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8/E.1

1 Beiktatta: 2013. évi CXCVI. törvény 8. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

 A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja

17/M. §2

2 Beiktatta: 2013. évi CXCVI. törvény 8. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

 (1)3

3 Megállapította: 2017. évi LXII. törvény 28. §. Hatályos: 2017. VIII. 1-to˝l.

 A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (a továbbiakban: Alap) a
szövetkezeti hitelintézetek, a Központi Bank és az Integrációs Szervezet tagságával működő jogi
személy. Az Alap célja, hogy elsődlegesen helyt álljon a szövetkezeti hitelintézeti integráció
tagjaival szemben egyetemlegesség alapján érvényesített követelésekért, továbbá az Alap
pénzeszközeinek a felhasználásával biztosítsa a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
állományátruházás sikeres lebonyolítását.

(2) Az Alap székhelye: Budapest.
(3) Az Alap saját vagyona, bevételei és jövedelme után sem társasági adó, sem helyi adó, sem

illeték fizetésére nem kötelezheto˝.
(4) Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, és az e törvényben meghatározottól eltérő célra nem

használhatók fel.
(5) Az Alap saját tőkéje nem osztható fel.
(6) Az Alap könyvvizsgálót bíz meg.
17/N. §4

4 Beiktatta: 2013. évi CXCVI. törvény 8. §. Hatályos: 2013. XI. 30-tól.

 (1)5

5 Végre nem hajtható módosítására lásd: 2016. évi LV. törvény 16. § b).

 Az Alap irányító szerve az igazgatótanács.
(2)6

6 Megállapította: 2017. évi LXII. törvény 29. §. Hatályos: 2017. VIII. 1-to˝l.

 Az Alap igazgatótanácsának tagjai az Integrációs Szervezet és a Központi Bank által jelölt
két-két személy, valamint a szövetkezeti hitelintézetek által jelölt egy személy. Az igazgatótanács
elnökét az igazgatótanács választja saját tagjai közül.

(3) Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az
igazgatótanács a határozatait egyszeru˝ szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlo˝ség esetén az elnök
szavazata dönt.

(4) Az igazgatótanács
a) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét,
b) elfogadja az Alap szabályzatait,
c) meghatározza az Alap ügyvezeto˝ igazgatójának és megbízottainak feladatait, valamint

megállapítja díjazásukat,
d) dönt az Alap költségvetéséro˝l, ezen belül a működési költségeiro˝l,
e) évente egyszer, legkéso˝bb a gazdasági év befejezését követő év május 30. napjáig elfogadja az

Alap éves beszámolóját és a könyvvizsgáló jelentését.
(5) Az igazgatótanács nevezi ki, és menti fel az ügyvezeto˝ igazgatót, valamint gyakorolja felette a

munkáltatói jogokat.
(6) Az igazgatótanács ellenőrzi az Alap ügyvezeto˝ igazgatójának tevékenységét.
(7) Az Alap önálló munkaszervezettel rendelkezik.
(8) Az Alap tevékenységének operatív irányítását az ügyvezeto˝ igazgató látja el. Az ügyvezeto˝

igazgató gyakorolja az Alap alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.
(9) Az ügyvezeto˝ igazgató - az igazgatótanács egyetértésével - egyes feladatok ellátására

munkaviszonyon kívüli megbízást adhat ki, illetve együttműködési megállapodásokat köthet.
(10) Az Alap vezetője és alkalmazottai tekintetében a munka törvénykönyvéro˝l szóló 2012. évi I.

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
17/O. §7

7 Beiktatta: 2013. évi CXCVI. törvény 8. §. Módosította: 2016. évi LV. törvény 16. § b).

 Az Alap forrásai a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank által a 17/P. §-a
alapján befizetett összegek.

