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Kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás a Pénztár által − az utóbb felszámolás alá került − hitelintézetnél nyitott 
pénzforgalmi számlán elhelyezett – a Pénztár által vezetett egyéni egészségszámlákat magába foglaló fedezeti 
tartalékban nyilvántartott – „tagi vagyon”-ra? 
 
I. A JOGKÉRDÉS  
 
Kiterjed-e az OBA által nyújtott biztosítás a Pénztár által az utóbb felszámolás alá került hitelintézetnél nyitott pénz-
forgalmi számlán elhelyezett – a Pénztár által vezetett egyéni egészségszámlákat magába foglaló fedezeti tartalékban 
nyilvántartott – „tagi vagyon”-ra? 
 
II. A PÉNZTÁR ÁLLÁSPONTJA  
 
A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) több rendelkezésére 
hivatkozva azt az álláspontot képviselte, hogy az OBA által nyújtott biztosítás, és ebből következően az OBA kártala-
nítási kötelezettsége kiterjed az egyéni egészségszámlákon nyilvántartott azon „tagi vagyon”-ra is, mely az utóbb 
felszámolás alá került hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számlán került elhelyezésre. Véleménye szerint ugyanis a 
Pénztár által betétként elhelyezett összegnek a pénztári tagok egyéni számláján nyilvántartott része nem tekinthető 
a Pénztár vagyonának és így a Pénztár betétjének sem. 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA  
 
A vonatkozó jogszabályhelyek alapján az MNB az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
1. Az OBA által nyújtott biztosítás  

 
A Hpt. az OBA által nyújtott biztosítás kereteit pozitív, illetve negatív módon határozza meg. A Hpt. 212. §-a egy-
részről rögzíti, hogy mely megtakarításokra terjed ki az OBA által nyújtott biztosítás (pozitív taxáció), másrészről 
felsorolja azon betétek körét, melyek nem tartoznak az OBA által nyújtott biztosítás hatálya alá (negatív taxáció). 
 
a) A Hpt. 212. § (1) bekezdése általános szabályként rögzíti, hogy az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre 
szóló betétekre terjed ki. A Hpt. 6. § (2) bekezdés 6. alpontja határozza meg a névre szóló betét fogalmát, e sze-
rint névre szóló betét: az a betét, amelynél a betétes a betétszerződés, a takarékbetét-szerződés vagy a bank-
számlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható.  
A Hpt. 212. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint az OBA által nyújtott biztosítás − az ott meghatározott felté-
telek mellett – vonatkozik az 1993. június 30. előtt lekötött egyes betétekre, betéti okiratokra is.  
 
ba) A Hpt.-nek − a beadványban is hivatkozott, az OBA által nyújtott biztosítás hatálya alá nem tartozó betéteket 
felsoroló − 213. §-a kifejezetten nevesíti (1) bekezdés d) pontjában az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak be-
téteit. A betét fogalmát a Hpt. 6. § (2) bekezdésének 1. alpontja, illetve a 6. § (1) bekezdés 8. alpontjában foglalt 
fogalommeghatározó jogi normák tartalmazzák.  
 
A Hpt. 6. § (2) bekezdés 1. alpontjában foglaltak szerint a Hpt. X. fejezete alkalmazásában – itt helyezte el a jogal-
kotó az OBA-ra vonatkozó szabályokat – a betét az (1) bekezdés szerinti betét, valamint hitelintézet által kibocsá-
tott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ide nem értve a) a hitelintézetnél más hitelintézet által elhelyezett be-
tétet, b) jelzálog-hitelintézet által − jogszabály szerint − kibocsátott jelzáloglevelet, c) az alárendelt kölcsöntőkét, 
alapvető kölcsöntőkét, járulékos kölcsöntőkét, d) a kiegészítő alárendelt kölcsöntőkét, valamint e) szövetkezeti 
hitelintézetnél a szövetkezeti tagi hozzájárulást. 
 
