetség 

egyik elnökségi tagja vett részt. Az egyes betétbiztosítási rendszerek bemutatkozásán túl a 

19/94 (EK) betétbiztosítási irányelv néhány előírásának nemzeti jogba való átültetésével 

kapcsolatos problémák megvitatása állt az érdeklődés középpontjában (pl. exporttilalom 

eltörlése, biztosított betétfajták, stb). 

 

Az OBA a külföldi tapasztalatok hasznosítása mellett egyre inkább át is adja saját 

tapasztalatait más országok újonnan alakult betétbiztosítási intézményeinek. Ennek keretében 

fogadtuk az ukrán jegybank felügyeleti főosztályának igazgatóját és a tevékenységét 

megkezdő ukrán betétbiztosítási alap ügyvezető igazgatóját a kezdeti nehézségek leküzdését 

elősegítendő tapasztalatátadás céljából. A nyár folyamán felkereste az OBA-t a szlovén 

betétbiztosítási intézmény létrehozását előkészítő szakértő, aki elsősorban az iránt 

érdeklődött, hogy a magyar rendszerben hogyan valósult meg a korlátlan állami garanciáról a 

korlátozott összegű betétbiztosításra való áttérés. A Hong Kong-i betétbiztosítás 

létrehozásáért felelős szakértője a novemberi budapesti betétbiztosítási szeminárium 

résztvevőjeként kért szakmai találkozót az OBA ügyvezető igazgatójától. 

 

A regionális együttműködés kibővülését jelentette a lengyel betétbiztosítási alap októberi 

kezdeményezése a kétoldalú együttműködés kialakítására. Első lépésként egy Varsóban 

megrendezendő szemináriumra tettek ajánlatot, amely 2001. elején valósult meg.  

 

Az IMF szakértői a Világbank és az IMF Pénzügyi Szektor Vizsgálati Programja (FSAP) 

keretében jártak az OBA-nál. A vizsgálódás oka az, hogy a távol-keleti és az orosz pénzügyi 

válság sokk-hatását követően a Világbankot és az IMF-t felkérték a tagországok, hogy tegyen 

javaslatot a hasonló válságok jeleinek korai felismerésére. Az év végén az IMF szakértője 

megismételte a februári látogatást az időközben történt változások felmérésére, illetve az IMF 

és a Világbank által kidolgozandó „monetáris és pénzügyi politika átláthatóságának jó 

gyakorlatát összefoglaló kódex” betétbiztosítási kérdésköreivel kapcsolatos magyar helyzet 

megvitatása céljából.  

 

 

8.11 Az Állami Számvevőszék vizsgálata 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 1999 novemberében jelezte vizsgálati szándékát az 

Országos Betétbiztosítási Alap felé. (Egyidejűleg kezdeményezte a Befektető Védelmi Alap 
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és a Pénztárak Garancia Alap vizsgálatát is.) A helyszíni ellenőrzés 2000 szeptemberében 

kezdődött és november végén fejeződött be. 
 

Az OBA Igazgatótanácsa 2001. március 9-én megtartott ülésén foglalkozott az OBA, a BEVA 

és a PGA működésének ellenőrzéséről szóló Jelentés-tervezettel és ezzel kapcsolatos 

véleményét elküldte az ÁSZ-nak. Az Igazgatótanács 2001. március 9-ei ülésén vitatta meg az 

ÁSZ Jelentését. Megállapította, hogy a Jelentés összességében kedvező képet fest az OBA 

1996-99. közötti működéséről (egyes vonatkozásokban 2000-re is kiterjedően), az Alap 

működését alapjában véve rendben lévőnek találta, törvénysértést vagy pénzügyi eltérést nem 

állapított meg, és hiánytalanul megállapította a közérdek szolgálatát. A Jelentés néhány 

megállapításához az Igazgatótanács észrevételt tett, amelyet az ÁSZ a Jelentés végleges 

változatához csatolt. 
 

Az ÁSZ a következő javaslatot tette az Igazgatótanácsnak: 

(Az OBA) változtassa meg a számviteli szabályzatokat annak érdekében, hogy az 

eredménykimutatás információtartalma egyértelműen tükrözze az Alap betétbiztosítási 

tevékenységének bevételét és ráfordítását, a pénzügyi műveletek eredményét, valamint a 

munkaszervezet működési költségét. 

Az OBA Igazgatótanácsa a javaslat megvalósítása érdekében a március 29-ei ülésén 

határozatot hozott. 
 

9. Az Alap Igazgatótanácsa által meghatározott feladatok és azok teljesítése  

A 2000. évben az Igazgatótanács 10 ülést tartott és 52 határozatot hozott a Hpt. által 

meghatározott, illetve az Alap működését érintő legfontosabb ügyekben. A tárgyévben az 

OBA belső és külső ügyeit érintő alábbi témakörökben határozott az Igazgatótanács: 
 

❑ beszámoló és tárgyévi költségvetés elfogadása; 

❑ SzMSz módosítás, szervezeti felépítés korszerűsítése; 

❑ tagintézeti ellenőrzések (éves ellenőrzési terv elfogadása, az ellenőrzések tapasztalatainak 

értékelése, teendők meghatározása); 

❑ díjfizetés (Díjfizetési Szabályzat módosítása, OTIVA-tag takarékszövetkezetek 

díjkedvezménye, emelt díjak megállapítása); 

❑ kifizetés a Rákóczi Hitelszövetkezetnél befagyott betétekre; 

❑ együttműködési megállapodások korszerűsítése (Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete, OTIVA); 

❑ az Alap új kifizetési rendszerének kialakítására vonatkozó döntés; 

❑ belső ellenőri munkaterv megállapítása, jelentések elfogadása; 

❑ tagintézeti és ügyféltájékoztatás (Betétregiszter felhasználásával a Hangújság és a 

Betétbiztosítási Iránytű frissítése); 

❑ szerződések kötése; 

❑ a Hpt. módosítására vonatkozó javaslatok kialakítása. 
 

