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HIRDETMÉNY 
A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap 

által biztosított betétekről 

(a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi) 

 
Hatályos: 2015. július 3. napjától 

 
A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett betétekért történő helytállás és biztosítás feltételeiről a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) rendelkezik. 

 
A GRÁNIT Bank Zrt. a Hpt. 209. § (1) bekezdése szerinti törvényi kötelezettségének eleget téve csatlakozott az 

Országos Betétbiztosítási Alaphoz (a továbbiakban: Alap). 

Az Alap feladata különösen: 
 

 a betétes magyar nyelvű tájékoztatása, illetve 

 
 a GRÁNIT Banknál Zrt-nél elhelyezett betét befagyása, vagy a tevékenységi engedélyének az MNB által történő 

visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén a betétes részére a törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően, jelen Hirdetményben meghatározott kártalanítási összeg kifizetése. 

 
Az Alap a felsorolt feladatkörében az államtól kapott megbízás alapján ellátja az állam képviseletét az egyezségi 

tárgyaláson, illetve a felszámolási eljárás során. 
 

 
I. Az Alap által biztosított betétek 

 

1. Az Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétekre terjed ki. 
A betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet 

 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint 

 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél 
helyeztek el. 

Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba 

hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. 

Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett – állami garanciával (helytállással) 

biztosított – betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés e törvény rendelkezéseinek megfelelően – 
az OBA által – biztosított. 

 

II. Az Alap által biztosított betétek a GRÁNIT Bank Zrt-nél 

 

Az Alap által nyújtott biztosítás a GRÁNIT Bank Zrt. mindenkor hatályos betéti Hirdetményében közzétett azon betéti 
konstrukciók keretében lakossági bankszámláról, pénzforgalmi számláról, megtakarítási számláról, valamint 

betétszerződés alapján lekötött betétösszegekre és ezen számlák pozitív számlaegyenlegére terjed ki, amelyeket a 
GRÁNIT Bank Zrt. OBA logóval jelöl. 
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III.  Az Alap által nem biztosított betétek 

a) a költségvetési szerv, 

b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, 

c) a helyi önkormányzat, 

d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, 

e) a befektetési alap, 

f) a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, 

g) az elkülönített állami pénzalap, 

h) a pénzügyi intézmény, 

i) az MNB, 

j) a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, 

k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak 

Garancia Alapja, 

l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek 

betéteire. 

m) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel 

megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló 
tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. 

n) Az a) és c) pontjától eltérően az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi 

önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi 
beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer 

eurót. A meghatározott összeghatár forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján 
érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell 

meghatározni. 

 

IV. Kártalanításra vonatkozó szabályok 

 

Fogalmak 

 betétes: akinek a betét a nevére szól, vagy - kizárólag a nem névre szóló betétek esetében - aki a 

betétokiratot felmutatja, továbbá közös betét esetén a betét minden egyes tulajdonosa;  

 helyi önkormányzat: a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati társulás és a 

térségi fejlesztési tanács;  

 kártalanításra jogosult személy: a betétes, ide nem értve  

a) azt a betétest, akinél a betét szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak,  

b) a rendelkezési jogosultságának keletkezési időpontjától függetlenül azt a személyt, aki a betétes 

rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a kártalanításnak a 217. § (1) bekezdésében meghatározott 
kezdő időpontját megelőző napon, de egyébként nem betétes;  

 költségvetési mérlegfőösszeg: a helyi önkormányzat pénzforgalmi teljesítési adatairól adott éves 

beszámolójában szereplő költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összege közül a kisebb összeg; 
azzal, hogy a helyi önkormányzatra az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan számítandó a 

költségvetési mérlegfőösszeg;  

 közös betét: olyan betét, amelynél több betétes van (több személy nevére szól);  
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 névre szóló betét: az a betét, amelynél a betétes a betétszerződés, a takarékbetét-szerződés vagy a 

bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható;  

 rendelkezésre jogosult személy: a betétes és az a személy, aki a betétes rendelkezése alapján 

korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött. 

4.1 Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére először a tőke, majd a kamat összegét személyenként összevontan 

legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás kezdő időpontjának napját 

megelőző napon érvényes a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell 

meghatározni. 

