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1. Mi a betétbiztosítás és  

Miért fontos az Ön száMára?

2. KiK tartoznaK a  

betétbiztosítási rendszerbe?

3. KiKneK védett a pénze?

4. Ki viseli a betétbiztosítás 

KÖltségeit?

5. Hogyan MűKÖdiK a Hazai 

betétbiztosítás rendszer?
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1. MI A BETÉTBIZTOSÍTÁS ÉS  
MIÉRT FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA?

a betétbiztosítás feladata a betétesek 
védelme.  a betétbiztosítás másik kiemelt 
feladata a betétesi közbizalom fenntartá-
sán keresztül az ország pénzügyi stabilitá-
sának védelme. 

ha egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, 
azaz nem tudja kifizetni a betétes megta-
karítását (azaz a betétek befagynak), akkor 
az országos betétbiztosítási alap (oba)
az ügyfél részére kártalanítást fizet. a kár-
talanítás törvényben szabályozott mértékű, 
betétesenként és egy hitelintézetre össze-
vontan meghatározott.

Az OBA biztosítás működésének  
3 lényeges pontja:
•			Az	OBA	a	hitelintézetek	fizetésképte-

lensége esetén húsz munkanapon belül 
kártalanítást fizet a névre szóló (a beté-
tes adatait tartalmazó) betétek után.

•		A	törvény	a	kifizetés	felső	értékhatárát	
betétesenként 100 000 euróban hatá-
rozza meg, a kifizetés forintban történik, 
a kártalanítás kezdő időpontját megelő-
ző napon érvényes Mnb devizaárfolya-
mon számítva.  

•		Az	OBA	biztosítás	minden	hitelintézet-
re külön-külön érvényes. tehát ha egy 
betétes több helyen helyezi el a pénzét, 
akkor mindenütt biztosítottá válik a tör-
vény szerinti összeghatárig.

2. KIK TARTOZNAK A  
BETÉTBIZTOSÍTÁSI RENDSZERBE?

betétet csak hitelintézet fogadhat el, a 
magyarországi székhelyű hitelintézetek 
kötelesek csatlakozni a magyar betét-
biztosítás rendszeréhez. a hitelintézetek 
közé tartoznak a bankok, takarékszö-
vetkezetek, lakás–takarékpénztárak és 
hitelszövetkezetek (mi e tájékoztatóban 
a rövidség kedvéért mindezekre a bank 
megnevezést fogjuk használni). 

Figyelem! 
Magyarországon nem csak az oba 
biztosítása alá tartozó hitelintézet 
gyűjthet betétet. erre vonatkozóan 
lásd a határokon átnyúló betétbizto-
sítás c. fejezetet. !

3. KIKNEK vÉDETT A pÉNZE?

az oba-védettség – a törvényben felso-
rolt kivételekkel (pl. befektetési alap, biz-
tosítóintézet, önkormányzat) – mindenkire 
vonatkozik, aki magyarországon bankban 
névre szólóan betétet helyez el, illetve 
bank által 2003. január 1. után kibocsátott 
kötvényt vagy letéti jegyet vásárol. 

a védelem kiterjed a magánszemélyek és 
a vállalkozások, egyesületek, alapítványok 
stb. betétjeire, beleértve a külföldön élőket 
és a külföldieket is. a fontos az, hogy csak 
a névre szóló, a bank nyilvántartása alapján 
azonosítható betétek a biztosítottak, azaz 
amelyeknek tulajdonosa egyértelműen 
meghatározható. Megjegyezzük, hogy 
2001. december 19-étől már csak névre 
szólóan helyezhető el betét, és a korábban 
bemutatóra szólóan elhelyezett betéteket is 
át kell alakítani névre szólóvá a betéti okirat 
első bemutatásakor.

ha valaki ugyanannál a banknál magánsze-
mélyként és egy gazdasági társaság nevé-
ben helyezett el betétet, akkor a kétfajta 
betét külön-külön, egymástól függetlenül is 
biztosított.



Figyelem! 
az euróban megállapított kártalaní-
tási értékhatárra vonatkozóan részle-
tes magyarázatot a 12. pontban talál. 
az alábbi példákban az egyszerűség 
kedvéért a 12. pontban szereplő 
100.000 euró = 28.000.000,- Ft (280 
Ft/euró árfolyamot feltételezve) kár-
talanítási összeghatárral számolunk.

!
Példa: 
Magánszemély és társas vállalkozás

az egyéni vállalkozó jogilag elkülönül 
a magánszemélytől, azaz ugyanazon 
személy háztartásának és egyéni vállal-
kozásának a banki számlái és betétei - a 
betétbiztosítás szempontjából - külön 
betéteknek minősülnek és a bank fize-
tésképtelensége esetén a szóban lévő 
betétek alapján külön-külön, legfeljebb az 
érvényben lévő értékhatárig fizet az oba 
kártalanítást.

ha kiskorú a betét tulajdonosa, akkor 
természetesen szülei, gyámja stb. kezelik a 
betétjét. ez a betét is önállóan – a kiskorú 
javára – biztosított, akkor is, ha például a 
szülőknek is van ugyanannál a banknál a 
saját nevükön betétjük.

Figyelem! 
a biztosított mindig a betét tulaj-
donosa, tehát az a személy, akinek 
a betét a nevére szól, s nem az, 
akinek csak meghatalmazása van a 
számla feletti rendelkezésre (lásd a 
15. és 17. pontot). 

!

