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A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 

IGAZGATÓSÁGÁNAK 

24/2013. (XI.5.) számú határozata 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének megszűnése és a pénzügyi közvetítőrendszert 

felügyelő hatósági feladatainak az MNB-be történő integrálása miatt szükségessé vált, 2013. 

október 1-jével hatályba lépett Tpt. módosításokra tekintettel a Befektető-védelmi Alap 

igazgatósága a Beva szabályzatait az alábbiak szerint módosítja: 

1. Szervezeti és működési szabályzat  

1.1 Az SZMSZ II/B fejezetének 1.1 g) pontjában a PSZÁF-ra történő hivatkozást MNB-re 

módosítja, a 2.1 j) pontjából a PSZÁF-ra történő hivatkozást törli. 

1.2 Az SZMSZ IV/2.3 pontjának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

d) a Felügyelettől származó és nyilvánosságra még nem hozott információk; 

1.3 Az SZMSZ záró rendelkezések része kiegészül a jelen módosítás hatályba lépésére 

vonatkozó rendelkezéssel: 

„Jelen szabályzat az igazgatóság 14/1998. (III. 9.) sz. határozata alapján 1998. március 

10. napján lépett hatályba, és a 20/2004. (IX. 23.) sz. igazgatósági határozat alapján 2004. 

szeptember 24-i hatállyal, a 16/2008 (IX. 19.) sz. igazgatósági határozat alapján 2008. 

szeptember 19-i hatállyal, a 14/2012. (V. 29.) sz. igazgatósági határozat alapján 2012. 

június 1-i hatállyal, a 24/2013. (XI.5.) sz. igazgatósági határozat alapján 2013. november 

6-i hatállyal módosult.” 

2. Díjfizetési szabályzat 

2.1 A Díjfizetési szabályzat 1.4 d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) A „közzététel” a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 

eljáró Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett és az Alap saját 

honlapján történő megjelentetést jelenti.” 

2.2 A Díjfizetési szabályzat 4.9, 4.10 és 5.6 pontjában a „Magyar Nemzeti Banktól” 

szövegrészt törli. 

2.3 A Díjfizetési szabályzat új 9.11 ponttal egészül ki, és a jelenlegi 9.11 pont számozása 9.12 

pontra módosul: 

„9.11 Az Alap igazgatósága a Szabályzatot a 24/2013. (XI. 5.) számú határozattal 

módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2013. november 6. napjától lép hatályba. 
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3. Kártalanítási szabályzat  

3.1 A Kártalanítási szabályzat Általános rendelkezések 1.4 h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 

Magyar Nemzeti Bank” 

3.2  A Kártalanítási szabályzat az alábbi 7.6 ponttal egészül ki: 

„A Szabályzatot az Alap igazgatósága a 24/2013. (XI. 5.) számú határozatával 2013. 

november 6-i hatállyal módosította.”  

4. Alapkezelési szabályzat  

4.1 Az Alapkezelési szabályzat I/10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az Alap letétkezelője, illetve vagyonkezelője csak olyan szervezet lehet, amely jogszabály 

előírása vagy felügyeleti engedély alapján jogosult az adott befektetési szolgáltatási- 

illetve kiegészítő tevékenység végzésére.” 

4.2  Az Alapkezelési szabályzat az alábbi IV/2 ponttal egészül ki: 

„A Szabályzatot az Alap igazgatósága a 24/2013. (XI. 5.) számú határozatával 2013. 

november 6-i hatállyal módosította.”  

5. Számviteli politika  

5.1 A Számviteli politikának az éves beszámoló benyújtására vonatkozó része az alábbiak 

szerint módosul. 

„A beszámolás időpontja és módja 

A Kormányrendelet szerint a beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 30-ig kell 

elkészíteni és benyújtani a tagokhoz és a Magyar Nemzeti Bankhoz.” 

A Befektető-védelmi Alap 

igazgatósága 