Az Igazgatótanács határozataiban foglaltak teljesültek, mind azok célkitűzéseit, mind az 

érintett határozatokban foglalt határidőket tekintve. Az Igazgatótanács azon határozatai, 

amelyek a munkaszervezet számára állapítottak meg feladatokat, a határozatokban foglalt 

célkitűzéseknek megfelelően és határidőben teljesültek. 

 

 



Éves beszámoló 2000. 

Országos Betétbiztosítási Alap 49 

 

Üzleti jelentés 
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10. Az OBA 2001. évi költségvetése 

10.1 Várható gazdasági-pénzügyi környezet 

A magyar gazdaság a negyedik éve tartó, - a GDP évi 4-6 %-os ütemű - bővülése mellett az 

általános szakértői vélemények szerint ún. „fenntartható” növekedési pályára került. 

 

A gazdaságpolitikai elképzelések szerint a magyar gazdaság növekedésének húzóereje 2001-

ben már nem az export, hanem a hazai felhasználás lesz. A belföldi felhasználás a GDP 

növekedését elérő, esetleg meghaladó ütemben erősödik, ezzel összhangban a 

külkereskedelem nettó egyenlegének a GDP-hez való hozzájárulása várhatóan negatív lesz.  

 

2001. évben az éves átlagos infláció a beszámoló készítésének időpontjában ismert PM 

prognózis szerint 8,5 % körül várható. A legfontosabb bizonytalansági tényezők: az olaj 

árának és a dollár/euro árfolyamának alakulása, valamint a (nem feldolgozott) élelmiszer és 

szolgáltatások árainak ingadozása. 

 

2001-ben az utóbbi évek legmagasabb reálkereset-növekedése várható: átlagosan legalább 4 

százalék, ezen belül a költségvetési szektorban 6-8 százalék. A lakossági fogyasztás 

bővülésének üteme közelíti, esetleg el is érheti a tervezett gazdasági növekedés ütemét. A 

fogyasztási kiadások, valamint a lakossági és nemzetgazdasági beruházások (autópálya építés, 

lakásprogram) növekedése a folyó fizetési mérleg mérsékelt romlásához vezethet. Ennek 

ellenére középtávon továbbra is fenntartható szinten belül maradhat a folyó fizetési mérleg 

várható hiánya (a GDP 4,5 %-a). 

 

A megtakarítási hajlandóság csökkenésének tendenciája várhatóan 2001-ben is marad. Az 

MNB prognózisa szerint a háztartások nettó finanszírozási kapacitása a 2000. évi GDP-

arányos 4,3 %-ról 3,4 %-ra esik vissza, amiben szerepet játszik a fogyasztás várható 

növekedése és a rendkívül alacsony (jelenleg 1 % körüli) reálkamat. 

 

 

10.2 Az OBA 2001. évi stratégiai céljai 

Az Alap a hosszú távú célkitűzéseit, valamint az év elejétől hatályban lévő törvényi 

változásokat (Hpt., számviteli törvény) is figyelembe véve a 2001. évre vonatkozó céljait az 

alábbiak szerint határozza meg. 

 

a) A Hpt. egyes OBA-ra vonatkozó rendelkezései módosultak. Ezt, valamint egyéb 

tényezőket figyelembe véve átfogóan át kell tekinteni és korszerűsíteni kell 

 

• az ellenőrzések tartalmát, figyelembe véve az utóellenőrzések, valamint az Alapot 

közvetlenül, illetve közvetve érintő jogi eljárások tapasztalatait is; 

 

• a díjpolitikát, tekintettel a kockázat szerinti differenciálást megalapozó eddigi 

elemzésekre, a hitelintézeti szektor szerkezeti-pénzügyi fejleményeire, valamint az OBA 

vagyoni helyzetére; 
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• a tájékoztatást, beleértve valamennyi kommunikációs csatornán közölt információ 

tartalmi korszerűsítését; 

 

• az új kifizető rendszer pályázati dokumentációját. 

 

b) Az ellenőrzések felhalmozott tapasztalatai alapján a „követendő gyakorlat” 

dokumentumának kidolgozása a szabálykövetés elősegítése céljából. Az ellenőrzési tevékeny-

ségen belül nagyobb súlyt kapnak az utóellenőrzések, amelyek eredményessége feltételezi a 

szoros együttműködést a Felügyelettel. 

 

c)  A számviteli törvény módosítása miatt módosítandó az OBA számviteli politikája és 

rendje – az ÁSz ajánlását is figyelembe véve – oly módon azonban, hogy annak 

információtartalma egyértelműen és elkülönítetten tükrözze 

• a betétbiztosítási tevékenység, 

• a vagyonkezelés és  

• a munkaszervezet működésének 

bevételeit és kiadásait. 

