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XXIV. Fejezet

BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP

210. § (1) A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. §-a (2)
bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban:
biztosított tevékenység) végzésére jogosító engedéllyel rendelkező vállalkozás (kivéve
az egyéni vállalkozót) tagságával az e törvényben meghatározott feladat ellátása
céljából Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: Alap) működik. A továbbiakban ezen
vállalkozások elnevezése: biztosított tevékenységet végző szervezet.

(2) Biztosított tevékenységet végző szervezet az (1) bekezdésben meghatározott
tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel kizárólag az Alap tagjaként
rendelkezhet.

(3) A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott tevékenységet
végző árutőzsdei szolgáltató az Alaphoz csatlakozhat. Az Alaphoz nem csatlakozott
árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatában és az ügyfélszámla-szerződésben köteles
feltűnő módon feltüntetni azt a körülményt, hogy az ügyfélszámla-szerződésen
alapuló ügyfél követelésre nem terjed ki az Alap védelme.

(4) Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző
szervezet külföldön létesített fióktelepére az Alap által nyújtott befektető-védelem
terjed ki, kivéve, ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai ezt nem
teszik lehetővé. Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosított
tevékenységet végző szervezetnek az Európai Unió másik tagállamában létesített
fióktelepe kiegészítő biztosítás érdekében önként csatlakozhat az adott ország
befektető-védelmi rendszeréhez. A biztosított tevékenységet végző szervezet a
fióktelep létesítésének szándékáról a Felügyelet felé tett bejelentéssel, a befogadó
ország befektető-védelmi rendszeréhez történő kötelező vagy önkéntes
csatlakozásról, valamint a csatlakozás feltételeiről pedig a tudomásszerzéssel, illetve
a kérelemmel egy időben köteles tájékoztatni az Alapot.

---->>----->>--<<-----<<----

211. § (1) Nem köteles az Alaphoz csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában
székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha
tagsággal rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt
befektetővédelmi rendszerben.

(2) A Felügyelet engedélye esetén nem köteles csatlakozni az Alaphoz harmadik
országbeli biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha a Felügyelet
elbírálása szerint rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve
által előírt biztosítással egyenértékű befektetővédelemmel.

(3) A befektetővédelem egyenértékűségének (2) bekezdés szerinti elbírálása során a
Felügyelet figyelembe veszi különösen:

a) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések körét;
b) a befektetővédelemmel érintett ügyfélkört;
c) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések összegét;
d) a befektetővédelmi-rendszer eljárásrendje alapján a követelések kifizetésének

várható időigényét;
e) az ügyfélkövetelés érvényesítésének lehetőségét;
f) a Befektetővédelmi Alap véleményét.
(4) Ha a fióktelep az (1) és (2) bekezdés alapján nem köteles csatlakozni az Alaphoz,

önként az Alaphoz csatlakozhat a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő
biztosítás érdekében, amennyiben megfelel az Alap tagjaira vonatkozó
követelményeknek.
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(5) Az Alap külföldi befektetővédelmi rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti
hatóságokkal együttműködési megállapodást köthet, információt cserélhet a
befektetővédelmi rendszerek tagjaira és a biztosított követelésekre vonatkozó
nyilvántartás, valamint a befektetők kártalanítása érdekében. Az együttműködés
során a befektetővédelmi rendszerek egyeztetik, hogy az egyes rendszerek alapján a
befektetőt mekkora összegű kártalanítás illeti meg.

(6) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított
tevékenységet végző szervezet fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a
Tanács 97/9/EK irányelve által előírt befektetővédelemmel, köteles csatlakozni az
Alaphoz a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő biztosítás érdekében. Ha a
Felügyelet elbírálása szerint a harmadik országbeli biztosított tevékenységet végző
szervezet fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK
irányelve által előírt biztosítással egyenértékű befektetővédelemmel, akkor köteles
csatlakozni az Alaphoz a teljes biztosítás érdekében.

(7) Ha az Alap által nyújtott kártalanítás legmagasabb összege, illetve mértéke,
vagy a biztosított követelések köre meghaladja a biztosított tevékenységet végző
szervezet fióktelepére érvényes befektetővédelmi rendszer által alkalmazott
legmagasabb összeget, mértéket vagy a biztosított követelések körét, a fióktelep
kérésére az Alap a meghaladó részre kiegészítő biztosítást nyújt, amennyiben a
fióktelep megfelel az Alap tagjaira vonatkozó követelményeknek. A kiegészítő
biztosítás alapján történő kártalanításra akkor kerülhet sor, ha a fióktelep székhely
országának hatáskörrel rendelkező hatósága értesítést küld az Alap részére a
kártalanítás feltételeinek bekövetkezéséről. A kiegészítő kártalanítás kifizetésére
egyebekben a 216-220. § előírásait kell alkalmazni.