4. KI vISELI A BETÉTBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEIT?

a biztosításért az ügyfeleknek nem kell 
díjat fizetniük. az oba működését és a 
kártalanításra szolgáló vagyont az annak 
befektetéséből származó hozam és a ban-
kok befizetései fedezik. emellett az oba 
feladatai teljesítéséhez hitelt is felvehet, 
és kötvényt is kibocsáthat. a betétesek-
nek törvény szerint járó pénz kifizetésé-
nek nem lehet pénzügyi akadálya: az oba 
hitelfelvétele mögött szükség esetén ott 
áll a magyar állam garanciája.

5. HOGYAN MűKÖDIK A HAZAI BETÉTBIZ-
TOSÍTÁS RENDSZER?

1993-ig a lakossági forint- és deviza-
betéteket az állam garantálta. ezt a 
szerepet 1993 közepétől, az oba meg-

Kis Tamás
Lakossági folyószámla  880 000 Ft
Kamat  20 000 Ft
Összesen:  900 000 Ft
oba által kifizethető:  900 000 Ft

Kis és Tsa Bt.
Vállalkozói folyószámla  31 540 000 Ft
Kamat  60 000 Ft
Összesen:  31 600 000 Ft
oba által kifizethető:  28 000 000 Ft
oba által nem kifizethető:  3 600 000 Ft
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alakulásával a betétbiztosítás önálló 
intézménye vette át, de a létrejöttét 
megelőzően elhelyezett betéteket 
– felvételükig – továbbra is védi az 
állami garancia.

a magyar betétbiztosítási rendszert és an-
nak gazdáját, az oba-t az 1993. évi XXIV. 
törvény hozta létre, jelenleg a többször 
módosított 2013. évi CCXXXVII. törvény 
szabályozza. e törvény rendelkezik a ma-
gyarországi hitelintézetek – európai uniós 
gyakorlatot követő – szabályozásáról, 
amelynek fő célja a betétesek pénzének 
védelme. a hitelintézeteknél a törvény 
által előírt szabályok betartását szigorúan 
és rendszeresen ellenőrzi a Felügyelet).

az oba-t egy független igazgatótanács 
irányítja. Gazdálkodását az állami szám-

vevőszék ellenőrzi és megállapításairól 
az országgyűlésnek számol be. az oba 
nem hatóság, de feladatainak ellátása 
érdekében rendelkezik a szükséges 
információkkal. az oba a tagintézetek 
kötelező rendszeres befizetéseiből és az 
ebből felhalmozott vagyon hozamából 
látja el feladatát. ezen felül, a betétesek 
kártalanítása céljából rendkí-
vüli díjf izetést rendelhet 
el, illetőleg – kormány-
garanciával – hitelt 
is fölvehet, és 
kötvényt is kibo-
csáthat. 
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beTéTFormÁK 
bizTosíTÁsa

6. Mi az, aMi védett?

7. Mi az, aMi neM védett?

8. CsaK a forint védett vagy a 

deviza is?

9. Mi száMít névre szóló betétneK?

10. ránézésre olyan, Mint egy 

értéKpapír. leHet-e biztosított?

11. a postán nyitott betétKÖnyveK 

és az ott vásárolt banKi papíroK 

KÖzül MelyeK védetteK? 
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6. MI AZ, AMI vÉDETT?

a hazai betétbiztosítás védelmét a 
magyarországi székhelyű bankokban, 

vagy azok külföldi fiókjaiban 
elhelyezett, névre szóló 

banki betétek lekö-
téstől függetlenül 

(betéti okiratok, 
betétszámla, 
folyószámla, 
bankszámla), 
valamint a bank 
által 2003. janu-
ár 1-jétől kibocsá-

tott kötvények és 
letéti jegyek élvezik. 

(a továbbiakban az 
egyszerűség kedvéért a 

fenti megtakarítási formákat 
– ahol nincs jelentősége az 
azok közötti különbségnek – 
betétnek nevezzük.)

Itt is felhívjuk a figyel-
met arra, hogy az 
oba biztosítási 
szolgáltatása 
csak a taginté-
zeteire, azaz 
a takarék- és 
hitelszövet-

kezetekre, a lakás-takarékpénztárakra, és 
a bankokra, valamint ezek külföldi fiókjaira 
terjed ki, de ez utóbbiakra csak akkor, ha az 
adott ország szabályai ezt lehetővé teszik.

Vigyázat! Mint jeleztük, betétet kizárólag 
bankok gyűjthetnek, és csak ezek lehet-
nek az oba, vagy külföldi betétbiztosító 
intézmény tagintézetei. Letéti jegyet is 
kizárólag hitelintézetek bocsáthatnak ki, 
kötvényt azonban nem csak hitelintéze-
tek, hanem pl. önkormányzatok, gazdál-
kodó szervezetek is. a betéteknél az a 
biztosítottság feltétele, hogy névre szóló 
legyen, a kötvénynél és a letéti jegynél 
ezen túlmenően az is, hogy azt a hitelinté-
zet 2003. január 1. után bocsátotta ki.

7. MI AZ, AMI NEM vÉDETT?

nem mind arany, ami fénylik; nem mind 
védett, ami kamatozik, nem szükségképpen 
védett az, aki banki ügyfél.  Több bank is 

kínál olyan megtakarítási formát, 
amely nem védett, mint pl. 

önkéntes nyugdíjpénztári 
megtakarítás, kamatozó 

részvény, szövetkezeti 
részjegy, befektetői 
részjegy. 
továbbá a betétbiztosí-
tás nem védi a bankok 



által 2003. január 1. előtt kibocsátott kötvé-
nyeket, letéti jegyeket sem. nem terjed ki 
például az oba biztosítás a főleg bankoknál 
vásárolható nyílt, vagy zárt végű befektetési 
alapok befektetési jegyeire sem. 