 

d) A Felügyelettel és OTIVA-val korábban kötött megállapodások kölcsönös eredményei 

megmutatkoznak az ellenőrzésben, kockázat-észlelésben, információcserében, díjpolitikában, 

kommunikációban, stb. Érdekünkben áll e megállapodásokat a stratégiai partnerség szintjére 

emelni (pl. adatbázishoz való kölcsönös hozzáféréssel támogatva) tükrözve a hitelintézetek 

felé is a tevékenység összehangoltságát. Vizsgálandó az együttműködés korszerűsítése, 

különös tekintettel az OTIVA-ra, valamint lehetőségek feltárása más partnerekkel is. 

 

 

e) A Pénzügyi Stabilitási Fórum által létrehozott nemzetközi betétbiztosítási munka-

bizottságban való részvételünkkel kapcsolatos elvárásaink teljesültek. Az OBA nemzetközi 

elismertsége nőtt, regionális közvetítő szerepe erősödött. A munkabizottság 2001-ben a 

Fórum elé terjeszti a betétbiztosítási ajánlásait. Jóváhagyást feltételezve további lehetőségek 

vannak az ajánlások terjesztésében, hazai és nemzetközi alkalmazásában. 
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10.3 Az OBA 2001. évi költségvetése 

        (Adatok E Ft-ban) 

2001.

Terv Tény Terv 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek 3 944 000 4 090 716 104 2 820 000 69

02.

Betétesek megbízásából behajtott követelések utáni 

díjbevételek 0 0 0 0 0

03.

Állami garanciával biztosított betétek kifizetése utáni 

jutalékbevételek 0 0 0 0 0

04.

PSZÁF által a hitelintézetektől beszedett bírságok 

összegének az OBA-t megillető része 50 000 52 880 106 50 000 95

I. Betétbiztosításból eredő bevételek (01+02+03+04) 3 994 000 4 143 596 104 2 870 000 69

II. Egyéb bevételek 39 287 7 742 20 2 110 27

Céltartalék felhasználás 3 497 069 3 497 069 100 1 052 632 30

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek 30 000 40 774 136 31 953 78

IV. Pénzügyi műveletek bevételei 4 662 813 5 329 008 114 6 691 760 126

V. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V) 12 223 169 13 018 189 107 10 648 455 82

05. Befagyott betétek kifizetésével kapcs. ráfordítások 0 147 0 0 0

06.

Betétesek megbízásából behajtott követelésekkel 

kapcsolatos ráfordítások 0 0 0 0 0

07.

Állami garanciával biztosított betétek kifizetésével 

kapcsolatban felmerült ráfordítások 0 0 0 0 0

VI. Betétbiztosításból eredő ráfordítások (05+06+07) 0 147 0 0 0

VII. Egyéb ráfordítások 117 241 79 243 68 98 200 124

Céltartalékképzés 3 497 798 1 052 632 30 1 049 957 100

VIII Nem betétbiztosításból eredő ráfordítások 0 0 0 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 318 506 2 429 515 105 3 050 941 126

X. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII+IX+X) 5 933 545 3 561 537 60 4 199 098 118

08. Anyagjellegű ráfordítások 26 445 25 162 95 29 046 115

09. Személyi jellegű ráfordítások 134 392 133 469 99 150 470 113

10. Értékcsökkenési leírás 14 716 13 294 90 18 443 139

11. Egyéb költségek 60 464 58 396 97 73 969 127

XI.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 

(08+09+10+11) 236 017 230 321 98 271 928 118

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 

(VI+VII+VIII+IX+X+08+09+10+11) 6 169 562 3 791 858 61 4 471 026 118

2001. terv 

/2000. tény %

Megnevezés 2000. tény / 

terv %

2000.
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10.4 Magyarázatok a 2000. évi terv és tény adatok közötti lényegesebb eltérésekhez 

 

A betétbiztosításból eredő bevételek 4 %-kal a tervezett felett teljesültek. Ennek egyik oka az, 

hogy néhány tagintézetünknek emelt díjat kellett fizetnie, ami nem tervezhető előre. Másik, és 

hatásában jelentősebb indok a biztosított betétek részarányának a vártnál nagyobb mértékű 

növekedése, ez még a díjkulcs kismértékű csökkenése mellett is a bevételek növekedését 

eredményezte. 

 

Az egyéb bevételeink között terveztük, de nem sikerült megvalósítani az Iparbankháztól átvett 

egri ingatlan értékesítését, így egyéb bevételeink a tervezettől 80 %-kal elmaradtak. A nem 

betétbiztosításból eredő bevételeknél az Iparbankházzal szemben fennálló követelésünk után 

szerződés szerint kiszámlázott kamatot terveztük, a törtévre vonatkozó tervszámban a 

felszámolás befejezését vettük figyelembe, ez azonban az elhúzódó peres ügyek miatt nem 

következett be. 

 

A pénzügyi műveletek bevételeinek tervezésekor a következő feltételezésekkel éltünk: 

❑ Nem lesz újabb bankcsőd miatti kártalanítási betétkifizetés. 

❑ Az éves átlagos lekötött tőke 20,7 milliárd Ft lesz. 

❑ A portfolió kezelésén elért hozam 12,5 %. 

