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Figyelemfelhívó tájékoztatás 
 
 
 
Jelen tájékoztató kizárólag a vonatkozó jogszabályok kivonatos bemutatását tartalmazza, így nem 
helyettesíti a vonatkozó jogszabályok és szerződések részletes áttanulmányozását. A jelen tájékoztató 
kizárólag az adott ügyfajta általános leírását tartalmazza így kérjük, hogy ügyleti döntését ne alapozza 
kizárólag a jelen tájékoztatóra. Az OTP Alapkezelő Zrt. törekszik arra, hogy a jogszabályok változásait 
a jelen hirdetmény szövegét mihamarabb átvezesse, erre garanciát azonban nem vállal. A mindenkor 
hatályos magyar jogszabályok szövege megtalálható a kormányzati portálon. 
 
A jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata, az abban 
hivatkozott hirdetmények és mellékletek. Kérjük, hogy mielőtt az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési 
szolgáltatását veszi igénybe, tanulmányozza át a jelen tájékoztatót és az abban hivatkozott 
dokumentumokat annak érdekében, hogy befektetési döntését a befektetési szolgáltatásokra, az 
azokkal kapcsolatos ügyletekre, valamint a pénzügyi eszközökre vonatkozó információk birtokában 
hozhassa meg. Amennyiben a jelen tájékoztatóban írottakkal kapcsolatban kérdése merül fel vagy az 
ott hivatkozott bármely dokumentumhoz, információhoz nem fér hozzá, akkor forduljon az illetékes 
fiókunkhoz, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 
 
A jelen tájékoztató nem minősül befektetési, adó- vagy jogi tanácsnak, jogvéleménynek. Minden 
esetben javasoljuk, hogy az Önt érintő jogi kötelezettségek felől adó- és/vagy jogi tanácsadójánál, illetve 
a befektetések közgazdasági tartalma és kockázatai felől pénzügyi tanácsadójánál az előtt 
tájékozódjon, hogy a befektetésére vonatkozó döntését meghozza. Jelen tájékoztató nem minősül az 
Üzletszabályzat, az abban hivatkozott hirdetmények, vagy az Üzletféllel fennálló bármely szerződés 
módosításának (ezek együttesen a jelen pontban: szerződéses dokumentumok), ezért a jelen 
tájékoztató és a szerződéses dokumentumok eltérése esetén a szerződéses dokumentumok az 
irányadók. 
 
A jelen tájékoztató a lezárás időpontjában az OTP Alapkezelő Zrt. rendelkezésére álló információk 
alapján készült. Az Alapkezelő a tájékoztató módosításának jogát fenntartja. Kérjük, hogy a 
változásokat kísérje figyelemmel. 
 
A jelen tájékoztató a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, az OTP 
Alapkezelő Zrt. ebből eredő minden jogot fenntart. 
 
 
Együttműködését köszönjük. 
 

OTP Alapkezelő Zrt. 
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1. A Befektető-védelmi Alap 
 
A Befektető-védelmi Alapra (BEVA) vonatkozó részletes információk találhatók a http://www.bva.hu 
honlapon, illetve igényelhetőek a BEVA következő elérhetőségein: 1092 Budapest, Köztelek u. 6. Tel.: 
(1) 216-7130, 216-7131 Fax: 216-7132 E-mail: beva@bva.hu.  
A BEVA-ra vonatkozó, tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt szabályozás 2018. január 3-
i hatállyal a következő: 
 

„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 befektető-védelmi 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 befektető-védelem egyenértékűségének (2) bekezdés szerinti elbírálása során a Felügyelet figyelembe veszi 

különösen: 

a) a befektető-védelemmel lefedett ügyfél követelések körét; 

b) a befektető-védelemmel érintett ügyfélkört; 

c) a befektető-védelemmel lefedett ügyfél követelések összegét; 

d) a befektető-védelmi rendszer eljárásrendje alapján a követelések kifizetésének várható időigényét; 

e) az ügyfél követelés érvényesítésének lehetőségét. 

f) a Befektető-védelmi 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. 

(5) Az Alap külföldi befektető-védelmi rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti hatóságokkal együttműködési 

megállapodást köthet, információt cserélhet a befektető-védelmi 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 

http://www.bva.hu/
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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 

befektető-védelmi 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 Országos 

Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese képviseli. 

 

Az Alap feladata 

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

megállapítása és kifizetése. 