17/P. §8

8 Megállapította: 2016. évi LV. törvény 10. § (4). Hatályos: 2016. VI. 9-to˝l.

 (1)9

9 Végre nem hajtható módosítására lásd: 2016. évi LV. törvény 16. § b).

 A szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank az 1. § (4) bekezdésében
meghatározott egyetemleges felelősségvállalásuk fedezetét elsődlegesen az Alapba történő éves
befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli befizetéssel teljesítik.
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(2)1

1 Módosította: 2017. évi LXII. törvény 39. § 14.

 A szövetkezeti hitelintézet éves befizetési kötelezettségének ezt követően legkéso˝bb minden
év július 15-ig eleget tenni. Az éves díj mértéke a teljes állomány 0,06%-a. Az éves díjat az Alap
jogosult évente egyszer felülvizsgálni. Az éves díj alapja a Hpt. 234. § (1) bekezdése szerint a
szövetkezeti hitelintézet tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-ei auditált és közgyűlés
által elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege (teljes állománya), melybe a Hpt. 6. §
(2) bekezdésének 1. pontja értelmében beletartozik a hitelintézet által 2003. január 1-től kezdődően
kibocsátott hitelviszonyt megtestesíto˝ értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek) teljes
állománya is. Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségét
nem teljesíti és azt az Alap felszólításában megjelölt póthatárido˝ben sem pótolja, a Felügyelet a
szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét visszavonja. A törtévekben az éves befizetési
kötelezettség mértékét 12-vel osztani kell, majd meg kell szorozni az évből még hátralévo˝ hónapok
számával. A törthónapot még hátralévo˝ hónapnak kell tekinteni.

(3)2

2 Megállapította: 2017. évi LXII. törvény 30. §. Hatályos: 2017. VIII. 1-to˝l.

 Az Alapba a (2) bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag a szövetkezeti hitelintézeti
integráció tagjaival szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére,
továbbá a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz
szükséges pénzeszköz biztosítására használható fel. Visszakövetelésére sem a szövetkezeti
hitelintézet sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult, sem a szövetkezeti hitelintézet
fennállása alatt, sem működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli
megszu˝nése esetén.

(4) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézetto˝l a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő jogerős ítélet vagy nem vitatott tartozás alapján követel harmadik fél teljesítést, akkor a
szövetkezeti hitelintézet erről az Alapot, és a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet
haladéktalanul tájékoztatja.

(5)3

3 Módosította: 2017. évi LXII. törvény 39. § 15.

 Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet által a 20/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő jogerős ítélet vagy nem vitatott tartozás alapján fizetendő összeg, vagy a 17/D. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges összeg az Alap
egyenlegét meghaladja, az Alap rendkívüli befizetés teljesítését rendeli el a szövetkezeti
hitelintézetek és a Központi Bank számára; a rendkívüli befizetés teljesítésének határidejét az Alap
jelöli meg. A rendkívüli befizetés mértéke oly módon kerül meghatározásra, hogy az Alap és a
harmadik fél által támasztott követelés összegének különbségét az Alap a tagintézmények teljes
állománya arányában elosztja. A teljes állomány a tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-i
auditált, és a közgyűlés által elfogadott mérlegében kimutatott betétállomány összege, amelybe a
Hpt. 6. § (2) bekezdésének 1. pontja értelmében beletartozik a hitelintézet által 2003. január 1-től
kezdődően kibocsátott hitelviszonyt megtestesíto˝ értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek)
teljes állománya is.

(6) A Központi Bank éves befizetési kötelezettségének első alkalommal az Integrációs Szervezeti
tagsági jogviszonya kezdő időpontját követő 15 napon belül, ezt követően a (2) bekezdésben foglalt
szabályok szerint köteles eleget tenni.

(7) Az Alapba történő befizetést a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank ráfordításként
számolhatják el.

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



Jogtár

3. oldal

Frissítve: 2017. július 19. 17:16
Hatály: 2017.VIII.1. - 2017.XII.30.
Magyar joganyagok - 2013. évi CXXXV. törvény  - a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

TARTALOMJEGYZÉK

8/E. A Szövetkezeti Hitelintézetek To˝kefedezeti Közös Alapja 1