 

A feltételezések csak részben teljesültek. Volt bankcsőd miatti kártalanítási betétkifizetés 

(Rákóczi Hitelszövetkezet) 256 millió Ft értékben, de ennek bevételcsökkentő hatása volt a 

pénzügyi műveletekre. Nagyobb eltérés valósult meg az éves átlagos lekötött tőke 

tekintetében, mely 22,3 milliárd Ft volt, tehát 1,6 milliárd Ft-tal meghaladta a tervezettet. A 

portfolió kezelésén elért hozam megközelítőleg a tervezett szinten valósult meg. Nehezen 

tervezhető azonban a portfolió összetételének változása, ami a vagyonkezelők esetenként 

szubjektív piaci megítélésétől is függ, a vagyonkezelők személyének változásakor jelentős 

lehet. Ez átrendezheti a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak összegeit. 

 

Az egyéb ráfordítások mérlegsor összefügg az egyéb bevételekkel, ugyanis az eladott egri 

ingatlan könyv szerinti értékét az egyéb ráfordítások terhére kell elszámolni értékesítéskor. 

Mivel ez nem valósult meg, ezért az egyéb ráfordításaink 32 %-kal elmaradtak a tervezettől.  

 

A céltartalék képzés a Realbank Rt. „fa.”-val szembeni követelésünk megtérülési esélyének 

jelentős javulása miatt 70 %-kal a terv alatt valósult meg. 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításai 5 %-kal haladták meg a tervezettet, amit egy ilyen nehezen 

tervezhető ráfordítástípusnál nem tartunk jelentős eltérésnek. 

 

A működési költségeknél az év közben korrigált tervhez képest összességében 2 %-os 

megtakarítást értünk el (részletezése az 5.3 pontban). 
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10.5 Magyarázatok a 2001. évi költségvetési terv egyes soraihoz 

(számozás a mérlegsorok alapján) 

 

01. Tagintézetekkel szemben elszámolt díjbevételek  (Éves előirányzat: 2.820.000 EFt) 

 

A 2001. évi biztosítási évben várható díjbevétel tervezésekor az alábbi tényezőket vettük 

alapul: 

 

a) a biztosítási díj alapjául szolgáló 2000. december 31-ei mérleg szerinti megtakarítás 

állományról a tervezés jelenlegi fázisában már rendelkezésünkre állnak előzetes (nem 

auditált) adatok. Azzal számolunk, hogy a végleges adatok nem térnek el jelentősen az 

előzetestől; 

b) a díjfizetési rendszerben 2001-től általános díjkulcscsökkentést hajtott végre az OBA. 

Ennek keretében minden betétosztályban jelentősen mérséklődtek a díjkulcsok, ami a 

2000. évi 1,02 ezrelékes tényleges átlagos díjkulcs mintegy 40 %-os csökkenését 

eredményezi.  

c) a díjbevételt alakító tényezők közül a legnagyobb bizonytalanságot a megtakarítás 

állományon belül az OBA által biztosított részarány (a tulajdonképpeni díjalap) 

megállapítása jelenti, ezt több év adataiból kirajzolódó trend alapján becsüljük meg. 

Három év adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy az OBA biztosítottság részaránya évi 

átlagban 2,5-3 %-kal nő. Így a 73,9 %-os 2000-es tényadat mintegy 3 %-os növekedését 

feltételezve a 2001-es OBA biztosítottság részaránya 77 % körül prognosztizálható. 

 

Az előbbieket figyelembe véve a 2001. évi várható díjbevétel a következőképpen alakul:  

 

 Megnevezés Összeg 

1. A PSZÁF előzetes adatai alapján a 2000. december 31-ei 

megtakarítás állomány  

 

6.054.000 millió Ft 

2. Az előző évek alapján prognosztizált OBA biztosítottsági 

részarány alapul vételével számolt díjalap (77 %) és a szintén 

prognosztizált átlagos díjkulcs (0,61 ‰) szorzataként adódó 

várható díjbevétel  

 

2.850 millió Ft 

3. Kedvezményes díjkulcs hatása (becsült) - 30 millió Ft 

4. A 2001. évre tervezett díjbevétel összesen 2.820 millió Ft 
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04. PSZÁF által a hitelintézetektől beszedett bírságok OBA-t megillető része (terv: 50.000 

E Ft) 

Az idei évre az elmúlt évi ténynél valamivel kisebb mértékű bevételt terveztünk. A bírság 

összegére vonatkozóan csak becslésre tudunk alapozni. 

 

II. Egyéb bevételek (terv: 2.110 E Ft) 

 

Az Iparbankháztól átvett munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyó bevételt terveztünk 

ezen a mérlegsoron, az átvett eszközöket, követeléseket két kivétellel a korábbi években 

értékesítettük. 

 

Céltartalék felhasználás (terv: 1.052.632 E Ft) 

 

A tárgyévi céltartalék felhasználás megegyezik az előző évi céltartalék képzéssel. 

 

III. Nem betétbiztosításból eredő bevételek (terv: 31.953 E Ft) 

 

Az Iparbankház Rt. „fa”-val szemben fennálló követelésünk után kiszámlázott kamatot 

tervezzük ide, úgy számoltunk, hogy a felszámolás novemberig lezárul, és a továbbiakban 

nem kell kiszámláznunk a kamatokat, amire 100 %-ban céltartalékot képzünk, mivel 

befolyása nem várható. 

 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei (terv: 6.691.760 E Ft) 

 

A tervszám kialakításakor a következő feltételezésekből indultunk ki: 

❑ A már megkezdett kártalanítási betétkifizetések folytatódnak (Realbank, Rákóczi 

Hitelszövetkezet). 