(8) Egy követelésre csak egyszer nyújtható kártalanítás és a fióktelepre érvényes, a
székhely országa szerinti befektetővédelmi rendszer által nyújtott kártalanítás a
kiegészítő biztosítás kivételével az Alap kártalanításával nem növelhető.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alap jogállása

212. § (1) Az Alap jogi személy.
(2) Az Alap székhelye: Budapest.
(3) Az Alap saját vagyona, bevételei és jövedelme után társasági és helyi adó,

illetőleg illeték fizetésére nem kötelezhető.
(4) Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, abból az Alap tagjai részére kifizetés

semmilyen jogcímen nem teljesíthető. Az Alap pénzeszközei kizárólag az e törvényben
meghatározott célokra használhatók fel.

(5) Az Alap saját tőkéje nem osztható fel.
(6) Az Alapot harmadik személyekkel szemben bíróság és hatóság előtt az

igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető igazgató képviseli.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alap feladata

213. § (1) Az Alap feladata a befektetők részére a 217. § (2) bekezdésében
meghatározott kártalanítási összeg megállapítása és kifizetése.

(1a) E fejezet vonatkozásában befektetőnek minősül a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66.
pontja szerinti ügyfél is.
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(2) Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártalanítás, amely a
befektető és az Alap tagja között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított
tevékenység végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében az Alap tagjának
birtokába került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz)
kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). Az Alap által
nyújtott biztosítás kizárólag a tagsági jogviszony fennállása alatt kötött
megállapodásokra terjed ki.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott követelések körébe beletartozik az Alap
magyarországi székhelyű tagjának más országban létesített fióktelepével szemben
fennálló követelés, kivéve, ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai
ezt nem teszik lehetővé.

(4)

---->>----->>--<<-----<<----

214. § (1) Az Alap a tevékenysége ellátásához szükséges adatok szolgáltatását
írhatja elő a tagjai számára, és a helyszínen ellenőrizheti a tagsági viszony alapján a
tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését. Ebben a körben a Felügyelet az Alap
kérésére megadja a rendelkezésére álló adatokat. Ha az Alap feladatkörében eljárva
jogszabálysértést észlel, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.

(2) Az Alap a kártalanításra jogosult befektetőtől kapott megbízás alapján elláthatja
a befektető képviseletét az egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárás során.

(3) Az Alap tagjai - magyar nyelven - közérthető módon tájékoztatják a befektetőket
az Alap által nyújtott védelem tartalmáról és az igényérvényesítés lényeges
feltételeiről.

(4) Tilos a befektetővédelemre, illetőleg az Alapra vonatkozó információkat a
befektetések növelése céljából, így különösen reklámtevékenységre felhasználni.

---->>----->>--<<-----<<----

215. § (1) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki
a) az állam,
b) a költségvetési szerv,
c)
d) a helyi önkormányzat,
e) az intézményi befektető,
f) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi

Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
i) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény,
j) az MNB,
k) az Alap tagjánál vezető állású személy és ezek közeli hozzátartozója,
l) az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg

közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy
természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy
tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója,

m) az Alap tagjának könyvvizsgálója
követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.
(2) Az (1) bekezdés k)-m) pontjában meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást,

ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási
igény benyújtásáig terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap
azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor.

(3) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő
követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerős ügydöntő határozata
megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott.



Jogtár

4. oldal

2001. évi CXX. törvény - a tőkepiacról

Hatály: 2023.I.1. - 

(4) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő
pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD
tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alapból történő kifizetés

216. § (1) Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha
a) a Felügyelet az Alap tagjával szemben a Bszt. 133. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározottak alapján felszámolási eljárást kezdeményez vagy
b) a bíróság az Alap tagjának a felszámolását rendeli el.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bármelyik esemény bekövetkezik, az Alap

tagja erről köteles haladéktalanul értesíteni az Alapot. Az Alap tagja a kártalanítási
igény elbírálásához szükséges adatot az Alap által meghatározott formában és módon
haladéktalanul előállítja, majd az Alap rendelkezésére bocsátja. Az Alap jogosult az
érintett tagjánál minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a
kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges.

