
 

 

Nyilvános 

 

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 

IGAZGATÓSÁGÁNAK 

12/2021. (II.26.) számú határozata 

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Kárrendezési Alap irányító testületeként eljárva a 

Kárrendezési Alap Működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2021. március 1-i 

hatállyal: 

1. Az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet az Alap jogállásáról szóló 2. 

pontjának 2.6. alpontja az alábbi szövegre változik: „Az Alap szabályzatainak 

érvényességéhez más szervezet jóváhagyása nem szükséges.” A 2.7. alpont második 

mondata az alábbi szövegre változik: „A munkaszervezet a jogszabályok, továbbá az 

Alap és a Beva szabályzatainak keretei között végzi feladatát.” 

2. Az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet az igazgatóság feladatairól szóló 3. 

pontjának 3.1. a) alpontja az alábbi szövegre változik: „Az igazgatóság elfogadja a 

kizárólagos szabályozási hatáskörébe tartozó szabályzatokat.” 

3. Az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet a munkaszervezet feladatairól szóló 

4. pontjának 4.7. alpontja az alábbi szövegre módosul: „A munkaszervezet gondoskodik 

az Alap honlapjának üzemeltetéséről és biztosítja, hogy az igazgatóság nyilvánosnak 

minősített határozatai, szabályzatai, valamint az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 1. mellékletében 

meghatározott adatok a honlapon közzétételre kerüljenek.” 

4. Az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet az ügyvezető igazgató feladatáról és 

hatásköréről szóló 6. pont 6.1. alpontjának felsorolása kiegészül az alábbi d) ponttal: 

„elfogadja azokat a szabályzatokat, amelyek a Kárrendezési törvény illetve jelen 

szabályzat alapján nem tartoznak az igazgatóság kizárólagos szabályozási hatáskörébe, 

továbbá a belső működést érintő kérdésekben – összhangban az igazgatósági 

határozatokkal. – jogosult ügyvezetői igazgatói utasítást kiadni” a felsorolás korábbi d) 

pontja e) pontra, korábbi e) pontja f) pontra, valamint korábbi f) pontja g) pontra 

változik. 

5. A II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezetnek az Alap működésének szabályozásáról 

szóló 7. pontjának 7.1. alpontja az alábbi szövegre változik: „Az Alap működésének jogi 

kereteit elsősorban a Kárrendezési törvény határozza meg. A Kárrendezési törvény és 

más jogszabályok által szabott korlátok között az Alap a jelen pontban meghatározottak 

szerint szabályzatokat alkot. Meghatározott tárgykörökben a szabályzatalkotás 

kötelezettségét a Kárrendezési törvény előírja az igazgatóság számára.”  

A 7.2. alpont az alábbi szövegre módosul: „Az alábbi Szabályzatok tartoznak az 

igazgatóság kizárólagos szabályozási (elfogadás, módosítás, hatályon kívül helyezés) 

körébe: 

a) Működési szabályzat, 



b) a Kárrendezési Alap eszközeinek és forrásainak kezeléséről szóló szabályzat, 

c) Kárrendezési szabályzat, 

d) Beva tagok általi befizetésekről szóló szabályzat (Befizetési szabályzat), 

e) Számviteli politika, 

f) Beszerzési szabályzat, 

g) Adatvédelmi szabályzat.” 

A 7.3. alpont szövege a következőre változik: „Az ügyvezető igazgató köteles 

gondoskodni minden további, a jogszabályoknak megfelelő működéshez, vagy az 

igazgatóság által hozott szabályzatok végrehajtásához szükséges szabályzat 

kiadásáról.” 

A 7. pont kiegészül a 7.4. alponttal az alábbiak szerint: „Arra tekintettel, hogy az Alap 

feladatait a Beva munkaszervezete látja el, a Beva egyes szabályzatai a Kárrendezési 

Alap tekintetében is irányadóak. Ebben az esetben a Beva szabályzata utal arra, hogy a 

szabályzat rendelkezéseit a Kárrendezési Alapra vonatkozóan is alkalmazni kell.” 

A 7. pont kiegészül a 7.5. alponttal az alábbiak szerint: „A Beva igazgatósága a 

Kárrendezési törvény által előírt feladatainak ellátása során, illetve az Alap működését 

érintő átfogó vagy lényeges kérdésekben határozatot hoz.” 

6. A III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK című fejezet kiegészül az alábbi mondattal: „Jelen 

szabályzatot az igazgatóság a 12/2021. (II.26.) sz. határozatával 2021. március 1-jei 

hatállyal módosította.” 
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