(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) a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat, 

e) az intézményi befektető, 

f) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi 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, továbbá 

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 
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természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója 

követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire. 

(2) Az (1) bekezdés k)-l) 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 határozata megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott. 

(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. 

 

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. 

(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 devizában, valutában kifizetett 

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 
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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)  

 

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. 

(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 
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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; 

d) az Alap tagjainak - szakmai érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt - két képviselője; 

e) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese. 

(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 Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese esetén az 

ügyvezető igazgató-helyettesi beosztás megszűnésével; 

c) a tag halálával; vagy 

d) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének kivételével lemondással. 

(7) Az igazgatóság a tagjai közül évente elnököt választ. Az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató 

helyettese 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) Az igazgatóság az Alappal kapcsolatos feladatainak végrehajtása során igénybe veszi az Országos 

Betétbiztosítási Alap munkaszervezetét. Az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese - az 

Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatójának tájékoztatása mellett - gondoskodik az igazgatóság 

szakmai munkájának előkészítéséről, döntéseinek megalapozásáról, a döntések végrehajtásáról. 

(11) Az Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az operatív feladatokat az Országos Betétbiztosítási Alap 

elkülönített munkaszervezete látja el az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének 

irányítása mellett. 
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(12) Az Alap igazgatóságának ülésein az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója tanácskozási joggal 

részt vehet. 

 

Az igazgatóság feladata 

224. § (1) Az igazgatóság 

a) elfogadja az Alap szabályzatait; 

b) javaslatot tesz az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának az Országos Betétbiztosítási Alap 

ügyvezető igazgató helyettesének kinevezésére és felmentésére, feladatai meghatározására, valamint díjazására; 

c) dönt az Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi az e 

törvényben meghatározott feladatoknak az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató helyettese 

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. 

(2)  

 

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 a 213. § (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. 

 

Az Alap számlavezetése és pénzkezelése 
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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.” 
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2. A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések 
 

 
1. Az OTP Alapkezelő Zrt. jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt 

kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Üzletfél/Ügyfél („Ügyfél”), valamint 
az Ügyfelet képviselő természetes személy személyi adataira vonatkozó, az Európai Parlament és 
a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”), az 
egyéb jogszabályok, az Ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján adatkezelés céljából 
szükséges, dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat 
kezelni. A természetes személy Ügyfél valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy 
jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet az OTP Alapkezelő Zrt. személyükkel 
kapcsolatban kezel. Az ügylet vonatkozásában kezelt adatok felsorolását az Üzletszabályzat és 
szerződések tartalmazzák. 

 
2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének céljai az adatkezelésnek a GDPR. 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontjában foglalt jogalapja (szerződés előkészítése és teljesítése) tekintetében:  

a) az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása, 
b) az alkalmasság értékelése, az Ügyfél minősítése, 
c) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, 
d) a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, 
e) kockázat-elemzés és értékelés, 
f) kapcsolattartás. 
 
A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének céljai az adatkezelésnek a GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt jogalapja (jogi kötelezettség teljesítése) tekintetében:  

a) az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása, 
b) az alkalmasság értékelése, az Ügyfél minősítése, 
c) kockázat-elemzés és értékelés, 
d) az OTP Alapkezelő Zrt-t az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése. 
 
Az egyéb, ügyletspecifikus adatkezelési célokat az Üzletszabályzat és a szerződések 
tartalmazzák. 

 
3.  Az OTP Alapkezelő Zrt. személyes adatokat szerződés előkészítése és teljesítése, illetve az 

Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy törvény kötelező előírása alapján kezel.  
 
4. A GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontján (szerződés előkészítése és teljesítése) alapuló 

adatkezelés maximális időtartama: a Felek közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év 
vége.  

 
5. Kötelező adatkezelés: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt személyes adatokat, az OTP Alapkezelő Zrt. 
– a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – nyolc (8) évig köteles megőrizni. A számvitelről szóló 
törvény rendelkezései alapján az OTP Alapkezelő Zrt.-nek a könyvviteli elszámolását közvetlenül 
és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, 
illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc 
(8) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető 
módon megőriznie. Az egyéb, ügyletspecifikus adatkezelési időtartamokat az Üzletszabályzat és 
szerződések tartalmazzák. 

 
6. A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy (a 

továbbiakban együttesen: „Érintett”) adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati 
lehetőséget is – a GDPR rendelkezései az irányadóak. 

