
 

 

Nyilvános 

 

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 

IGAZGATÓSÁGÁNAK 

 

58/2015. (XI.26.) számú határozata 

A Beva igazgatósága megvitatta a Díjfizetési szabályzattal kapcsolatos előterjesztést és az 

alábbi módosításról határozott: 

1. A Díjfizetési szabályzat 3.2 d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.2 d)  A biztosított befektetők tulajdonát képező letéti állományból befektetőnként a 

százezer eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó részek összesített 

értéke.” 

2. A Díjfizetési szabályzat kiegészül az alábbi 3.15 ponttal: 

„3.15 A 3.2 d) pontban szereplő összeghatárt a Magyar Nemzeti Bank által az 

adatszolgáltatási napra vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell 

forintra átszámítani.” 

3. A Díjfizetési szabályzat 5.16-5.17 pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 

 „A fizetési értesítés és a teljesítés 

5.16 A díjfizetési kötelezettség keletkezését és a díjszámításhoz szükséges adatok 

rendelkezésre állását követően a fizetendő díjról és annak esetleges járulékairól 

(késedelmi kamat, kötbér) az Alap díjbekérő értesítést állít ki, amely tartalmazza a 

teljesítési határidőt is. Ha a Szabályzat, vagy az Alap igazgatósága más határidőt 

nem állapít meg, akkor a fizetési határidő nem lehet rövidebb, mint az értesítő 

keltétől számított tíz nap, illetve a kézhezvételétől számított nyolc nap. 

5.17 A díjbekérő értesítőt az Alap a tag részére kézbesíti, és az azon szereplő összeget – 

eltérő rendelkezés hiányában – az Alapnak a Magyar Nemzeti Banknál vezetett 

19017004-00220576 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell 

teljesíteni. A teljesítés időpontja az a nap, amelyen a fizetésre kötelezett tag 

pénzforgalmi számláját a számlavezető hitelintézet a fizetendő összeggel 

megterheli.” 

4. A Díjfizetési szabályzat 6.4-6.5 pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 

„6.4. Az éves díj előre esedékesen fizetendő. Az Alap igazgatósága a tagság érdekeire 

tekintettel, az Alap finanszírozási igényeit figyelembe véve,– a tagok számára 

egységesen – részletfizetést engedélyezhet. 

6.5 Amennyiben az igazgatóság más fizetési határidőt nem állapít meg, akkor az éves 

díjat négy egyenlő részletben (február, május, augusztus és november tizenötödik 

napjáig) kell megfizetni (általános fizetési határidő).” 

5. A Díjfizetési szabályzat 6.12 pontjában a „hatmillió forintot” szövegrész helyébe a 

„százezer eurónak megfelelő forintösszeget” szövegrész lép 

6. A Díjfizetési szabályzat 6.14 pontjában az I. díjalapsávhoz tartozó kulcs 1,75 ‰ (egy 

hetvenöt század ezrelék) -re módosul. 

7. A Díjfizetési szabályzat 6.16 pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 
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„A kockázatarányos díj  

6.16 A 6.14 pont szerint meghatározott összegű éves díjat a tag tevékenységében rejlő 

kockázat mértéke alapján az Alap módosíthatja. [Tpt. 222. § (4) bekezdés] Az 

Alap a 2016. évi díj esetében kockázatosság alapján történő díjmódosítást nem 

alkalmaz.” 

8. A Díjfizetési szabályzat 6.17-6.32 pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

9. A Díjfizetési szabályzat 7.1 pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 

„7.1 Az Alap igazgatósága rendkívüli befizetést rendel el, ha az Alap eszközei az 

esedékes vagy az előre látható kártalanítási kötelezettségnek, az esedékes hitel- 

vagy kötvénytörlesztésnek, illetve járulékainak határidőben történő teljesítését 

nem fedezik.” 

10. A Díjfizetési szabályzat 7.9 pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 

„7.9 A rendkívüli befizetést elrendelő határozatot indokolással kell ellátni, közzé kell 

tenni, és a tagok részére – legkésőbb a fizetési értesítéssel együtt – közvetlenül 

meg kell küldeni. A tag által fizetendő rendkívüli befizetés összege nyilvános, azt 

bárki megismerheti.” 

11. A Szabályzat kiegészül az alábbi új 9.14 ponttal, és egyidejűleg a korábbi 9.14 pont 

számozása 9.15-re változik: 

„9.14 Az Alap igazgatósága a Szabályzatot az 58/2015. (XI.11.) számú határozattal 

módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2016. január 1. napjától lép 

hatályba.” 

A Befektető-védelmi Alap 

igazgatósága 

 