❑ Az éves átlagos lekötött tőke 28,7 milliárd Ft lesz. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha 

a Realbank Rt.-vel szembeni követelésünk legkésőbb az év közepén befolyik és nem indul 

újabb bankcsőd miatti betétkifizetés. 

❑ A portfolió kezelésén elért hozam 11,8 %. 

Amennyiben a feltételezéseink megvalósulnak, akkor várhatóan a tervnek megfelelően fognak 

alakulni a pénzügyi műveletek bevételei. 

 

VII. Egyéb ráfordítások (terv: 98.200 E Ft) 

 

A terv szerint növekvő értékpapírportfolióval arányosan magasabb portfoliókezelői jutalékot 

és letétkezelői díjat, a vissza nem igényelhető áfát, valamint a személyi jellegű ráfordítások 

után a kifizetőt terhelő adót és egészségügyi hozzájárulást terveztük ezen a mérlegsoron. 

 

Céltartalék képzés (terv: 1.049.957 E Ft) 

 

A várhatóan meg nem térülő követelésekre terveztünk céltartalékot képezni a fenti összegben, 

azaz a Heves és Vidéke Takarékszövetkezettel, az Iparbankház Rt.-vel és a Rákóczi 

Hitelszövetkezettel szemben várhatóan fennálló követeléseink meg nem térülő részére. A 

tervszámból 1.000 E Ft összegű céltartalékot az Iparbankház Rt.-től átvett és még jelenleg 

meglévő két követelésünk alapján tervezünk képezni. 
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IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (terv: 3.050.941 E Ft) 

 

A pénzügyi műveletek bevételeinél említett feltételezések alapján terveztük a pénzügyi 

műveletek ráfordításait is. A növekvő értékpapír-portfolióhoz kapcsolódóan növekszik a 

beszerzéskor ráfordításként elszámolandó, a beszerzési ár részét képező felhalmozott 

kamattartalom. 

 

08. Anyagjellegű ráfordítások (terv: 29.046 E Ft) 

 

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség és az anyagjellegű szolgáltatások 15 %-

os növekedését terveztük, ezen belül nagyobb súlyt képvisel a szakkönyvek, nyomtatványok, 

számítástechnikai anyagok és az üzemanyag áremelkedése. A szakkönyveknél már a 2000. 

évben megfigyelhető volt a cserélhető pótlapos szakkönyvek pótlapjainak fogyasztói 

árindexet jóval meghaladó áremelkedése, ez a tendencia láthatóan 2001-ben is folytatódik. A 

számítástechnikai anyagoknál a már három éven túl üzemelő nyomtatóink alkatrész-cseréje 

növeli meg jelentősen az indexet. Az egyéb anyagjellegű szolgáltatásaink áremelkedése 

mögött a 2000. év utolsó felében külső szolgáltató partner igénybevételével elindított 

cégszervíz szolgáltatás áll, melynek díja 2001-ben teljes évben érvényesül, azonban vele 

szemben megtakarítás tapasztalható a bérköltségeknél (1 dolgozó bére). 

 

Az anyagjellegű ráfordításokon belül 2001-ben is a 2000. évi terv szintjén tervezzük a 

külföldi kiküldetések teljesülését. Ennek a programok közötti megoszlása a következő: 

 

❑ Betétbiztosítási intézményi kapcsolattartás, 

EU felkészülés, tanulmányút       1.750 E Ft 

❑ A G7 országok által létrehozott Pénzügyi Stabilitási 

Fórum munkabizottságában részvétel      2.150 E Ft 

❑ Regionális szakmai kapcsolattartási, konzulensi 

szerepkör költségei        1.400 E Ft 

❑ FDIC tréning            500 E Ft 

❑ Tartalék          1.300 E Ft 

 

A tartalékot előre nem tervezhető, halaszthatatlan utazásból, áremelkedésből (pl. repülőjegy) 

adódó többletköltségekre terveztük. 

 

09. Személyi jellegű ráfordítások (terv: 150.470 E Ft) 

 

A személyi ráfordításokon belül 2000-ben 11,25 % bruttó kereseti növekmény figyelembe 

vételével 89.182 E Ft bérköltség valósult meg. A KSH tájékoztatója szerint 2000-ben a bruttó 

kereseti index 13,5 %-kal, a nettó kereseti index pedig 11,4 %-kal emelkedett 10 %-os 

fogyasztói árindex-növekedés mellett.  

 

2001-re 1 fő létszámcsökkenés mellett - amit a bázis korrekciójával valósítottunk meg – 

98.984 E Ft bérkeretet terveztünk 13 %-os keresetemelkedéssel számolva.  

 

Bérköltségeink az elmúlt évben a vonatkozó mérlegadataink alapján és a 2001. évre 

vonatkozó terv a következő táblázat szerint a következő: 
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                                                                                                              (Adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2000. évi tény

Bázis korrekció 

1 fő (-), 1 fő 

törtév (+)

Korrigált 2000. 

bázis

Bér 13 %-os 

emeléssel, 

létszámfejlesztés 

nélkül 2001. terv

Munkabér 54 920 -983 53 937 63 172

Nyelvpótlék 1 550 1 550 1 584

Jutalom 12 828 -603 12 225 9 380

Prémium 19 884 19 884 24 848

Összesen 89 182 -1 586 87 596 98 984
 

 

A 2000-re jóváhagyott 2 fő létszámfejlesztésből 1 főt 2001. szeptemberben tervezünk felvenni 

a jogi feladatok támogatására, ez tehát a táblázatban kalkulált bértömegen felül további 1.050 

E Ft összegű bérköltséget fog jelenteni. Ennek egyéb személyi jellegű kiadás vonzata (TB 

járulék, munkaadói járulék, étkezési hozzájárulás stb.) 390 E Ft. 