(3) Az Alap az (1) bekezdésben meghatározott esemény időpontjának közzétételét
követő tizenöt napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját
honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés
lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az
igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az
igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint az (1) bekezdésben
meghatározott esemény időpontjának közzétételét követő harmincadik nap.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a kifizetést végző szervezet neve tizenöt
napon belül nem áll az Alap rendelkezésére, akkor azt az Alap a rendelkezésre állást
követő három napon belül kiegészítő közleményben közzéteszi.

---->>----->>--<<-----<<----

217. § (1) Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján
kerül sor. A kérelem formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a befektető az
igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a
befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az
akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő.

(2) Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként
és Alap tagonként összevontan - legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki
kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint
összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az
egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

(3) Ha az Alap tagja által vezetett értékpapírszámlákon valamely kötvényből többet
tartanak nyilván, mint ahány darab az adott kötvényből a központi értéktár
nyilvántartásában megtalálható, akkor az értékpapírszámlákon nyilvántartott, de a
központi értéktár nyilvántartásában nem szereplő kötvényre az Alapnak kártalanítást
kell fizetnie. A kártalanítás összegét ez esetben úgy kell megállapítani, hogy az ügyfél
értékpapírszámláján szereplő kötvények nyilvántartási értékét azzal a törtszámmal
kell megszorozni, amely megfelel az adott kötvényből többletként nyilvántartott
állomány és az ügyfelek értékpapírszámláin nyilvántartott összes kötvény arányának.

---->>----->>--<<-----<<----

(4) A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál
fennálló, valamennyi biztosított, és a tag által ki nem adott követelését össze kell
számítani.
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(5) Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás
összegét a felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama
alapján kell megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén kívüli
kereskedelemben kialakult átlagárat kell figyelembe venni. Ha az értékpapírnak ezen
időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául szolgáló árat az Alap
igazgatósága állapítja meg. Az ár megállapítása által a befektetőt olyan helyzetbe kell
hozni, mintha a felszámolás kezdő időpontjában az értékpapírt értékesítette volna.

(6) A (2) bekezdés szerinti összeghatárnak és devizában fennálló követelés esetén a
kártalanítás összegének a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a
felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem jegyzett devizákat a belföldi székhelyű
hitelintézetek által közzétett legmagasabb és legalacsonyabb, az adott pénznemre
vonatkozó devizaeladási árfolyamok számtani átlaga alapján kell számba venni.

(7) Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási
tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van,
azt a kártalanítás megállapítása során a befektető követelésébe be kell számítani.

(8) Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja.
(9) Közös tulajdonban álló értékpapír esetén a (2) bekezdésben meghatározott

kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult, az Alap tagjának
nyilvántartásában szereplő minden személy esetén külön kell számításba venni. A
kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés hiányában - a befektetőket azonos
arányban illeti meg. A közös tulajdonban álló értékpapír esetén fizetett kártalanítási
összeget hozzá kell számítani a kártalanításra jogosult egyéb követelésére fizetendő
kártalanítás összegéhez.

---->>----->>--<<-----<<----

218. § Harmadik országbeli befektetési vállalkozás, hitelintézet és befektetési
alapkezelő fióktelepe esetében az ügyfél követelésekre kizárólag az Alap által
biztosított mértékig fizethető kártalanítás.

---->>----->>--<<-----<<----

219. § (1) Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló
szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre
bocsátja, és rendelkezésre áll az Alap tagja által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap
legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a
befektető kártalanítási kérelmét.

(2) A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által
vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az Alap
kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg
haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő
kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes
jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további kilencven nappal
meghosszabbítható. A kifizetés időpontjának az a nap tekintendő, amikor a befektető
először hozzájuthatott a megállapított kártalanítási összeghez.

(3) Az Alap az e törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást,
ha a befektető részére kártalanítás a (2) bekezdésben írtak szerint nem állapítható
meg, viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben az esetben a
befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti
elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó jogerős bírósági
határozatot.

(4)

---->>----->>--<<-----<<----
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A kifizetett követelések átszállása

220. § (1) Az Alapnak az a tagja vagy a tag jogutódja, amelyre tekintettel az Alap
kártalanítást fizetett, köteles a kártalanítás összegét és a kártalanítás kifizetésével
kapcsolatban felmerült költségeket az Alap részére visszafizetni. E kötelezettség
akkor is fennáll, ha a tagnak az Alappal fennállott tagsági viszonya időközben
megszűnt.

(2) Az Alap által kifizetett kártalanítás mértékéig a követelés az ügyfélről az Alapra
száll át.