8. CSAK A FORINT vÉDETT vAGY A DEvIZA IS?

a hazai betétbiztosítás nemcsak a forint-
ban, hanem az euróban vagy eGt-állam, 
illetve az oeCD (Gazdasági együttműködési 
és Fejlesztési szervezet) valamelyik tagálla-
mának fizetőeszközében elhelyezett betétet 
is védi. az oba a Magyarországon elhe-
lyezett védett devizabetétek alapján járó 
kártalanítást forintban, a Magyarországon 
székhellyel rendelkező hitelintézet külföldi 
fióktelepénél elhelyezett betétek után járót 
pedig  a fióktelep országának hivatalos 
fizetőeszközében fizeti ki.  

Figyelem! 
ha a deviza vagy valuta elhelyezé-
sekor a betétbiztosítás kérdésében 
kétsége merülne fel, forduljon 
a banki ügyintézőhöz. az oeCD 
tagországainak listája megtalálható 
a www.oecd.org, az eGt-államok lis-
tája http://konzuliszolgalat.kormany.
hu/egt-tagallamok honlapon! 

!
9. MI SZÁMÍT NÉvRE SZÓLÓ BETÉT-
NEK?

a betétek közül azok minősülnek névre 
szólónak, amelyeknél a betétes szemé-
lye a bank nyilvántartásából egyértel-
műen megállapítható. (ehhez kapcsoló-
dóan utalunk a 24. pontban írtakra.)

Figyelem! 
az, hogy egy megtakarítási 
forma névre szóló, még nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy 
biztosított. a részvény is lehet 
névre szóló és – mint láttuk – 
nincs biztosítva az oba által. 
a 2003. január 1. előtt bank 
által kibocsátott névre szóló 
kötvényt és letéti jegyet sem 
biztosítja az oba. 

!

10. RÁNÉZÉSRE OLYAN, MINT EGY ÉRTÉK-
pApÍR. LEHET-E BIZTOSÍTOTT?

a betétbiztosítás a névre szóló betéteken 
kívül kiterjed a bankok által 1997. január 
1-jétől kibocsátott értékpapírszerű betéti 
okiratokra, közismertebb nevükön a banki 
papírokra is, feltéve persze, hogy azok is 
névre szólóak. 

a betétesek védelmében – a félreértések 
elkerülése végett – törvény kötelezi a ban-
kokat arra, hogy az 1997. január elsejétől 
forgalomba hozott értékpapír jellegű betéti 
okiratokon feltűnő módon tüntessék fel, 
hogy azok betét- vagy takarékbetét szerző-
dést testesítenek meg, azaz oba védelem 
alatt állnak. 
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Figyelem! 
az oba biztosítása kiterjed a 2003. 
január 1-jétől kibocsátott banki köt-
vényekre és letéti jegyekre. !  

11. A pOSTÁN NYITOTT BETÉTKÖNYvEK 
ÉS AZ OTT vÁSÁROLT BANKI pApÍROK 
KÖZüL MELYEK vÉDETTEK?

a postán többféle banki papír kapható 
és állampapírt is lehet vásárolni. a posta 
többnyire megbízás alapján értékesít 
ilyen papírokat. 
az állampapírok mögött állami garancia 
áll. a bankok papírjaira pedig, mint már 
tudjuk, névre szólóság esetén a betétbiz-
tosítás érvényes. 

De a posta nemcsak az államtól és a 
bankoktól fogadhat el megbízásokat, 
hanem másoktól is. a biztonság mércéje 
ezekben az esetekben nem a posta, ha-
nem az, aki a megbízást adta, aki a papírt 
kibocsátotta! a postán kívül mások, 
például utazási irodák is kínálnak banki 
papírokat és más megtakarítási formákat. 
az esetükben is érvényes az, hogy nem 
a terjesztők, hanem a megbízók biztosí-
tottsága fontos az óvatos megtakarítók 
számára. Ilyenkor ajánlatos a fokozott 
f igyelem és tájékozódás!

a bizTosíTÁs 
érTéKHaTÁra

12. Mit jelent az értéKHatár?

13. van-e Önrész a 

betétbiztosításnál?

14. nÖvelHető-e a betétbiztosítás 

értéKHatára? Mi száMít KÖzÖs 

betétneK?

15. Mi száMít KÖzÖsségi betétneK?

16. jogosultaK-e Kártalanításra a 

MegHatalMazottaK?

17. vonatKoziK-e a devizabetétre is a 

biztosítási értéKHatár?
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12. MIT jELENT AZ ÉRTÉKHATÁR?

az oba a betétek tőkéje és kamata után 
legfeljebb 100 000 (azaz százezer) 
eurónak megfelelő forintösszegig fizet 
kártalanítást. 

a kártalanítás értékhatárát a törvény 
euróban állapítja meg, azonban a kifizetés 
forintban történik (ld. azonban a 8. pontot 
is). ha a kártalanítás kifizetésére kerül 
sor, a betétes részére kifizetendő összeg 
megállapítása úgy történik, hogy az oba 
a 100 000 eurót a kártalanítás kezdő 
napját megelőző napon érvényes Mnb 
devizaárfolyamon átszámítja forintra és a 
betétes betétjei után az így kapott forint 
összegig fizet kártalanítást.

Figyelem! 
az alábbi példában szereplő euró 
árfolyam feltételezett összeg, csak 
arra szolgál, hogy a számítást leve-
zethessük. tényleges kifizetésnél az 
adott időpontban érvényes árfolya-
mot alkalmazza az oba.

!