 

Megbízási díjra 500 E Ft-ot, az egyéb személyi jellegű ráfordításokra 50.499 E Ft-ot 

terveztünk. 

 

A tervezett személyi jellegű kiadásaink szerkezete a következő: 
(Adatok E Ft-ban) 

Jogcím Összeg Megoszlás (%)

Ruhapénz 740 1%

Étkezési hozzájárulás 740 1%

Reprezentáció 2 693 5%

IT tiszteletdíj 4 126 8%

Utazási költségtérítés 511 1%

TB járulék 35 078 69%

Nyugdíjpénztári hozzájárulás 6 138 12%

Egyéb 960 2%

ÖSSZESEN 50 986 100%
 

 

 

10. Értékcsökkenési leírás (terv: 18.443 E Ft) 

 

Az értékcsökkenési leírás a számítógéppark elmúlt évi megújítása miatt jelentősen 

meghaladja az előző évit. A kifizető rendszer szeptembertől történő amortizálásával 

számoltunk. Ezen kívül a 10.6 pontban részletesen ismertetett informatikai beszerzések 

időarányosan növelik az értékcsökkenési leírásra fordított kiadásainkat. 

 

11. Egyéb költségek (terv: 73.969 E Ft) 

 

Az egyéb költségek között legnagyobb nagyságrendet kitevő iroda bérleti díjnál 2001 utolsó 

két hónapjára jelentős árcsökkentéssel számoltunk, ez azonban a számok alakulásából alig 

vehető észre, aminek oka az, hogy a bérelt irodaterület 2000. év végén mintegy ötödével nőtt. 

 

A hirdetési és kommunikációs költségek 11 %-os emelkedését terveztük.  
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A szakértői díjaknál jelentős emelkedést terveztünk, ami megmutatkozik az egyéb költségek 

kiugró növekedésében. A legjelentősebb szakértői díjak a következők: 

 

❑ Bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek ellenőrzésére összesen 7.800 E Ft 

szakértői díjat terveztünk, melyből 1.800 E Ft a mérleg készítéséig már felmerült. 

❑ Ezeken felül 3.000 E Ft jogi szakértői díjat terveztünk. 

 

10.6 A 2001. év informatikai fejlesztési terve 

1. Az év során le kívánjuk cserélni az OBA elöregedett és már nullára leírt 

fénymásolóját. A beszerezni kívánt eszköz kapacitása hasonló a jelenlegihez, azonban 

annál sokkal korszerűbb, takarékosabb, hálózatról vezérelt nyomtatóként is 

használható, digitális készülék. 

2. A könyvelési rendszer új verziójának használatához, valamint kifizető rendszerünk 

saját gépen való futtatásához egyrészt bővítenünk kell a szerver memóriáját és 

háttértárát, másrészt be kell szereznünk hozzá a Microsoft Irodai Kiszolgálócsomag 

szoftvert is (MS SBS 4.5 verzió).  

3. Az OBA informatikai rendszereinek biztonsága érdekében Internetről rendszeresen 

frissíthető vírusvédelmi rendszer beszerzése és alkalmazása szükséges.  

4. A megnövekedett tagintézeti ellenőrzési munka támogatására, a betétregiszter és a 

díjbevallás helyszíni kontrollálásának támogatására egy kommunikációs 

lehetőségekkel kibővített notebook számítógépet kívánunk beszerezni. 

5. Prezentációs anyagok elkészítéséhez egy takarékos üzemű, fotóminőségű színes 

nyomtatót kívánunk beszerezni. 

6. Az OBA honlap karbantartásához egyik számítógépünk memóriájának és 

háttértárának bővítését tervezzük. 

7. A tartalék sor az év során váratlanul jelentkező informatikai költségekre van 

előirányozva. Ilyenek lehetnek pl. a meghibásodásból eredő, vagy új, előre nem 

tervezhető esetekben szükséges eszközök, szoftverek beszerzése, kábelezés, stb. 

 

A következő táblázatban összefoglaltuk tervezett fejlesztéseinket: 

 

Db Egységár Nettó ár Bruttó ár

1. Fénymásoló 1 2 000 000,- 2 000 000,- 2 500 000,-

Szerver memória-bővítés 1 200 000,- 200 000,- 250 000,-

Szerver háttértároló bővítés 3 100 000,- 300 000,- 375 000,-

MS Irodai Kiszolgáló SBS 4.5 1 820 000,- 820 000,- 1 025 000,-

3. Norton Antivirus 2000 18 18 000,- 324 000,- 405 000,-

4. Notebook 1 840 000,- 840 000,- 1 050 000,-

5. Színes nyomtató 1 160 000,- 160 000,- 200 000,-

6. Számítógép-bővítés 1 160 000,- 160 000,- 200 000,-

7. Tartalék 1 1 200 000,- 1 200 000,- 1 500 000,-

6 004 000,- 7 505 000,-

Megnevezés

Összesen

2.