4.2 Közös betét esetén a kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell 

számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából - eltérő szerződési kikötés hiányában - a betét 

összege a betéteseket azonos arányban illeti meg. 

4.3 A Bank egyesülése vagy a betétállomány átruházása esetén a kártalanítási összeghatár szempontjából 3 hónapig 

külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés, átruházás alakulás előtt az összeolvadó, beolvadó, átadó, 

átvevő vagy átalakuló hitelintézetnél elhelyezett betétei. 

4.4 Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás 

jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki. 

4.5 A betétes elhalálozása esetén - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - az örökhagyó és az örökösök 

betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy a rögzített 

kamatozású kamatperiódus végéig - a kettő közül a későbbi időpontig - külön betétnek kell tekinteni és a kártalanítási 

összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel. Az örökhagyó betétje után a 

kártalanítás a meghatározott összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök számától. Ezt a rendelkezést a közös 

betétekre is alkalmazni kell. 

4.6 Az egyéni vállalkozó által elhelyezett betét - elhelyezésének időpontjától függetlenül - az ugyanazon személy által 

magánszemélyként elhelyezett betéttől, külön betétnek minősül. 

4.7 A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a GRÁNIT Bank Zrt-nél nyitott 

bankszámlák, amelyeket a GRÁNIT Bank Zrt. nem a Hpt. 6.§ (1) bekezdése szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet – 

elhelyezésük időpontjától függetlenül külön betétnek minősülnek a közjegyzők, végrehajtók, ügyvédek más betéteitől. 

4.8  Az OBA a kártalanításra jogosult természetes személy részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig 

fizet kártalanítást azon betétkövetelések esetén, amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban 

elkülönített számlán helyeztek el és a (4.8.1) bekezdésben meghatározott eredetüket a (4.8.2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően igazolták a tagintézet részére. 

(4.8.1) A fenti bekezdés abban az esetben alkalmazandó, ha a betét forrása 

a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása, 
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás, 

c) biztosítási összeg vagy 
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés. 

 
(4.8.2) A jogosult a betét forrását az elkülönített számlán történő elhelyezés napján a következő okiratokkal 

igazolja: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy 

tulajdonjog, bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata, 
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b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás, 
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása, 

d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a bíróság 30 napnál nem régebbi 
határozata. 

 
4.9  A Gránit Bank Zrt. és a betétes közötti beszámításnak kizárólag akkor van helye, ha a betétesnek a bankkal 

szemben a kártalanítás meghatározott kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása van. A beszámítás feltétele, hogy a 

Gránit Bank Zrt. a betétre vonatkozó szerződés megkötésekor a vonatkozó szerződési feltételek rögzítésével tájékoztatja 
a betétest az e bekezdés szerinti beszámításról a kártalanítási összeg meghatározásánál. A Gránit Bank Zrt. kártalanítás 

esetén a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a beszámítási igényét az OBA-val közölni. A Gránit 
Bank Zrt. köteles a szerződési feltételek bemutatásával igazolni, hogy tájékoztatta a betétest. Ha a beszámításra sor 

kerül, akkor az OBA a kártalanítási összegből a Gránit Bank Zrt-t megillető és részére átutalt összeg levonása után 

fennmaradó összeget fizeti ki a betétes részére. 
 

4.10  A kártalanítás mértékének megállapítása során a betétesnek a GRÁNIT Bank Zrt-nél fennálló valamennyi 
befagyott követelését össze kell számítani. Ha a GRÁNIT Bank Zrt-nek a betétessel szemben lejárt követelése van, azt a 

kártalanítás megállapítása során a betétes követelésébe be kell számítani. 
 

4.11 Fedezetéül szolgáló betét esetén az OBA akkor teljesít kifizetést, ha a kártalanítási összeg felvételére való 

jogosultság a felek megegyezése vagy bíróság, illetve hatóság jogerős határozata alapján kétséget kizáróan 
megállapítható. 

 
4.12 Az állami kezességvállalás mellett elhelyezett betétek esetén a kártalanítás kifizetését és az államot megillető 

követelés érvényesítését az Alap - megegyezés szerinti térítés ellenében – az állammal írásban kötött szerződés alapján 

átvállalhatja. 
 