A Hpt. 6. § (2) bekezdés 1. alpontjában hivatkozott 6. § (1) bekezdés 8. alpontja szerint betét: a Ptk. szerinti be-
tétszerződés vagy a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet szerinti takarékbetét-szerződés 
alapján fennálló tartozás, ideértve a hitelintézetnél a fizetésiszámla-szerződés alapján fennálló pozitív számla-
egyenleget is.  
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Minthogy az Ebr. 1. számú melléklet 1 c) pontja, illetve a Hpt. 6. § (1) bekezdése egyaránt betétszerződést említ, 
az Ebr. 1. számú melléklet 1 c) pontjában foglalt lekötött betét a Hpt. 6. § (1) bekezdése szerinti betétnek minő-
sül. 
 
A fentiek alapján levonható következtetés: A Hpt. hivatkozott rendelkezéseinek együttes értelmezése alapján, 
különös figyelemmel a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjára, az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Pénz-
tárnak az Ebr. 1. számú melléklet 1 c) pont szerinti lekötött betétekre. 
 
ba) Az MNB megvizsgálta, hogy az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed-e az Ebr. 1. számú melléklet 1 b) pontja 
szerinti pénzforgalmi számlán elhelyezett összegekre. A Hpt. már hivatkozott 6. § (1) bekezdés 8. alpontja szerinti 
betét fogalmába beletartozik a hitelintézetnél fizetésiszámla-szerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleg is. 
 
A Ptk. 6:394. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a fizetésiszámla-szerződésről: Fizetésiszámla-szerződés alapján a 
számlavezető a számlatulajdonos számára, pénzforgalmának lebonyolítása érdekében folyószámla (fizetési szám-
la) nyitására és vezetésére, a számlatulajdonos díj fizetésére köteles. 
 
A pénzforgalmi számla fogalmát a Pénzforgalmi tv. 2. § 20. pontja az alábbiak szerint határozza meg: pénzforgal-
mi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzfor-
galmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.  
 
A fentiek alapján levonható következtetés: A Pénzforgalmi tv. 2. § 20. pontja (pénzforgalmi számla fogalma), a 
Ptk. 6:394. §-a (fizetésiszámla-szerződés fogalma), illetve a Hpt. 6. § (2) bekezdés 1. alpontja alapján alkalmazan-
dó 6. § (8) bekezdése (betét fogalma) értelmében az Ebr. 1. számú melléklet 1 b) pontja szerinti pénzforgalmi 
számla a Hpt. 212. és 213. §-a alkalmazása során betétnek minősül. A fentiek alapján − figyelemmel a Hpt. 213. § 
(1) bekezdés d) pontjára − a Pénztár pénzforgalmi számláján elhelyezett összegre sem terjed ki az OBA által nyúj-
tott biztosítás.  
 
c) A Hpt. jelen állásfoglalás szempontjából releváns 213. §-át a jogalkotó 2015. július 3-i hatállyal módosította. Az 
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosítá-
sáról szóló 2014. évi CIV. törvény (Törvény) 74. §-a a Hpt. említett szakaszának több bekezdését, illetve alpontját 
érintette, azonban a 213. § (1) bekezdés d) pontjára a módosítás nem terjedt ki. 
Ennek abból a szempontból van relevanciája, hogy amennyiben a jogalkotó az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárak betéteire kiterjesztette volna az OBA által nyújtott biztosítást, úgy az MNB megvizsgálta volna azt, 
hogy e módosítás mikortól lép hatályba.  
 
A Hpt. 213. §-ának egyes rendelkezéseit módosító Törvény – vonatkozó 74. §-ához – fűzött indokolás szerint: 
A betétbiztosítási irányelv a betétesek egységes védelme érdekében pontosítja a betétbiztosítás alá tartozó beté-
tesek és betétek körét. Az irányelvnek történő megfelelés érdekében szükséges a betétbiztosítás alól kizárt beté-
teket meghatározó rendelkezés módosítása. Az irányelv által biztosított lehetőséggel élve a módosítás kiterjeszti a 
betétbiztosítást a helyi önkormányzatok betéteire. Ennek feltétele ugyanakkor, hogy az önkormányzatok költség-
vetése nem haladhatja meg a Hpt.-ben előírt szintet. 
 