 
 

Az Igazgatótanács által 2000-re jóváhagyott kifizetési rendszer-fejlesztést 2001-ben kívánjuk 

végrehajtani. 
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Függelék 

Az OBA tagintézetei által 2000-ben fizetett normál díjak 

 

 
Bankok: Ft 

ABN-AMRO (Magyar) Bank Rt. 218 113 351 

Általános Értékforgalmi Bank Rt. 71 070 797 

Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. 114 559 728 

BNP-Dresdner Bank (Hungaria) Rt. 34 744 462 

Budapest Bank Rt. 222 339 011 

CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 187 249 986 

Citibank Budapest Rt. 111 596 674 

Commerzbank (BUDAPEST) Rt. 15 147 674 

Credit Lyonnais Bank Rt. 16 349 956 

Daewoo Bank (Magyarország) Rt. 20 328 338 

Deutsche Bank Rt. 8 182 994 

Erste Bank Hungary Rt. 128 932 689 

Hanwha Bank Magyarország Rt. 3 773 138 

HypoVereinsbank Hungária Rt. 65 829 761 

ING Bank Rt. 91 677 921 

Inter-Európa Bank Rt. 58 386 585 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 385 802 978 

Konumbank Rt. 53 684 442 

Magyar Export-Import Bank Rt. 0 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2 447 355 

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 254 993 332 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 18 580 123 

Magyarországi Volksbank Rt. 24 299 642 

Merkantil Bank Rt. 15 503 566 

Nemzetközi Kereskedelmi Bank Rt. 2 045 817 

Opel Bank Hungary Rt. 5 054 430 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.   1 165 894 245 

Polgári Kereskedelmi Bank Rt. 9 337 796 

Porsche Bank Hungaria Rt. 5 658 349 

Postabank és Takarékpénztár Rt. 203 875 501 

Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt. 3 120 656 

Raiffeisen Bank Rt. 104 424 133 

Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank Rt. 416 692 

Société Générale Hungária Bank Rt. 1 431 664 

Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt. 8 622 760 

Takarékszövetkezetek:  

Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 740 403 

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 819 585 

Algyő és Vidéke Takarékszövetkezet 1 333 509 

Alsójászsági Takarékszövetkezet 1 172 451 

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 7 597 774 

ApátfalviTakarékszövetkezet 474 498 

Ásványrárói Takarékszövetkezet 1 504 221 

Bácska Takarékszövetkezet  2 848 244 

Badacsonytomaj és Vidéke Takarékszövetkezet 799 858 

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 994 567 

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2 475 905 
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Balatonfőkajár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 275 742 

Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2 415 761 

Balatonszárszó és Vidéke Takarékszövetkezet 1 023 183 

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 1 631 419 

Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 1 841 165 

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet 2 115 415 

Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 587 888 

Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 500 400 

Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet 863 901 

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet           940 906 

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 3 729 489 

Borotai Takarékszövetkezet  1 177 412 

Bükkalja Takarékszövetkezet 1 951 151 

Ceglédberceli Takarékszövetkezet 801 446 

Csanádpalota és Vidéke Takarékszövetkezet 407 842 

Csepreg és Vidéke Takarékszövetkezet           951 874 

Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 796 966 

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 2 271 520 

Domoszló és Vidéke Takarékszövetkezet 948 205 

Döbröközi Takarékszövetkezet 903 807 

Drávamenti Takarékszövetkezet 2 455 392 

Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 1 139 570 

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 4 600 940 

Dunakanyar Takarékszövetkezet 3 683 162 

Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 1 019 104 

Ecseg és Vidéke Takarékszövetkezet 1 696 041 

Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2 209 545 

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 6 154 545 

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 882 856 

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 4 497 653 

Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 1 034 864 

Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 734 006 

Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet           4 301 415 

EuroDirekt Országos Takarékszövetkezet 171 431 

Fadd és Vidéke Takarékszövetkezet           893 518 

Fáy András Takarékszövetkezet 1 905 612 

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 009 729 

Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 419 126 

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 745 602 

FÓKUSZ Takarékszövetkezet 3 266 846 

Forró és Vidéke Takarékszövetkezet 521 502 

Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet 3 302 508 

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 2 134 130 

Gyenesdiás és Vidéke Takarékszövetkezet 227 323 

Gyöngyöspata és Vidéke Takarékszövetkezet 2 269 629 

Gyulavári Takarékszövetkezet 369 027 

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 971 334 

Hajdúsági Takarékszövetkezet 1 241 866 

Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet 1 056 511 

Hajós és vidéke Takarékszövetkezet 1 301 385 

Halászi Takarékszövetkezet 6 090 181 

Hangony és Vidéke Takarékszövetkezet 618 913 

Háromkő Takarékszövetkezet 2 118 229 

Hartai Takarékszövetkezet 906 268 

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4 184 585 

HBW Express Takarékszövetkezet 13 508 259 
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Hegyhátvidéke Takarékszövetkezet 1 044 748 