Példa:

Gyakori félreértés, hogy a biztosítási 
kif izetési határt úgy értelmezik, hogy az 
oba a betétként elhelyezett összegből 
100 000 eurónak megfelelő összegű 
forintot és – azon felül – az utána járó 
szerződéses kamatot is kif izeti. egy 
másik tévhit szerint csak a betét össze-
gét, azaz a tőkét védi a betétbiztosítás, a 
kamatát már nem. 

ez nem így van! a törvény értelmében 
az értékhatár az a maximális összeg, 
amelyet az oba egy banki ügyfélnek kif i-
zethet. ebbe beletartozik a folyószámlára 
befizetett tőkeösszeg, a lekötött betét, a 
vásárolt banki papír, biztosított kötvény 
stb. és azok esedékes kamatai is. az 
oba tehát a betétes ügyfél valamennyi 
– a f izetésképtelen bankkal szembeni 
– tőke- és kamatkövetelését összeadja, 
ám a kif izethető összeget a mindenkori 
értékhatár szerint maximálja. 

Itt utalunk ismét arra, hogy az egyéni vállal-
kozó jogilag elkülönül a magánszemélytől, 
azaz ugyanazon személy háztartásának és 
egyéni vállalkozásának a banki számlái és 
betétei - a betétbiztosítás szempontjából 
- külön betéteknek minősülnek és a bank 
fizetésképtelensége esetén a szóban lévő 
betétek alapján külön-külön, legfeljebb az 
érvényben lévő értékhatárig fizet az oba 
kártalanítást.

Kis Tamás forintban elhelyezett betétjei:
takarékbetét  27.980.000 Ft
Kamat  820 000 Ft
Összesen:  28.800.000 Ft
oba által feltételezett               
Mnb devizaárfolyam: 280 Ft/euró
Kártalanítási értékhatár 
euróban:               100.000 euró
Kártalanítási összeg forintban:    
100.000 euró x 280 Ft  28.000.000 Ft
Kis Tamás forintban elhelyezett 
betéteiből: oba által kártalanításként 
kifizethető: 28.000.000 Ft
oba által nem kifizethető:  800 000 Ft
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13. vAN-E ÖNRÉSZ A BETÉTBIZTOSÍTÁSNÁL?

nincs.

14. NÖvELHETő-E A BETÉTBIZTOSÍTÁS ÉR-
TÉKHATÁRA? MI SZÁMÍT KÖZÖS BETÉTNEK?

a már említett alapelv szerint a biztosítás 
személyekre és bankokra vonatkozik, ehát 
a betétbiztosítási védelem növelésére két 
lehetőség adódik: 
a) több bankot vehetünk igénybe
b) növelhetjük a betét tulajdonosainak számát  

Fontos! 
nem jogosult kártalanításra az, 
akinek rendelkezési joga van ugyan 
a betét felett, de nem tulajdonosa 
vagy résztulajdonosa a betétnek.!

ha egy magánszemély vagy vállalkozás több 
bankban helyezi el pénzét, ily módon ban-
konként újabb és újabb, az értékhatár szerin-
ti összeggel növelheti a védettség határát.

ha egy betétnek több bejelentett, azonosítható 
tulajdonosa van – például családtagok –, akkor 
a betétösszegen belül annyiszor 100 000 euró-
ig védett a betét, ahány tulajdonosa van.

ha egy betétnek több tulajdonosa van, azt 
közös betétnek nevezik. a betétbiztosítási 
rendszer, ha a betétesek nem rendelkeznek 
másként, nem tesz különbséget a betét tulaj-
donosai között, azokat egyenrangúnak tekinti, 
függetlenül attól, hogy a betétbe a valóságban 
ki és mekkora összeget fizetett be. a kifize-
tendő összegből ebben az esetben egyenlő 
arányban részesülnek a tulajdonosok.

Figyelem! 
az euróban megállapított kártalanítá-
si értékhatárra vonatkozóan részletes 
magyarázatot a 12. pontban talál. az 
alábbi példákban az egyszerűség 
kedvéért a 12. pontban szereplő 
100.000 euró = 28.000.000,- Ft (280 
Ft/euró árfolyamot feltételezve) kárta-
lanítási összeghatárral számolunk.

!
Példa: közös betét személyenként 
100.000 euró = 28.000.000,- Ft felett

Kis Tamás és Kis Tamásné
Takarékbetét:
takarékbetét  63.490.000 Ft

Kamat  110.000 Ft
Összesen:  63.600.000 Ft
oba által kifizethető 
személyenként: 28.000.000 Ft
oba által nem kifizethető:  7.600.000 Ft
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Példa: közös betét összesen 28 millió Ft alatt

Vigyázat! A közös betét hátrányos is lehet a 
betétes számára, ha van ugyanannál a bank-
nál másik – csak a saját tulajdonában lévő – 
betétje. A közös tulajdon alapján az OBA által 
kifizetett összeg ugyanis beszámít az illető 
ügyfél részére kifizethető értékhatárba, azaz a 
saját vagy a közös tulajdonú betét után eset-
leg már nem kaphatja meg a teljes összeget. 
 

Figyelem! 
az euróban megállapított kárta-
lanítási értékhatárra vonatkozó-
an részletes magyarázatot a 12. 
pontban talál. az alábbi példákban 
az egyszerűség kedvéért a 12. 
pontban szereplő 100.000 euró 
= 28.000.000,- Ft (280 Ft/euró 
árfolyamot feltételezve) kártalanítási 
összeghatárral számolunk.