(3) Az Alap az (1) és (2) bekezdésben meghatározott igényét a felszámolási eljárás
során érvényesíti. A felszámolási eljárás során a kielégítési sorrendben a befektetőtől
átszállt követelés tekintetében az Alapot a befektető helye illeti meg.

---->>----->>--<<-----<<----

Csatlakozás az Alaphoz

221. § (1) Biztosított tevékenység folytatására engedélyt kérő vállalkozás a
tevékenységi engedély iránti kérelem Felügyelethez való benyújtását megelőzően
köteles a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Alap igazgatóságának megküldeni, és a
csatlakozási díjat az Alap részére megfizetni (csatlakozási szándék).

(2) A csatlakozási nyilatkozatot az Alap által meghatározott és közzétett formában
kell megtenni. Az Alap a tagsági viszony megszerzéséhez feltételt nem írhat elő.

(3) A tagsági viszony kezdete a biztosított tevékenység végzésére jogosító
felügyeleti engedély hatálybalépésének napja. Amennyiben a csatlakozó szervezet
önkéntesen csatlakozik az Alaphoz (árutőzsdei szolgáltató, fióktelep), úgy tagsági
viszonya azon a napon kezdődik, amikor a csatlakozási nyilatkozatot benyújtja és a
csatlakozási díjat megfizeti. A csatlakozás időpontját az Alap a Felügyelet által
üzemeltetett honlapon és a saját honlapján teszi közzé.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alap tagjának díjfizetési kötelezettsége

222. § (1) A csatlakozó vállalkozás - a tagsági viszony keletkezésének feltételeként -
csatlakozási díjat fizet. A csatlakozási díj mértéke a csatlakozó vállalkozás jegyzett
tőkéjének fél százaléka, de nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint, és nem
haladhatja meg a hárommillió forintot.

(2) Az Alap tagja naptári évente éves díjat fizet az Alapnak. Az éves díj fizetésének
esedékességét az Alap igazgatósága határozza meg.

(3) Az éves díj alapja a tárgyévet megelőző naptári évben az Alap kártalanítási
kötelezettsége alá tartozó befektetők tulajdonát képező, az Alap tagjának kezelésében
lévő pénz és értékpapír átlagos állománya. A befektetők tulajdonát képező pénz- és
értékpapír-állomány után a díjfizetési kötelezettség azt a tagot terheli, amely a
befektetővel biztosított tevékenység végzésére kötött szerződés alapján a letét
kiadására köteles.
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(4) Az éves díj mértékét az igazgatóság állapítja meg a díjalap arányában,
figyelembe véve a teljes díjalapból az egyes befektetők kártalanítási összeghatárt
meg nem haladó értékű pénz- és értékpapír-állományának összesített értékét. A
díjalap arányában számított éves díj összegét az igazgatóság módosíthatja az Alap
számára a tag tevékenységében rejlő kockázat mértéke alapján, azonban az ennek
hatására bekövetkező díjváltozás nem haladhatja meg a díjalap arányában számított
díj ötven százalékát. Kiegészítő biztosítás esetén az éves díj megállapításakor
figyelembe kell venni a követelés kiegészítő biztosítással érintett részének összegét,
illetve a fióktelep székhely országának befektető-védelmi rendszere által nyújtott
biztosítást.

(5) Az Alap tagja által fizetendő éves díj összege nem haladhatja meg a díjalap
mértékének három ezrelékét, de az éves díj nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál
(minimumdíj). Az Alap igazgatósága szabályzatban a minimumdíj mértékét ötszázezer
forintnál magasabb összegben is megállapíthatja, de a minimumdíj mértéke ekkor
sem haladhatja meg a kétmillió forintot. Ha az Alap tagjának sem a tárgyévben, sem a
tárgyévet megelőző naptári évben nincs az Alap kártalanítási kötelezettsége alá
tartozó befektetője, csak a törvényi minimum fizetésére kötelezhető.

(6)
(7) Az Alap igazgatósága rendkívüli befizetést rendel el, ha az Alap eszközei az

esedékes vagy az előre látható kártalanítási kötelezettség teljesítését nem fedezik.
Rendkívüli befizetés akkor is elrendelhető, ha az Alap az esedékes hiteltörlesztést,
illetve annak kamatait, továbbá az általa kibocsátott kötvény visszaváltását nem
képes határidőben teljesíteni. A rendkívüli befizetési kötelezettséget az igazgatóság
által meghatározott módon és időben kell teljesíteni. A rendkívüli befizetés alapja
megegyezik az éves díj alapjával, de az egy naptári évben rendkívüli befizetés
jogcímén elrendelt fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az utolsó megállapított
éves díj mértékét.