 
7. Az Érintettet az OTP Alapkezelő Zrt. adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

a) hozzáférési jog, 
b) helyesbítéshez való jog, 
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c) törléshez való jog, 
d) az adatkezelés korlátozásához való jog, 
e) az adathordozhatósághoz való jog, 
f) a tiltakozáshoz való jog, 
g) jogorvoslati jog. 
 

8. A hozzáférési jog 

Az Érintett kérelmére az Alapkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a 
személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az 
alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:  

(a) az adatkezelés célja;  
(b) a kezelt személyes adatok kategóriái; 
(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Alapkezelő az Érintett személyes adatait 

közölte vagy közölni fogja; 
(d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 
(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Alapkezelőtől a rá 

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

(f) az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására 

vonatkozó információ. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Alapkezelő 
jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű 
mértékű díjat felszámítani.  

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és 
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Alapkezelő jogosult 
az Érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

 
9. A helyesbítéshez való jog 

Az Alapkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az 
Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.  

Az Alapkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének 
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes 
adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Alapkezelőtől aránytalan 
erőfeszítést.  

 

10. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem 
nélküli törlését kezdeményezni:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapkezelő 
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Alapkezelő által megvalósítandó 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 

d) az Érintett személyes adatait az Alapkezelő jogellenesen kezelte; 

e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Alapkezelőre előírt kötelezettség teljesítése 
érdekében a személyes adatokat az Alapkezelőnek törölnie kell. 

Az Alapkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését 
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait 
közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Alapkezelőtől aránytalan erőfeszítést.  
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Az Alapkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés 
szükséges:  

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; 

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Alapkezelőre telepített személyes adatok 
kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez; 

(c) közérdekből vagy az Alapkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 
végzett feladat végrehajtásához; 

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához; 

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében 
valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés; 

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

11. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  

c) az Alapkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Alapkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-
e az ügyfél jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Az Alapkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.  

Az Alapkezelő az Érintett korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének 
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ügyfél személyes 
adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Alapkezelőtől aránytalan 
erőfeszítést.  

 

12. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Alapkezelő a hozzájárulás alapján, vagy szerződéses 
jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
bocsássa rendelkezésére.  

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Alapkezelő az Érintett kérésére a 
személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt Adatkezelő részére 
továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra 
vonatkozóan, hogy az Adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis Adatkezelő rendszereket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn.  

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti 
mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az 
Alapkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.  

 

 



   

20/13 

13. A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes 
adatainak kezelése ellen. 

Abban az esetben, amennyiben az Alapkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a 
kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Alapkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés 
ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.  

 

14. Jogorvoslati jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait 
megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt 
benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu;  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; 
Telefon: +36-1-391-1400;  
Fax: +36-1-391-1410;  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Alapkezelő ellen.  

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 
törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság 
előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy 
olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak 
megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, 
valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított 
védelme. 

 
15. Az OTP Alapkezelő Zrt. az Ügyféllel történt telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni, amelyről az 

Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. A hanganyagokat az OTP Alapkezelő Zrt. öt évig őrzi meg. Vita 
esetén az OTP Alapkezelő Zrt. minden esetben az OTP Alapkezelő Zrt. által rögzített hanganyagot 
veszi figyelembe. 

 
16. Az OTP Alapkezelő Zrt. a GDPR rendelkezései szerint jogosult az adatkezelési feladatok 

végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. 
 

Az Alapkezelő az alábbi társaságokat veszi igénybe adatfeldolgozóként: 

a) Charles River Systems, Inc., 
b) CONET Számítógép és Hálózatfejlesztő Kft., 
c) Damocles Kft., 
d) Debit&Credit Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft., 
e) Dencs Ügyvédi Iroda, 
f) DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., 
g) OTP Bank Nyrt., 
h) SMP Számítás-, Bank- és Biztosítástechnikai Kft. 
i) Triar Consulting Kft. 