!
Példa: magán betét és közös betét

15. MI SZÁMÍT KÖZÖSSÉGI BETÉTNEK?

a közös betéttől eltérő fogalom a kö-
zösségi betét. Közösségi betét esetében 
ugyanis a közösséget (pl. társasházat) alkotó 
személyek száma szerint többszöröződik a 
kártalanítási összeghatár, de itt nincs – a kö-
zösséget alkotó személyek magánbetéteivel 
való – összeszámítási kötelezettség. Vagyis, 
ha egy személynek ugyanannál a banknál 
van betétje, mint ahol annak a társasháznak, 
amelyben ez a személy tulajdonos, akkor 

Kis Tamás és Kis Tamásné
Takarékbetét:
takarékbetét  22.150.000 Ft
Kamat  50.000 Ft
Összesen:  22.200.000 Ft
személyenként:  11.100.000 Ft

Kis Tamás
Lekötött betét  27.970.000 Ft
Kamat  30.000 Ft

Kis Tamás és Kis Tamásné
Közös folyószámla  2.270.000 Ft
Kamat  30.000 Ft
Összesen:  30.300.000 Ft
a személyenként kifizethető összeg:

Kis Tamás
Lekötött betét  27.970.000 Ft
Kamat  30.000 Ft
Közös folyószámla  1.135.000 Ft
Kamat  15.000 Ft
Összesen:  29.150.000 Ft
oba által kifizethető:  28.000.000 Ft
oba által nem kifizethető:  1.150.000 Ft

Kis Tamásné
Közös folyószámla  1.135.000 Ft
Kamat  15.000 Ft
Összesen:  1.150.000 Ft
oba által kifizethető:  1.150.000 Ft

Ugyanezek a betétek egy-egy tulajdonossal:

Kis Tamás
Lekötött betét  27.970.000 Ft
Kamat  30.000 Ft
Összesen:  28.000.000 Ft
oba által kifizethető:  28.000.000 Ft

Kis Tamásné
Folyószámla  2.270.000 Ft
Kamat  30.000 Ft
Összesen:  2.300.000 Ft
oba által kifizethető:  2.300.000 Ft
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ez a személy a saját betétje (vagy betétjei) 
alapján jogosult legfeljebb 100 000 eurónak 
megfelelő forint összegű kártalanításra, és a 
társasház is jogosult ezen személyre tekin-
tettel legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 
forint összegű kártalanításra.  

Figyelem! 
az euróban megállapított kártalaní-
tási értékhatárra vonatkozóan részle-
tes magyarázatot a 12. pontban talál. 
az alábbi példákban az egyszerűség 
kedvéért a 12. pontban szereplő 
100.000 euró = 28.000.000,- Ft (280 
Ft/euró árfolyamot feltételezve) kár-
talanítási összeghatárral számolunk.

!
Példa: 

16. jOGOSuLTAK-E KÁRTALANÍTÁSRA A 
MEGHATALMAZOTTAK?

Ha a betéthez valakit meghatalmazottként 
bejelent a tulajdonos – a törvény szóhaszná-
latát követve „rendelkezésre jogosultként” –, 
akkor az a betétbiztosítás szempontjából nem 
jelent tulajdonosi viszonyt. az ilyen meghatal-
mazott személyek tehát nem jogosultak kárta-
lanításra (mivel nem tulajdonosai a betétnek), 
vagyis általuk nem növelhető a betét védettsé-
gének értékhatára.

17. vONATKOZIK–E DEvIZABETÉTRE IS A 
BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKHATÁR?

a devizában elhelyezett betétre is vonatkozik 
az értékhatár, amelynek betartásához az oba 
a betétes követelését a kártalanítás kezdő idő-
pontját megelőző napon érvényes, Mnb által 
közzétett devizaárfolyamon számítja át forintra.

Figyelem! 
a betétesnek ugyanazon banknál el-
helyezett forint- és devizabetétei kár-
talanításkor összevonásra kerülnek 
és azok alapján együttesen legfeljebb 
100 000 eurónak megfelelő összegű 
forint fizethető ki kártalanításként.

!

Társasház 10 tulajdonossal
bankszámla  240.000.000 Ft

Kamat  200.000 Ft
Összesen:  240.200.000 Ft
Tulajdonosonként 
tőke  24.000.000 Ft

Kamat  20.000 Ft
Összesen:  24.020.000 Ft
oba által kifizethető:  24.020.000 Ft
oba által nem kifizethető:   0 Ft
a társasház részére járó 
kártalanítás:  240.020.000 Ft
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18. vÉDI-E A KAMATOKAT IS A BETÉTBIZTOSÍTÁS?

igen, a védettség kiterjed az elhelyezett tőke-
összegre és annak még nem tőkésített (banki 
szóhasználattal: jóváírt) kamataira is, természe-
tesen az értékhatáron belül.
ha a betét tőke- és kamatösszege együttesen 
meghaladja a kártalanítási értékhatárt, akkor az 
oba először a tőkeösszegét fizeti ki, majd a kár-
talanítási értékhatárig a kamatösszeget. termé-
szetesen a kifizetésre kerülő kamatösszeg után a 
kamatjövedelem-adó és eho levonásra kerül.

19. MEKKORA KAMATOT FIZET A BETÉT-
BIZTOSÍTÁS AKKOR, HA MÉG NEM ÍRTÁK 
jÓvÁ A BETÉTSZERZőDÉS SZERINT 
jÁRÓ KAMATOKAT? TERHELI-E LEvONÁS 
(KAMATADÓ, EHO) A KAMATOT?

az oba a Felügyeletnek a kártalanítást meg-
alapozó határozata, vagy a bank felszámolá-
sának közzététele után köteles 20 munka-
napon belül befejezni a betétek kifizetését.  
az oba a tőkeösszegen felül az előzőekben 
felsorolt kezdő időpontig számított, szerző-

dés szerinti kamatot is kifizeti a betétesnek. 
emlékeztetünk arra, hogy az értékhatárt a 
kamatokkal együtt sem lehet átlépni. a kama-
tot a jogszabályok alapján terheli kamatadó és 
eho fizetési kötelezettség.