---->>----->>--<<-----<<----

(8) Ha a Felügyelet minden biztosított tevékenységre kiterjedően felfüggesztette az
Alap tagjának tevékenységét, és a felfüggesztés hatálya a felügyeleti engedély
visszavonásáig fennáll, a tagot nem terheli a felfüggesztés hatálya alatt keletkezett
díjfizetési kötelezettség. Amennyiben a tag tevékenységi engedélye nem kerül
visszavonásra, a felfüggesztés ideje alatt keletkezett díjfizetési kötelezettséget a
felfüggesztés feloldását követően teljesítenie kell.

(9) Az Alap tagja az Alapba befizetett csatlakozási díjat, az éves díjat, valamint a
rendkívüli befizetést egyéb ráfordításai között számolja el.

(10) Amennyiben az Alap tagja a díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem az Alap
igazgatósága által a jelen törvény keretei között meghatározott szabályok szerint
teljesíti, az Alap kezdeményezheti a Felügyelet intézkedését.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alap szervezete

223. § (1) Az Alapot kilenctagú igazgatóság irányítja.
(2) Az igazgatóság tagja:
a) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által kijelölt két

személy;
b) tőzsde és központi értéktár által kijelölt egy-egy személy;
c) az MNB elnöke által kijelölt két személy, akik közül az egyik az MNBtv. 4. § (7)

bekezdésében, a másik az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatot
felügyelő alelnök vagy e feladatokat ellátó vezető;
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d) az Alap tagjainak - szakmai érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt - két
képviselője;

e) az Alap ügyvezető igazgatója.
(2a) Az igazgatóság tagja - az igazgatóság jóváhagyásával - írásban állandó

helyettest nevezhet ki, aki a tag távollétében teljes döntési joggal vesz részt az
igazgatóság ülésein.

(3) A kijelölés három évre szól.
(4) Ha egy megüresedett hely betöltésére több szervezetet is megillet a kijelölés

joga és a szervezetek nem tudnak megállapodni az igazgatósági tag személyéről, a
betöltendő hely megüresedésekor kijelölésre jogosult szervezetek egy-egy jelöltje
közül sorsolással kell kiválasztani az igazgatóság új tagját.

(5) Az igazgatósági tagság megszűnése esetén a kijelölésre jogosult harminc napon
belül dönt az új igazgatósági tag személyéről.

(6) Megszűnik az igazgatósági tagság:
a) a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével;
b) a kijelölés visszavonásával, vagy az ügyvezető igazgató esetén az ügyvezető

igazgatói beosztás megszűnésével;
c) a tag halálával; vagy
d) - az ügyvezető igazgató kivételével - lemondással.

(7) Az igazgatóság a tagjai közül évente elnököt és legalább egy alelnököt választ.
Az ügyvezető igazgató nem választható meg elnöknek.

(8) Az igazgatóság legalább negyedévente ülést tart. Az igazgatóság ülését össze
kell hívni, ha az Alap terhére kifizetési kötelezettséggel járó helyzet bekövetkezése
várható, illetve, ha a Felügyelet azt elrendeli. Az igazgatóság ülését az elnök hívja
össze.

(9) Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább hét tag jelen
van. Az igazgatóság a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

---->>----->>--<<-----<<----

(10)-(12)

---->>----->>--<<-----<<----

Az igazgatóság feladata

224. § (1) Az igazgatóság
a) elfogadja az Alap szabályzatait;
b) kinevezi és felmenti az Alap ügyvezető igazgatóját, meghatározza feladatait és

díjazását;
c) dönt az Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint

irányítja és ellenőrzi az e törvényben meghatározott feladatoknak az ügyvezető
igazgató irányításával történő végrehajtását;

d) meghatározza a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében
az Alap tagjai által nyújtandó jelentések tartalmát és gyakoriságát;

e) meghatározza az Alap éves költségvetését, és megállapítja az Alap éves
beszámolóját;

f) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét;
g) negyedévente jelentést küld az Alap tagjainak és a Felügyeletnek az Alapban

kezelt pénzeszközök állományáról és felhasználásáról;
h) éves tevékenységéről a tárgyévet követő május 31. napjáig jelentést készít, és azt

megküldi tagjainak és a Felügyeletnek;
i) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat.



