Nyilvános
A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
54/2018. (XI. 21.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Díjfizetési szabályzatot 2019. január 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Szabályzat 1.2 pontjának e) pontja az alábbiak szerint módosul:
„e) Az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) elkülönített munkaszervezetében
foglalkoztatott munkavállalókra, illetve az Alappal munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses
jogviszonyban álló személyre.”
2. A Szabályzat 2. fejezete az alábbi 2.6. ponttal egészül ki:
„2.6. A csatlakozó tag köteles a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély másolatát annak
kézhezvételét követő 5 napon belül – a kézhezvétel napját megjelölve – megküldeni az Alap
részére.”
3. A Szabályzat 3.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.13. A devizában denominált értékpapír és a devizában fennálló pénzletét értékét a Magyar
Nemzeti Bank által az adatszolgáltatási napra vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamon
kell figyelembe venni. Pénzletét esetén a befektető különböző számlákon nyilvántartott, azonos
devizanemű letétjeit összevontan kell értékelni, és negatív egyenleg esetén 0-val kell az
adatszolgáltatásban szerepeltetni.”
4. A Díjfizetési szabályzat 6.14 pontjában az I. díjalapsávhoz tartozó kulcs 1,1 ‰ (egy egész egytized
ezrelék) -re módosul.
5. A Szabályzat 6.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.5. Amennyiben az igazgatóság más fizetési határidőt nem állapít meg, akkor az éves díjat négy
részletben (január, április, július és október második napjáig) kell megfizetni (általános fizetési
határidő). Az első részlet díjelőlegként a tárgyévet megelőző év első három negyedévére vonatkozó
adatok alapján számított díjalap után meghatározott díj egynegyede. Az 5.3 pont szerinti díjalap
után számított éves díj négy egyenlő részletben fizetendő, és a díjelőlegből adódó különbözet
elszámolása a következő részletnél történik.”
6. A Szabályzat 8.8 és 8.9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.8 Díjfizetési kötelezettség megszegése esetén az Alap a taggal szembeni követelését bírósági
úton vagy közjegyzői fizetési meghagyás útján érvényesíti. Ez mellőzhető, ha a tag kötelezettségét
elismeri, és tartozására megfelelő vagyoni biztosítékot nyújt.
8.9. Az elismert vagy nem vitatott, illetve a bíróság által jogerősen megítélt, illetve jogerős fizetési
meghagyásban foglalt díjfizetési kötelezettség teljesítése céljából az Alap haladéktalanul
végrehajtási eljárást indít, illetve felszámolási (csőd) eljárást kezdeményez az érintett tag (volt tag)
ellen.”
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7. A Szabályzat 1.6., 4.4., 8.10., és 8.11. pontjában az ügyvezető igazgató megnevezés OBA
ügyvezető igazgató helyettes megnevezésre módosul.
8. A Szabályzat kiegészül az alábbi új 9.16 ponttal, és egyidejűleg a korábbi 9.16 pont számozása
9.17-re változik:
„9.16
Az Alap igazgatósága a Szabályzatot a 54/2018. (XI.21.) számú határozattal
módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2019. január 1. napjától lép hatályba.”
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igazgatósága