20. vÉD-E BÁRMILYEN MAGAS KAMATOZÁ-
SÚ BETÉTET AZ OBA?

a törvényhozók igyekeztek csökkenteni 
a visszaélési lehetőségeket. Ha egy beté-
tes az azonos nagyságú és lekötési idejű 
betét bank által meghirdetett kamatához 
képest jelentősen magasabb kamatot 
vagy más vagyoni előnyt kap, akkor 
betétjére az oba védettség nem vonat-
kozik. a „jelentősen magasabb kamat” a 
nyilvánosan, a banki kondíciós listában 
meghirdetettnél relative nem egy-két 
százalékkal, hanem jelentősen nagyobbat 
jelent! az oba eddigi gyakorlatában volt 
már példa arra, hogy a bank által nyilváno-
san meghirdetett kondíciókat száz száza-
lékkal meghaladó kamatmértékű betétet 
kizárta a biztosításból.  

18. védi-e a betétbiztosítása 

KaMatoKat is?

19. MeKKora KaMatot fizet a 

betétbiztosítás aKKor, Ha Még neM 

írtáK jóvá a betétszerződés szerint 

járó KaMatoKat? terHeli-e levonás 

(KaMatadó) a KaMatot?

20. véd-e bárMilyen Magas 

KaMatozású betétet az alap?

KamaToK 
bizTosíTÁsa
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21. vÉDETT-E A BETÉTEM EGY uNIÓS 
BANKBAN MAGYARORSZÁGON vAGY AZ 
EuRÓpAI uNIÓ MÁS ORSZÁGAIBAN?

az eU-n belül a betétbiztosítás kötelező 
egységes szolgáltatási minimumát uniós 
előírás rögzíti.

az eU területén bejegyzett bankokban 
elhelyezett betéteket az alapítás országá-
ban létrehozott nemzeti betétbiztosítási 
intézmény biztosítja. ez a védelem kiter-
jed mindazon eU-s tagországra is, ahol a 
szóban lévő bank betétet gyűjt. Például 
egy ausztriában bejegyzett bank magyar-
országi fiókja (fióktelepe) által gyűjtött 

betéteket az osztrák betétbiztosító intézet 
biztosítja, egy Magyarországon bejegy-
zett bank ausztriai fiókja által gyűjtött 
betéteket pedig az oba. 

22. ELőFORDuLHAT-E, HOGY pÉNZEM 
ELHELYEZÉSEKOR A MAGYAR BETÉTBIZ-
TOSÍTÁS FELTÉTELEITőL ELTÉRő BETÉT-
vÉDELEMMEL TALÁLKOZOM? 

előfordulhat, különösen a védett betétek 
körét tekintve lehetnek különbségek 

emiatt nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy 
betételhelyezés előtt mindig tájékozódjon 
a betétbiztosítás feltételeiről! 
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21. védett-e a betéteM egy uniós 

banKban Magyarországon, vagy az 

európai unió Más országaiban?

22. előfordulHat-e, Hogy pénzeM 

elHelyezéseKor a Magyar 

betétbiztosítás feltételeitől eltérő 

betétvédeleMMel találKozoM?

HaTÁroKon ÁTnYÚló
beTéTbizTosíTÁs



23. MILYEN ADATOKAT KÖZÖLjÖN A 
BETÉTES A BANKjÁvAL A BIZTOSÍTÁS 
ÉRvÉNYESÍT HETőSÉGÉHEZ, TELjESÍT-
HETőSÉGÉHEZ?

a pénzmosás elleni törvény 
alapján a bankoknak az 
ügyfeleket azonosítani-
uk kell, és rögzíteniük 
kell a törvény által 
meghatározott adatokat. 
ennél több adatra a betét-
biztosítás érvényesíthetőségé-
hez sincsen szükség.  

Mindig jelentse be az adataiban, 
például a lakcímében történő változá-
sokat! ha valaki a változásokat nem 
jelenti be, attól még jogosult marad 
a kártalanításra, azonban az adatok 
nehezebb feldolgozása, ellenőrzése 
következtében esetleg később juthat 
a pénzéhez.

Figyelem! 2001. december 19-étől 
már nem lehet betétet úgy elhelyez-
ni, hogy a betétes nem adja meg az 
azonosító adatait. a pénzmosás elleni 

törvény alapján a banknak az előírt adatokat 
fel kell vennie a betétesről a betét elhelyezé-
sekor, vagy a korábban bemutatóra szólóan 
elhelyezett betét első bemutatásakor. 

24. MIT KELL TENNIE AZ üGYFÉL-
NEK A BETÉT BEFAGYÁSA 

uTÁN ANNAK ÉRDEKÉBEN, 
HOGY A pÉNZÉT MIE-
LőBB vISSZAKApjA?

a bank mellett az oba-nak 
is kötelessége a betétesek 
tájékoztatása. az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően 
a napi sajtó és hirdetmények 

tájékoztatnak arról, mikor és 
milyen szabályok szerint kezdődnek 

a kifizetések. 