 
17. Az Alapkezelő az OTP Csoport tagja, erre figyelemmel sor kerülhet az OTP Csoportot irányító OTP 

Bank Nyrt. számára történő, személyes adatokat is érintő adatszolgáltatásokra. Ezen 

http://birosag.hu/torvenyszekek
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adatszolgáltatások azt a célt szolgálják, hogy az OTP Bank Nyrt. eleget tegyen az OTP Csoport 
összevont alapú felügyeletével összefüggő, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvényben előírt kötelezettségeinek. Az OTP Bank Nyrt. önálló 
adatkezelőként saját eljárásrendje szerint jár el.
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3. A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos titokvédelmi rendelkezések 
 

Az értékpapírtitokra vonatkozó, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) foglalt 
szabályozás alapján 2018. január 3-i hatállyal a következő: 
 

„Titoktartás 

 

117. § (1) A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési vállalkozásban és az árutőzsdei 

szolgáltatóban 

a) tulajdoni részesedéssel rendelkező, 

b) tulajdoni részesedést szerezni kívánó, 

c) vezető állású, és 

d) alkalmazottként foglalkoztatott 

e) a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt 

a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg. 

személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az üzleti titkot - a (2) és (3) 

bekezdésben foglalt kivétellel - időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a hatáskörében törvény 

felhatalmazása alapján eljáró 

a) felügyeleti hatósággal, 

b) Befektető-védelmi Alappal, 

c) MNB-vel, 

d) Állami Számvevőszékkel, 

e) állami adóhatósággal, 

f) Gazdasági Versenyhivatallal, 

g) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, 

kormányzati ellenőrzési szervvel, 

h) nemzetbiztonsági szolgálattal, 

i) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, 

valamint terrorizmust elhárító szervvel és 

j) pénzügyi információs egységként működő hatósággal 

szemben. 

(2a) Nem jelenti az (1) bekezdésben foglalt titoktartási kötelezettség sérelmét a Hpt. 164/B. §-a szerinti 

adattovábbítás. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát képező ügyre vonatkozóan 

nem áll fenn a hatáskörében eljáró, 

a) a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a nyomozó hatósággal és a 

feladatkörében eljáró ügyészséggel, 

b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, 

kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal és 

c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes 

Hivatallal (OLAF) 

szemben. 

(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét az 596/2014/EU rendeletben és annak kiegészítő jogszabályaiban foglalt, 

a piaci visszaélés megelőzését és felderítését szolgáló bejelentési kötelezettség, valamint a nyilvántartásba vett 

vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről 

és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet szerinti 

bejelentési kötelezettség teljesítése. 

(5) Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 

közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség esetén. 

(6) Befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén az általuk kezelt 

üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. 

(7) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, az e 

törvényben meghatározott kivétellel a befektetési vállalkozás felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik 

személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. 

(8) Nem jelenti az üzleti titok megsértését a Hpt.-ben és az e törvényben meghatározott összevont alapú 

felügyeletre vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 

törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. 
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(9) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a szanálási feladatkörében eljáró MNB által a pénzügyi közvetítő rendszer 

egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független 

értékelőnek vagy az ideiglenes értékelésben közreműködőnek az értékelés elkészítése érdekében, a 

vagyonértékesítés alkalmazása során adatok, információk átadása a lehetséges ajánlattevőknek, valamint a 

vagyonértékesítés alkalmazása során az áthidaló intézménynek nem minősülő átvevőnek való adat- és 

információátadás. 

(10) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által történő, az MNB tv. 57. § (1) bekezdés c) pontjában, 

illetve 140. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítás. 

 

118. § (1) A befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató, illetőleg a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei 

szolgáltató vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely más személy, aki valamilyen módon 

birtokába jutott, az értékpapírtitkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni. 

(2) A befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az értékpapírtitkot harmadik személynek - az 

ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett - csak akkor adja ki, ha 

a) az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körébe tartozó 

adatokat pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre 

felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az 

írásbeli nyilatkozatát a befektetési vállalkozással vagy az árutőzsdei szolgáltatóval történő szerződéskötés 

keretében nyújtja, 

b) a (3)-(4) és (7) bekezdésben foglalt rendelkezések az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól 

felmentést adnak, vagy 

c) a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató ügyféllel szemben fennálló követelése értékesítése 

vagy lejárt követelése érvényesítése ezt szükségessé teszi. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn 

a) a hatáskörében eljáró Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami 

Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, 

b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési 

rendszer működtetőjével, központi szerződő féllel, központi értéktárral, az Áht. 63. § (1) bekezdésében 

meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós 

támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), 

c) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal, 

d) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási 

eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, 

végrehajtóval, illetve végelszámolóval, 

e) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó 

hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel, 

f) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok 

adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, 

g) külön törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos 

információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 

h) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 

szolgálattal, 

i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást 

megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, 

vámhatósággal, 

j) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint 

k) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal 

l) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal 

m) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott felszámoló szervezetek 