Hegykő és Vidéke Takarékszövetkezet 684 962 

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 894 393 

Hodász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 716 962 

Hosszúpályi és Környéke Takarékszövetkezet 1 290 477 

Ibrány és Vidéke Takarékszövetkezet           961 862 

Ják és Vidéke Takarékszövetkezet 2 062 953 

Jánosháza és Vidéke Tak.szöv 624 690 

Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1 216 644 

Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           872 775 

Jászkiséri Takarékszövetkezet 686 331 

JÓGAZDA Szövetkezeti Takarékpénztár 2 771 171 

Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet 992 701 

Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 2 099 147 

Karád és Vidéke Takarékszövetkezet 687 779 

Kazincbarcikai Takarékszövetkezet 923 236 

Kétegyházi Takarékszövetkezet 1 330 864 

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 911 883 

Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 2 379 885 

Kisdunamenti Takarékszövetkezet 1 817 792 

Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 773 882 

Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet 3 294 259 

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 1 884 348 

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet           649 906 

Komádi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet           689 890 

Kondorosi Takarékszövetkezet 1 491 019 

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 1 710 749 

Környe és Vidéke Takarékszövetkezet 2 047 407 

Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 1 891 029 

Lakiteleki Takarékszövetkezet 2 009 224 

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 1 449 831 

Létavértes és Vidéke Takarékszövetkezet 877 340 

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 2 172 549 

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 1 623 380 

Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 1 841 545 

Mezőség Takarékszövetkezet Dunaújváros 1 205 024 

Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 6 266 327 

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 5 669 343 

Mór és Vidéke Takarékszövetkezet 3 172 038 

Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet 884 798 

Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet 405 243 

Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet           3 268 128 

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 2 388 486 

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 913 719 

Nagyhalász és Vidéke Takarékszövetkezet 547 934 

Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 5 085 111 

Nagykőrös - Kocsér Takarékszövetkezet 1 441 839 

Nagymányok és Vidéke Takarékszövetkezet 233 186 

Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet 250 253 

Nagyréde Takarékszövetkezet 576 429 

Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 5 700 510 

Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 969 932 

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 1 897 481 

Nyírségi Takarékszövetkezet 1 851 328 

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 2 731 754 

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 7 168 256 
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Örkényi Takarékszövetkezet 4 163 775 

Őrségi Takarékszövetkezet   452 087 

Pacsa és Vidéke Takarékszövetkezet 827 120 

Pannon Takarékszövetkezet 1 999 355 

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 1 457 720 

Parád és Vidéke Takarékszövetkezet 839 163 

Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 2 746 167 

Pereszte és Vidéke Takarékszövetkezet 811 380 

Pétervására és Vidéke Takarékszövetkezet 558 881 

Pilismarót-Dömös Takarékszövetkezet 305 047 

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 8 836 303 

Pincehely-Ozora és Vidéke Takarékszövetkezet           319 388 

Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet 1 296 938 

Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet 4 076 607 

Porcsalma és Vidéke Takarékszövetkezet 460 267 

Rábaközi Takarékszövetkezet 956 371 

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2 358 686 

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2 674 115 

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 1 360 354 

Rétköz Takarékszövetkezet 1 620 424 

Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 548 294 

Rónasági Takarékszövetkezet 3 955 184 

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 3 080 832 

Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet 996 889 

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 1 249 540 

Sárrétvidéke Takarékszövetkezet 1 236 605 

Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet  7 158 019 

Siómenti Takarékszövetkezet 519 838 

Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 804 061 

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet           4 094 193 

Surd és Vidéke Takarékszövetkezet 952 776 

Sümeg és Vidéke Takarékszövetkezet 640 175 

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 1 246 909 

Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2 664 339 

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 1 524 608 

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 466 748 

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 818 976 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 3 324 569 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 4 432 066 

Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet 2 628 428 

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 1 115 313 

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 898 369 

Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 3 291 326 

Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet  1 293 449 

Szigetvári Takarékszövetkezet 10 151 069 

Szolnok Környéki Takarékszövetkezet 1 333 240 

Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet           4 244 324 

Tamási és Vidéke Takarékszövetkezet 751 228 

Tápiószentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet           469 941 

Tarnamérai Takarékszövetkezet 1 524 250 

Tata és vidéke Takarékszövetkezet 3 063 957 

Téti Takarékszövetkezet 1 450 647 

Tiszaalpári Takarékszövetkezet 386 721 

Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 648 443 

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet     2 839 002 

Tiszakécskei Takarékszövetkezet 1 052 255 
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Tiszavasvári Takarékszövetkezet 1 223 513 

Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 639 165 

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 595 838 

Turai Takarékszövetkezet 2 881 637 

Újfehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 1 578 017 

Újpetre és vidéke Takarékszövetkezet 818 586 

Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1 675 400 

Üllés és Vidéke Takarékszövetkezet 1 541 539 

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 1 038 152 

Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 1 664 619 

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 2 988 355 

Vértes Takarékszövetkezet 2 787 424 

Veszprémvarsány és Vidéke Takarékszövetkezet 590 140 

Völgységi Takarékszövetkezet 2 133 470 

Zalaszántó és Vidéke Takarékszövetkezet 376 054 

Zalaszentlászló és Vidéke Takarékszövetkezet 391 236 

Zalavár és Környéke Takarékszövetkezet 80 471 

Zalavölgye Takarékszövetkezet  1 944 951 

Zemplén Takarékszövetkezet 1 944 892 

Zirci Takarékszövetkezet 4 298 058 

Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 4 564 922 

Lakástakarékpénztárak:  

Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. 15 485 083 

Lakáskassza Első Általános Lakás-takarékpénztár Rt. 12 027 944 

OTP Lakás-takarékpénztár Rt 26 799 860 

Otthon Magyar-Osztrák Lakás-takarékpénztár Rt. 353 296 

Hitelszövetkezetek:  

Általános Közlekedési Hitelszövetkezet 574 725 

Első Kisalföld Hitelszövetkezet 88 981 

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet 313 268 

Rákóczi Hitelszövetkezet 628 963 

Széchenyi Hitelszövetkezet 116 574 

Szentesi Hitelszövetkezet 817 691 

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Debrecen 460 944 

Zala Hitelszövetkezet 1 960 808 

 