25. MENNYI IDő ALATT FIZETIK KI 
A BIZTOSÍTOTTAK pÉNZÉT?

az oba a kifizetéseket a Felügye-
letnek a kártalanítást megalapozó 
határozata, vagy a felszámolás 
közzététele után kezdi el és 20 
munkanapon belül fejezi be. e 

GYaKorlaTi 
KérDéseK

23. Milyen adatoKat KÖzÖljÖn a 

betétes a banKjával a biztosítás 

érvényesítHetőségéHez, 

teljesítHetőségéHez?

24. Mit Kell tennie az ügyfélneK 

a betét befagyása után annaK 

érdeKében, Hogy a pénzét Mielőbb 

visszaKapja?

25. Mennyi idő alatt fizetiK Ki a 

biztosítottaK pénzét?

26. elévül-e a betétbiztosítással 

szeMbeni KÖvetelés?

27. Honnan leHet ezen a Kiadványon 

Kívül tájéKozódni arról, Mi 

biztosított és Mi neM?

28. Hová fordulHat, Ha a betéttel 

KapCsolatos betétbiztosítási 

Kérdésére a banKtól neM Kap 

választ?
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határidőn belül az oba-nak ki kell fizetnie 
a bejelentett jogos igényeket. Indokolt 
esetben a kártalanítás ideje egy alkalom-
mal további 10 munkanappal meghosszab-
bítható. Megismételjük: a kifizetéseknek 
pénzügyi akadálya nem lehet!

a törvény alapján az oba a legésszerűbb, 
leggyorsabb módon teljesíti a kifizetése-
ket. Például „oba betétbiztosítási kártya” 
segítségével, banki átutalással, postai 
úton vagy kifizető ügynök – pl. egy bank 
– megbízása útján. a kifizetési módokat 
minden esetben az oba hirdetményei 
tartalmazzák.

26. ELÉvüL-E A BETÉTBIZTOSÍTÁSSAL 
SZEMBENI KÖvETELÉS?

a betétbiztosítással szembeni követelés 
mindaddig igényelhető, amíg az eredeti 
követelés a bankkal szemben érvényesít-
hető lett volna. a  takarékbetétek például 
nem évülnek el, az egyéb betétkövetelé-
sek pedig – ha a szerződés nem állapított 
meg más határidőt – öt évig érvényben 
maradnak. a letéti jegy a beváltásra előírt 
határidő lejártát követő tíz év alatt évül 
el, a kötvényen alapuló követelés nem 
évül el. a letéti jegyek és banki kötvények 
közül azonban csak a 2003. január 1. után 
kibocsátottak biztosítottak.

27. HONNAN LEHET EZEN A KIADvÁNYON 
KÍvüL TÁjÉKOZÓDNI ARRÓL, MI BIZTOSÍ-
TOTT ÉS MI NEM?

Bankfiók
a bankok kötelesek a betétbiztosítással 
kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről 
közérthető formában tájékoztatni különös 

tekintettel arra, hogy mely betéttípusok 
biztosítottak, beleértve az írásbeli tájékoz-
tatási kötelezettséget is.
 
KBB adat
2011. január 1-től a bankok az ügyfél kérésé-
re kötelesek (évente egyszer díjmentesen) 
tájékoztatni betéteseiket valamennyi, oba 
által biztosított betétjük összegéről, ez az ún. 
konszolidált biztosított betéti információ (Kbb). 
a tájékoztatás történhet levélben, elektroni-
kus úton, illetve a bankfiókokban közvetlenül 
átadott kimutatással. a tájékoztatás konkrét 
módjáról érdeklődjön számlavezető bankjánál!
Lényeges, hogy ha Ön kérdez, a bank köteles 
pontos és részletes felvilágosítást adni!
 
Fogyasztóvédelmi embléma
 
2012. március 1-jétől a biztosított bank-
betéteket Ön könnyen felismerheti az 

oba fogyasztóvédelmi 
emblémája alapján. a 
hitelintézetek számára 
ugyanis kötelező az 
embléma feltüntetése 
az ügyféltájékoztató 
anyagokon. ha ezt az 
emblémát látja, biztos 
lehet afelől, hogy az a 
betéti termék oba által 
biztosított, így vonatko-
zik rá a 100 ezer eurós 
védettség.
 

Facebook, Twitter
az oba Facebook oldalán (www.facebook.
com/betetvedelem) és twitteren keresztül (@
betetbiztosítas) figyelemmel kísérheti a hazai és 
külföldi betétbiztosítási híreket, információkat, 
változásokat.
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Honlap
az oba Internetes honlapja a www.oba.hu 
címen érhető el, ahol Ön könnyen keres-
hető formában találhatja meg a hazai és a 
nemzetközi betétbiztosítási ismereteket. egy 
bank fizetésképtelensége esetén az oba a 
honlapján kiemelten kezeli az ezzel kapcso-
latos információkat, tájékoztatásokat. 
 
Hangújság
az oba hangújság (témánként rögzített 
hangbemondás) üzemeltetésével is segít 
eligazodni betétbiztosítási kérdésekben 
a (40) 918-918 telefonszámon. Jó tud-
nia, hogy egy bank fizetésképtelensége 
esetén a hangújság kiegészül az annak 
betéteire vonatkozó kártalanítási tudniva-
lókkal.