nyilvántartásával és hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatai során eljáró, a felszámoló szervezeteket 

nyilvántartó hatósággal 

szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli 

megkeresése esetén. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha 

a) az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli megkeresésének 

teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési vállalkozástól, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatótól, ha a 

megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, 

b) a Felügyelet a külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon 

kér, illetőleg továbbít adatot, ha az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése 
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tartalmazza az általa aláírt titoktartási záradékot, 

c) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének 

teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési vállalkozástól, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatótól, ha a 

megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot, 

d) a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektetővédelmi rendszer, valamint külföldi felügyeleti hatóság 

részére, együttműködési megállapodásban rögzített módon kerül sor adattovábbításra, ha az adatok kezelésére, 

illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, 

e)  

f) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi 

pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér adatot a befektetési 

vállalkozástól vagy az árutőzsdei szolgáltatótól. 

g) a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző, kiegészítő befektetési szolgáltatást vagy árutőzsdei 

szolgáltatást nyújtó a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi 

adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, 

valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: 

FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 

egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt 

kötelezettség teljesítése céljából az állami adóhatóság felé szolgáltat adatot. 

h) a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző, kiegészítő befektetési szolgáltatást vagy árutőzsdei 

szolgáltatást nyújtó az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából az állami adóhatóság felé 

szolgáltat adatot. 

(5) A (4) bekezdés szerinti írásbeli megkeresésben meg kell jelölni 

a) azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a (4) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság 

az értékpapírtitok kiadását kéri, és 

b) a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha az MNB helyszíni ellenőrzést folytat. 

(5a) Nem kell az (5) bekezdés szerinti adatokat az írásbeli megkeresésben megjelölni, ha a Gazdasági 

Versenyhivatal előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az esetekben a 

Gazdasági Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli. 

(6) A (3) és (4) bekezdés szerint adatkérésre jogosult szerv vagy hatóság a rendelkezésére bocsátott adatokat 

kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkérésében megjelölt. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a 

befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési 

kötelezettségének tesz eleget. 

(8)  

(9) A befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató a (2)-(4) és (7) bekezdésben, valamint a 119. § 

(1) bekezdésében foglalt esetekben az értékpapírtitok kiadását - az (1) bekezdésre történő hivatkozással - nem 

tagadhatja meg. 

(10) Befektetési vállalkozás, illetőleg árutőzsdei szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén az általuk kezelt 

értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára 

felhasználható. 

(11) A titoktartási kötelezettség alapján az értékpapírtitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, 

az e törvényben meghatározott körön kívül a befektetési vállalkozás, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem 

adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. 

 

119. § (1) A befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági 

szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot az általa lebonyolított 

ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla 

a) kábítószerrel való visszaéléssel, 

b) terrorcselekménnyel, 

c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, 

d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, 

e) pénzmosással, 

f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 

g) bennfentes kereskedelemmel, 

h) piacbefolyásolással 

van összefüggésben. 

(2) A 118. § (3) bekezdésének e), g) és h) pontja, valamint az (1) bekezdésben foglaltak szerint történő 

adatátadásról az érintett ügyfél nem tájékoztatható. 



   

20/18 

120. § Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét 

a) az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az ügyfél személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, 

b) a számla-tulajdonos nevére, számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, 

c) a referenciaadat-szolgáltató részéről a KHR-nek, illetve e rendszerből a referenciaadat-szolgáltató részére 

nyújtott, a jogszabályban foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatás, 

d) a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató által megbízott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb 

szakértőnek, valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, 

e) a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató által a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei 

szolgáltató számára történő adattovábbítás, ha 

ea) az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, 

eb) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei a külföldi befektetési 

vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál minden egyes adatra nézve biztosítottak, 

ec) a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar 

jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, 

f) a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési 

vállalkozásban, az árutőzsdei szolgáltatóban minősített befolyással rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen 

befolyást szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek, a szerződéses kötelezettségek állományának 

átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő társaságnak, vagy ezek tulajdonosa, jövőbeni tulajdonosa által 

felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, 

g) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás-mintájának 

bemutatása, 

h) a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a befektetési vállalkozásokról, 

illetőleg az árutőzsdei szolgáltatókról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 

ha) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, és 

hb) elemzési célból, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a minisztérium 

részére, 

i) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, 

j) a jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás tárgyában meghozott 

felügyeleti határozat indoklási részének közzététele, 

k) a Tpt. 205. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, 

l) a Pmtv. 22. §-ának (2) bekezdése alapján történő adatátadás, és 

m) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési 

szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő 

továbbítása. 

