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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani Dr.
Matolcsy Györgyhöz, a Magyar Nemzeti Bank elnökéhe z

„Még mindig nem fejeződött be a DRB Bankcsoport betéteseink kártalanítása? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Elnök Úr !

Mint az Elnök Úr előtt jól ismert a BudaCash vállalatcsoport februári cs ődje a DRB Bankcsoport
is magával rántotta . A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII . törvény (továbbiakban: Hpt .) rendelkezései alapján a DRB Bankcsoport ügyfeleine k
betétjére kiterjed az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban : OBA) védelme. A Hpt. 217 . §
(1) bekezdése alapján az OBA a kártalanítás kezdő időpontját követően húsz munkanapon belü l
befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését . Kivételesen indokolt esetben az OBA
kérésére az MNB, mint pénzügyi felügyelet engedélyezheti a kifizetési határidő
meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal. Ennek megfelelően
az OBA március 3-án sajtóközleményben tudatta, hogy megkezdte a DRB Bankcsopor t
betéteseinek kártalanítását, és 20 munkanapon belül be is fejezik azt .

A hivatkozott sajtóközlemény kiadása óta nem 20 nap, hanem immár másfél hónap telt el . A
hozzánk eljutott panaszok alapján azonban úgy t űnik, hogy a kártalanítást a mai napig nem
fejező dött be .

Figyelemmel arra, hogy a bankrendszer törvényes m űködése feletti felügyeletet a Magya r
Nemzeti Bank gyakorolja, a DRB Bankcsoport ügyfeleinek kártalanítására vonatkozóan az alább i
kérdéseket intézem tisztelt Elnök Úrhoz :

• A DRB Bankcsoport hány ügyfele vált jogosulttá kártalanításra az OBA terhére? Összese n
mekkora összegű kártalanítási kötelezettsége keletkezett az OBA-nak a DRB Bankcsopor t
bedő lése következtében ?

• Március 23-ig a DRB Bankcsoport hány korábbi ügyfele számára fizettek ki kártalanítást?
Összesen mekkora összegű kártalanítást fizettek ki március 23-ig?



• A DRB Bankcsoportnál vezetett tartós befektetési számlák tulajdonosainak kártalanításá t
is határidőben megkezdte-e az OBA? A tartós befektetési számlák tulajdonosai közü l
hányan kapták meg március 23-ig az őket megillető kártalanítást? Összesen mekkora
összeget fizetett ki az OBA részükre ?

• Március 23-át követ ően a DRB Bankcsoport hány ügyfele esetében volt még folyamatba n
a kártalanítási eljárás? Ezek az ügyfelek összesen mekkora összegű kártalanításr a
jogosultak ?

• A Hpt. 217. § (1) bekezdése alapján az MNB engedélyezte-e a kifizetési határid ő
meghosszabbítását?

• Mi az oka annak, hogy a törvényes határidő ig nem sikerült befejezni a kártalanítást?
• Jelenleg a DRB Bankcsoport hány volt ügyfele nem kapta még meg az OBÁ-ból járó

kártalanítást? Összesen mekkora összegű kártalanításra jogosultak ezek az ügyfelek?
Előreláthatóan mikorra fejeződik be ezeknek az ügyfeleknek a kártalanítása?

Budapest, 2015 . május JS:

dr. arangozó Tamás
MSZP
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