 
V. Kifizetés az Alapból 

 

5.1. Az Alap a betétek befagyása vagy a GRÁNIT Bank Zrt. tevékenységi engedélyének MNB által történő 
visszavonásáról készült határozata közléséből vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást 

elrendelő végzésének közzététele – a három időpont közül a legkorábbiban megkezdi és 20munkanapon belül befejezi a 
betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Az Alap legfeljebb egy alkalommal kérheti az MNB-től a kifizetési határidő 

meghosszabbítását legfeljebb 10 nappal. 
 

5.2. Az Alap köteles két országos napilapban, valamint a honlapján közzétenni a kártalanítás feltételeit és a 

lebonyolítással kapcsolatos információkat. Az Alap által közzétett információkat a GRÁNIT Bank Zrt. a honlapján is 
köteles közzétenni. 

 
5.3. A kártalanításra jogosult személynek a kártalanításra való jogosultságot igazolnia kell. Amennyiben az igazoláshoz 

szükséges adatok megegyeznek a hitelintézet nyilvántartási adataival, úgy az Alap gondoskodik a jogosult vagy az általa 

teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy részére járó kártalanítás kifizetéséről. 
 

5.4. A kifizetések teljesítése hitelintézetnek adott megbízás, a kártalanítási összeg más hitelintézethez a betétként 
történő áthelyezése, postai átutalás, csekk kiállítása vagy közvetlen kifizetés útján forintban történik. Az 500 Ft-nál 

kisebb összegű kártalanítás nem fizethető ki. 
 

 

VI. Egyéb rendelkezések 
 

6.1. A betétekből kifizetés mindig a legrégebben elhelyezett összegből történik. Ez azt jelenti, ha egy betétben államilag 
garantált és az Alap által biztosított összeg is van, a kifizetések mindig az államilag garantált betét összegét csökkentik. 

Jogfolytonos átvezetés esetén az államilag garantált betétek továbbra is államilag garantáltak maradnak. 
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6.2. A bemutatóra szóló betétek a nevesítés során – a betétbiztosításra vonatkozó előírások szerint – az Alap által 
biztosítottá válnak. 

 
6.3. A GRÁNIT Bank Zrt. Alapból történő kizárása vagy a tagsági jogviszony megszüntetése – a más ország 

betétbiztosítása hatálya alá tartozó betétek kivételével - nem érinti a tagság fennállása alatt a GRÁNIT Bank Zrt-nél 
elhelyezett betétekre vonatkozó biztosítást. 

 

6.4. Az Alapból történő kizárás vagy a tagsági viszony megszüntetése nem érinti a kizárt hitelintézetnek azt a 
kötelezettségét, hogy a biztosítás alá eső betétek után a Hpt. 234. §-ának megfelelően éves díjat fizessen. 

 
6.5. Egyebekben a GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett valamennyi betétért és azok kamatainak visszafizetéséért a GRÁNIT 

Bank Zrt. teljes vagyonával felel. 

 
 

VII. Ügyfél tájékoztatás 
 

7.1. A GRÁNIT Bank Zrt. a Hpt. 275.§ (5) bekezdése és az Alap Igazgatótanácsának határozata alapján az Alap által 
meghatározott tartalommal a betétes kérésére 2011. január 31-től egységes ügyfél-tájékoztató levelet ad át a GRÁNIT 

Bank Zrt. székhelyén (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), működő Ügyfélszolgálatán, valamint a WESTEND 

Ügyfélközpontban (1072 Budapest, Váci út 1-3. I. em. Hild József sétány 24.). 
 

7.2. Gazdálkodó szervezet betétes esetén az ügyfél-tájékoztató levelet a betétes képviseletére jogosult magánszemély 
(együttes képviseleti jog esetén a képviseletre jogosult magánszemélyek valamelyike), illetve az általa erre külön 

levélben felhatalmazott személy veheti át. 

 
7.3. Az ügyfél-tájékoztató levélben az adatkérés időpontjáig beérkezett és feldolgozott tételek kerülnek kimutatásra. A 

levél a tőke összegét és az adatkérés időpontjáig elhatárolt bruttó kamatot tartalmazza a betétes által a GRÁNIT Bank 
Zrt. rendelkezésére bocsátott és a GRÁNIT Bank Zrt-nél nyilvántartott azonosító adatok megjelölésével. 

 

Jelen Hirdetmény módosítására a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
hatálybalépésére tekintettel került sor. 
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