Figyelemmel arra, hogy a módosítás a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjára nem terjedt ki, megállapítható, hogy a 
jogalkotó az OBA által nyújtott védelmet nem is kívánta kiterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak 
betéteire. 

 
2. A tagi megtakarítások 
 

Az MNB megvizsgálta az Öpt. és azzal összefüggésben az Ebr. rendelkezéseit is, hogy azok alapján nem jut-e a 
fenti 1. pontban foglaltaktól eltérő következtetésre. Az Öpt. rendelkezései közül az MNB elsődlegesen a tagok tu-
lajdonosi minőségét meghatározó − 3. § (3) bekezdésében foglalt − kölcsönösség elvét, valamint a pénztárak jogi 
személyiségét deklaráló 6. §-ban foglaltakat vette figyelembe. A Pénztár által a beadványban hivatkozott további 
jogszabályi rendelkezéseket az MNB azért nem vizsgálta részletesen, mert azokra a Pénztár a tagok tulajdonosi 
státuszának alátámasztása érdekében hivatkozott. A tagok tulajdonosi minőségéről azonban az Öpt. hivatkozott 
3. § (3) bekezdése egyértelműen rendelkezik, így a Pénztár által hivatkozott egyéb jogszabályhelyek további vizs-
gálata szükségtelen volt. 
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Az Öpt. 6. § (1) bekezdése értelmében a pénztár jogi személy. A 6. § (3) bekezdése szerint a pénztár a bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre, az alakuló közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. E rendelkezésekből kö-
vetkezően a pénztárak − bírósági nyilvántartásba vételük időpontjától − elkülönült jogalanyisággal rendelkeznek, 
a polgári jogi jogviszonyok alanyai lehetnek. A pénztárak elkülönült jogi személyiségéből fakadóan köthetnek 
önállóan szerződést például a pénzforgalmi számla vezetésére egy hitelintézettel vagy köthetnek vagyonkezelési 
szerződést egy arra jogosult intézménnyel. 
 
Az Öpt. fenti szakaszaiból következően a pénztár és a tagok közötti – belső − (tulajdonosi) jogviszony a pénztár és 
a szerződő felek között létrejött jogviszonyra nincs kihatással.  
 
A tagi megtakarítás pénzforgalmi számlán, illetve lekötött betétként történő elhelyezése az Ebr. 2. § (1) bekezdé-
se, valamint az Ebr. 1. számú melléklete alapján pénztári befektetésnek minősül. Az ily módon befektetett eszkö-
zök azonban – figyelemmel az Ebr. 2. § (2) bekezdésére − nem az egyes tagok, hanem pénztári befektetési inst-
rumentumokként kerülnek elhelyezésre. 
 
A fentiek alapján levonható következtetés: Figyelemmel az önkéntes pénztárak önálló jogalanyiságára, a tagok 
tulajdonosi minősége kizárólag a Pénztár és a tagok belső jogviszonyában irányadó, a Pénztár és harmadik sze-
mélyek jogviszonyában azonban nem. Ebből következően az OBA által nyújtott biztosítás terjedelme tekinteté-
ben az Öpt.-ben foglalt rendelkezéseknek, ideértve a tagok tulajdonosi minőségét deklaráló szabályokat is, nincs 
jogi relevanciája. 

 
A Hpt. és az Öpt. rendelkezéseinek együttes vizsgálata alapján – az MNB álláspontja szerint – az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárak betéteire az OBA által nyújtott biztosítás hatálya nem terjed ki. Az Öpt. 3. § (3) bekezdésében 
foglalt, a tagok tulajdonosi minőségét deklaráló szabály ugyanis – figyelemmel az Öpt. 6. § (1) bekezdésére − nem 
vezethet a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt tételes – tehát a jogalkalmazó számára mérlegelést meg 
nem engedő − jogszabályi rendelkezés „áttöréséhez”.  
 
Budapest, 2015. július 13. 


