Nyilvános

A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
2/2008. (II. 14.) számú határozata
A Befektetetı-védelmi Alap igazgatósága a tıkepiaci szabályozás változásához kapcsolódóan
a munkaszervezet elıterjesztés alapján áttekintette, hogy az igazgatóság által elfogadott szabályzatok (Díjfizetési szabályzat, Alapkezelési szabályzat, Kifizetési szabályzat, Igazgatóság
ügyrendje, Szervezeti- és mőködési szabályzat) esetében szükséges-e a belsı szabályozás módosítása, és az alábbiakat állapította meg.
I.
A Díjfizetési szabályzatot az igazgatóság a 19/2007. (XI. 8.) számú határozattal módosította,
és ez a módosítás már figyelembe vette a tıkepiaci szabályozás változását, ezért a szabályzat
ismételt felülvizsgálata nem szükséges. A fenti okokból nem szükséges módosítani továbbá az
Alapkezelési szabályzatot, a Szervezeti- és mőködési szabályzatot, valamint az Igazgatóság
ügyrendjét sem.
II.
A Kártalanítási szabályzat esetében a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) változása miatt a szabályzat egyes rendelkezéseit módosítani kell, az érintett pontok szövegszerő módosítását jelen
határozat tartalmazza.
Az igazgatóság által elfogadott számviteli szabályzatok módosításáról külön határozat rendelkezik.
III.
A Befektetı-védelmi Alap igazgatósága a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)
változása miatt a Kártalanítási szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A Kártalanítási szabályzat 2.5 pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„A kifizetési tervezetben elfogadott közleményt az Alap a Felügyelet által üzemeltetett
honlapon és a saját honlapján teszi közzé [Tpt. 216. § (3) bekezdés]. A közlemény esetleges
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ismételt, illetve más helyen történı közzétételérıl az Alap igazgatósága, vagy a kifizetési
tervezet elfogadása után az ügyvezetı igazgató határoz.”
2. A Kártalanítási szabályzat 5.12 pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Kártalanítás – tagonként és befektetınként – a biztosított követelés értékéig, de legfeljebb
hatmillió forint erejéig nyújtható. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig
száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka [Tpt. 217. § (2) bekezdés; 415. § (1) bekezdés]. A kártalanítás
mértékének meghatározásához a befektetınek az érintett taggal szemben fennálló valamennyi biztosított követelését össze kell számítani. [Tpt. 217. § (4) bekezdés]. A kártalanítás mértékét az Tpt. 217. § (5)-(8) bekezdései szerint kell meghatározni. Az Alap a kártalanítást forintban nyújtja.”
3. A Kártalanítási szabályzat 5.13 pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

„Közös tulajdonban álló értékpapír kiadására vonatkozó követelés esetén minden tulajdonostárs esetében külön kell figyelembe venni a hatmillió forintos kártalanítási értékhatárt, feltéve, hogy az érintett tag nyilvántartásában a tulajdonostárs szerepel, és a biztosított szerzıdésben a tulajdonostárs szerzıdı félként vesz részt.”
4. A Kártalanítási szabályzat 5.21 pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

„A kérelmezı – személyazonossága megfelelı igazolása után – saját kérelmével kapcsolatosan korlátozás nélkül, más kérelmek tekintetében pedig az értékpapír-titokra vonatkozó
szabályok betartásával tájékoztatást kérhet.”
5. A Kártalanítási szabályzat a következı 7.3 ponttal egészül ki

„A Szabályzatot az Alap igazgatósága a 2/2008. (II. 14.) számú határozatával módosította.
A módosított Szabályzat rendelkezéseit a 2008. január 1. napját követıen indult kártalanítási ügyben kell alkalmazni.”

A Befektetı-védelmi Alap
igazgatósága
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