n) a Felügyelet által a 161/D. § (8) bekezdése szerinti válsághelyzetben a más EGT-állam központi bankjának 

vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, amennyiben az adatok törvény által előírt feladatuk 

teljesítéséhez szükségesek, 

o) a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részére nyújtott adatszolgáltatás, 

p) a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részéről a kibocsátó részére nyújtott 

adatszolgáltatás. 

q) az MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésére álló 

adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak 

tagjai számára, azok kérése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki 

feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, 

r) a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás, multilaterális 

kereskedési rendszer működtetési tevékenység keretében az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához 

kapcsolódó megbízás teljesítése céljából a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató és a multilaterális 

kereskedési rendszer működtetője által az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás 

feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, 

multilaterális kereskedési rendszer működtetője, központi értéktár, központi szerződő fél, kockázati tőkealap-

kezelő, tőzsde, továbbá befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó 

hitelintézet és befektetési alapkezelő részére történő adattovábbítás, 

s) a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 

a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet szerinti adattovábbítás. 

t) a szanálási feladatkörében eljáró MNB által a pénzügyi közvetítő rendszer egyes szereplőinek biztonságát 

erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független és ideiglenes értékelőnek - valamint 

az értékelésben közreműködőnek - az értékelés elkészítése érdekében, a vagyonértékesítés alkalmazása során a 
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lehetséges ajánlattevőknek, továbbá a vagyonértékesítés alkalmazása során az áthidaló intézménynek nem 

minősülő átvevőnek való adat- és információátadás. 

u) a befektetési vállalkozás ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a befektetési 

vállalkozás részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz 

szükséges mértékben történő adatközlés. 

v) a hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás Hpt. 164/B. § szerinti 

kölcsönös adatátadása. 

 

120/A. § (1) A Hpt. 164/B. §-a alapján átvett adatokat a befektetési vállalkozás tevékenységi köre ellátásával 

összefüggésben a szolgáltatásai nyújtásához szükséges mértékben megismerheti, és az ügyfélkapcsolat 

létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelheti, ha az ügyfél az adattovábbítást a (2) bekezdés szerint 

nem korlátozta vagy tiltotta meg. 

(2) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás ügyfele kifejezett 

nyilatkozatával jogosult korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítást. 

(3) A hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző befolyása alatt működő befektetési vállalkozás az ügyféllel kötendő 

szerződést megelőzően köteles az ügyfél részére a Hpt. 164/B. §-ában foglalt kölcsönös adatátadás lehetőségéről 

igazolható módon tájékoztatást adni. A tájékoztatásban egyértelműen fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy 

a személyes adatai e §-ban foglalt kezelésének lehetőségét bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.” 
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4. A Bszt. hatálya alá tartozó tevékenységhez tartozó nyilvántartásokban lévő adatok őrzési ideje 
 
Az OTP Alapkezelő Zrt. a Bszt. hatálya alá tartozó tevékenységhez tartozó nyilvántartásait a jelen 
pontban meghatározott ideig köteles megőrizni: 
 

a) a Bszt 12. § (7) bekezdés f) pontja alapján az OTP Alapkezelő Zrt. a tevékenysége 
ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez a biztonsági 
kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket tesz és rendelkezik legalább a 
jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló 
rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott 
ideig, de legalább öt évig, bármikor visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék; 

 
b) a Bszt. 56. §-a alapján az OTP Alapkezelő Zrt. a Bszt. 55. §-ban foglalt nyilvántartásában 

szereplő adatokat a szerződés teljesítésétől, illetve annak megszűnésétől számított öt évig 
megőrzi; 

 
c) amennyiben jogszabály, bíróság, a Felügyelet vagy más hatóság rendelkezése, illetve az 

OTP Alapkezelő Zrt.-re kötelező egyéb előírás a fentiektől eltérő idejű megőrzésre kötelezi 
az OTP Alapkezelő Zrt.-t, akkor az OTP Alapkezelő Zrt. a nyilvántartásában foglalt adatokat 
a rá kötelező rendelkezésben foglaltaknak megfelelő ideig őrzi meg. 

 