28. HOvÁ FORDuLHAT, HA A BETÉTTEL 
KApCSOLATOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI KÉR-
DÉSÉRE A BANKTÓL NEM KAp vÁLASZT?

az oba a betétesek bankok iránti bizalmá-
nak erősítése céljából az internetre építve, 
a betétesek érdekeinek védelmére létre-
hozta a „betétbiztosítási ombudsman” 
intézményét. az eddig ismert hasonló 
intézményektől eltérően a „betétbiztosí-
tási ombudsman” nem jelenik meg létező 
személyként. a betétesek az internetes 
ombudsman@oba.hu címre elektronikus, 
vagy a 1535 budapest Pf. 793 levélcímre 
hagyományos levelet küldhetnek a követ-
kezőkben részletezett ügyekben, melyet az 
oba munkatársai dolgoznak fel és segíte-
nek azok megoldásában.

a „betétbiztosítási ombudsman” vállalja a 
hitelintézet és annak ügyfele közötti – a 
betétbiztosítással összefüggő – esetleges 
ügyfél-problémák pártatlan és korrekt 
megoldását. a „betétbiztosítási ombuds-
man” minden körülmények között különös 
gondot fordít a titokvédelmi szabályok 
megtartására. 

Milyen konkrét segítséget várhat Ön az 
ombudsmantól? az ombudsman független-
ségéből és pártatlanságából eredően arra 
vállalkozhat, hogy meghatározott problé-

ma kapcsán közreműködik a felek számára 
elfogadható megoldások felkutatásában. 
ennek során, ha szükséges, felveszi a 
kapcsolatot az érintett bankkal, esetleg a 
Felügyelet bevonásával az eset körülmé-
nyei alapján közreműködik a megoldási 
javaslatok kimunkálásában is.

akkor kérje az ombudsman közreműködé-
sét, ha nem kapott megfelelő tájékoztatást 

a hitelintézettől akár szóban, akár írásban 
a betétbiztosítással, esetleg az állami ga-
ranciával kapcsolatos kérdéseire.

ha a „betétbiztosítási ombudsman” 
közvetlenül nem lehet az Ön segítségére, 
akkor megmondja, hogy az adott ügyben 
mely szervezethez célszerű fordulnia. 

miben nem illetékes a „betétbiztosítási 
ombudsman”?
•	Nem	vállalkozhat	részletes	vizsgálatok	el-
végzésére, leszámítva a széles értelemben 
vett ügyfél-érdeket csorbító eseteket.
•	Nem	illetékes	azokban	a	kérdésekben,	
amelyek a hitelintézetek vezetőinek hatás-
körébe tartoznak.
•	Nem	illetékes	eljárni	a	már	kialakult	válság-
helyzetben, illetve kártalanítás esetén. az 
ilyen esetekben a Felügyelet és/vagy az oba 
feladatait a vonatkozó törvények jelölik ki.
•	Végül,	nem	alkalmas	olyan	ügyek	megol-
dására sem, amelyekben peres eljárás van 
folyamatban, illetve amelyek már végrehaj-
tás alatt állnak.
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betét:
a Polgári törvénykönyv szerinti betétszer-
ződés vagy a jogszabály szerinti takarék-
betét-szerződés alapján fennálló tartozás, 
ideértve a hitelintézetnél a fizetésiszámla-
szerződés alapján fennálló pozitív számla-
egyenleget is, valamint a bank által 2003. 
január 1-től kibocsátott letéti jegyet és 
kötvényt.

névre szóló betét:
az a betét, amelynek tulajdonosa a betét-
szerződés, a takarékbetét-szerződés vagy 
a bankszámlaszerződésben feltüntetett 
azonosító adatok alapján egyértelműen 
azonosítható.

betétes:
akinek a betét a nevére szól, vagy – kizáró-
lag a nem névre szóló betétek esetében – 
aki a betétokiratot felmutatja.

rendelkezésre jogosult személy:
a betétes és az a személy, aki a betétes 
rendelkezése alapján korlátozással vagy a 
nélkül rendelkezhet a betét fölött.

Kedvezményezett:
a betétes vagy a betétes által kedvez-
ményezettként a hitelintézetnek írásban 
bejelentett személy.

Közös betét:
a közösségi betét kivételével az olyan betét, 
amelynél több betétes van (több személy 
nevére szól).

Közösségi betét: 
a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai 
takarékossági csoportok, építőközösségek 
betétei.

Kártalanításra jogosult személy:
a betétes. Kivételt képeznek azok a betétek, 
amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő 
megállapodást tartalmaznak. nem minő-
sül kártalanításra jogosult személynek – a 
rendelkezési jogosultságának keletkezési 
időpontjától függetlenül – az a személy, aki 
a betétes rendelkezése alapján rendelkezik 
a betét fölött a kártalanítás kezdő időpontját 
megelőző napon, de egyébként nem beté-
tes és nem kedvezményezettje a betétnek.

FoGalom 
meGHaTÁrozÁsoK



Figyelmeztetés!

ez a kiadvány a jelenlegi betétbiztosítási szabályok kivonatos ismertetése, 

így kizárólag tájékoztató jellegű. a benne foglaltak és a jogszabályok eltérő 

értelmezése esetén a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

a betétbiztosítási rendszer csökkenti a banki, takarék- és hitelszövetkezeti, 

valamint a lakás-takarékpénztári ügyfelek kockázatát. ez azonban nem 

jelent teljes biztonságot, hiszen a betétbiztosítási rendszernek kizárólag a 

betétet gyűjtő intézmények a tagjai.



beTéTbizTosíTÁs 
eUróPÁban

TÁjéKozóDni 
szereTne az eUróPai 

orszÁGoKban érvénYes 
beTéTbizTosíTÁsi 
renDszereKről?

w w w.oba .HU





oba ingyenes mobil alkalmazása:

1027 budapest, Csalogány u. 9-11.    /    1535 budapest Pf. 793. 
www.oba.hu    /    www.facebook.com/betetvedelem 

info@oba.hu

http://www.oba.hu
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