Jogtár

9. oldal

2001. évi CXX. törvény - a tőkepiacról

Hatály: 2023.I.1. - 

(2) Az Alap munkaszervezetét az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető
igazgató felett a munkáltatói jogokat - az (1) bekezdés b) pontjában írottak kivételével
- az igazgatóság elnöke gyakorolja.

---->>----->>--<<-----<<----

225. § (1) Az Alap igazgatósága szabályzatban határozza meg:
a) a tagok által fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat, így különösen a díjalap és a

díjmérték megállapítását, a tag tevékenységében rejlő kockázat meghatározásának és
a díjalap arányában számított díj módosításának módját, valamint a díjfizetés
megállapításának és befizetésének eljárását, továbbá a befizetés ütemezését;

b) az Alap kezelésének szabályait;
c) az Alapból történő kifizetés rendjét; és
d) az igazgatóság ügyrendjét.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában írott kivétellel az Alap szabályzata a tagjaira nem

írhat elő kötelezettséget. A szabályzat az Alap egyes tagjaira vonatkozóan nem
sértheti az egyenlő bánásmód követelményét, és nem veszélyeztetheti az Alap
biztonságos kezelését.

(3) Az Alap a szabályzatait és az igazgatóság nyilvánossá minősített határozatait a
Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza. Az
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályzat közzétételétől az Alap
eltekinthet.

(4) Az Alap igazgatósága a tag tevékenységében rejlő kockázat meghatározásának
és a díjalap arányában számított díj kockázatarányos módosításának szabályozásával
kapcsolatban véleményt kér az MNB-től.

---->>----->>--<<-----<<----

Az Alap forrásai

226. § (1) Az Alap forrásai
a) a csatlakozási díj,
b) az éves díj,
c) a rendkívüli befizetés,
d) az Alap vagyonának hozama,
e) az Alap által felvett kölcsön,
f) az Alap által kibocsátott kötvény,
g) egyéb bevétel.
(2) Az Alap kölcsönt vehet fel
a) a 213. §(1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében az MNB-től, illetve
b) a 213. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátása, valamint az a) pont szerinti kölcsön

visszafizetése érdekében hitelintézettől.
(3) Az Alap a213. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátása, valamint a (2) bekezdés

szerinti kölcsön visszafizetése érdekében kötvényt bocsáthat ki.
(4) Az állam készfizető kezesként felel az Alap azon fizetési kötelezettségeiért,

amelyek a (2) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében felvett - az
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összegű - kölcsöneiből és
kötvénykibocsátásából erednek. Az Alap kötelezettségei biztosítékaként az állami
készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
Az állami kezességvállalásért az Alapnak kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

---->>----->>--<<-----<<----



Jogtár

10. oldal

2001. évi CXX. törvény - a tőkepiacról

Hatály: 2023.I.1. - 

Az Alap számlavezetése és pénzkezelése

227. § (1)
(2) Az Alap pénzeszközeit - a házipénztárt, a fizetési számlán tartott likviditási

tartalékot, valamint a kifizetés lebonyolítására vagy más, az Alap működéséhez
szükséges célra pénzforgalmi szolgáltatóhoz átutalt összeget kivéve - állampapírban
vagy az MNB-nél elhelyezett betétben tarthatja.

(3)
(4) Az Alap kölcsönt vehet fel.
(5) Az Alap által kifizetett kártalanítás forrása az Alap felhalmozott vagyona,

valamint az Alap éves bevételeinek az Alap igazgatósága által jóváhagyott éves
működési költségekkel csökkentett összege.

---->>----->>--<<-----<<----

A tagsági viszony megszűnése

228. § (1) Az Alappal fennálló tagsági viszony a valamennyi biztosított tevékenység
végzésére jogosító engedélyt visszavonó felügyeleti határozat hatálybalépésével
szűnik meg. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozott az Alaphoz
(árutőzsdei szolgáltató, fióktelep), az Alappal fennállott tagsági viszonyát bármikor
megszüntetheti, és ilyen esetben tagsági viszonya azon a napon szűnik meg, amikor a
tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát az Alap által meghatározott
formában az Alap részére átadja. A tagsági viszony megszűnésének időpontját az Alap
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján teszi közzé.

(2)
(3) A tagsági viszony megszűnése nem érinti a vállalkozásnak a tagsági viszony

fennállása alatt keletkezett díjfizetési kötelezettségét. A tagsági viszony fennállása
alatt díjfizetés címén teljesített befizetés a tagsági viszony megszűnésére
hivatkozással részben sem téríthető vissza.

---->>----->>--<<-----<<----


