
 

 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. 

törvény (Batv.) XVI. fejezet „A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése” 

című 35. pontjának értelmezése 

 

 

Az Alapkezelő állásfoglalás iránti kérelemmel (Kérelem) fordult a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a Batv. XVI. fejezet „A befektetési alap illikviddé vált 

eszközeinek elkülönítése” című 35. pontjának értelmezésével összefüggésben. 

 

A Batv. 103. § (2) bekezdése szerint jelen szakasz vonatkozásában illikvidnek minősül az az 

eszköz, amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos 

feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne 

értékesíthető, figyelemmel a befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is. 

 

 

A KÉRELEMBEN FELTETT KÉRDÉSEK, A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

 

1. Az ingatlan alapok alapja (Alap) felszámolása esetén, amennyiben a benne lévő befektetési 

jegyek nem visszaválthatóak, illetve elszámolási ciklusa a törvényben előírt értékesítési 

határon túl nyúló, akkor mi a teendő? Hogyan lehet úgy felszámolni az ilyen jellegű alapokat, 

hogy az eljárás maximálisan megfeleljen a jogszabályi előírásoknak? 

 

A Batv. a befektetési alapok megszűnési eljárása kapcsán a 20. „Eszközök értékesítése és a 

vagyon kifizetése” pontban, azon belül a Kérelemben is hivatkozott 57. § (1) bekezdésében 

rendelkezik a portfólióban lévő eszközök értékesítésének módjáról.  

 

A Batv. 57. § (1) bekezdése szerint a megszűnési eljárás alatt a befektetési alap vagyonába 

tartozó pénzügyi eszközöket 1 hónapon belül, az ingatlanokat 12 hónapon belül értékesíteni 

kell. Az értékesítést a pénzügyi eszközök esetében piaci áron, az ingatlanalap portfóliójában 

lévő ingatlanok esetében legalább az ingatlanértékelő által meghatározott áron kell 

megkísérelni. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők érdekében a Felügyelet 

engedélyével pénzügyi eszközök esetében 3, ingatlanok esetében 6 hónappal 

meghosszabbítható. 

 

A Batv. 57. § (1) bekezdése főszabály szerint egy, összességében legfeljebb négy hónapot 

biztosít a pénzügyi eszközök, egyebek mellett az Ingatlanalapok befektetési jegyeinek az 

értékesítésére. Mivel a hatályos jogszabályok – szemben a portfólióban lévő ingatlanokkal – 

nem részletezik a pénzügyi eszközök értékesítésének módját, a Felügyelet csupán annyit 

rögzíthet, hogy az Alapkezelő akkor jár el a hivatkozott konkrét rendelkezések tartalmával és 

a jogszabályok szellemével összeegyeztethető módon, ha minden tőle telhető intézkedést 

megtesz annak érdekében, hogy az Alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközöket az aktuális 

piaci viszonyoknak megfelelően, a legkedvezőbb áron, határidőn belül értékesítse. Ebben az 

esetben az sem zárható ki, hogy a befektetési jegy tulajdonosokat kedvezőtlenül érinti a 

pénzügyi eszközök kényszerértékesítése, ezért az Alapkezelőnek rendkívüli körültekintéssel 

kell eljárnia az így kialakult helyzet kezelése során. 

 

2. Az Alap felszámolása esetén, amennyiben a benne lévő befektetési jegyek nem 

visszaválthatóak – az elszámolási ciklusa a befektetési jegyeknek törvényben előírt értékesítési 

határon túl nyúló –, viszont illikviddé sem alakíthatóak, akkor mi a teendő? Milyen módon, 
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milyen módszerrel, milyen árfolyamon lehet értékesíteni az alapban lévő eszközöket úgy, hogy 

az eljárás maximálisan megfeleljen a jogszabályi előírásoknak? 

 

A fenti kérdéssel összefüggésben nem egyértelmű, hogy miért nem alakíthatóak illikviddé az 

adott eszközök, ezért hangsúlyozandó, hogy az alábbi válasz alapjául a kérdésfeltevés mögött 

meghúzódó alapkezelői fikció szolgál.  

 

A Batv. 57. § (1) bekezdése értelmében a pénzügyi eszközöket négy hónapon belül 

értékesíteni kell. Tekintettel arra, hogy a nyílt végű befektetési alapok befektetési jegyeinek 

az értékesítése elsődlegesen a befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízások útján 

történhet, a Felügyelet álláspontja szerint az Alapkezelő a jogszabályoknak megfelelően jár el 

akkor, ha a törvény által biztosított határidőn belül mielőbb benyújtja a visszaváltási 

megbízást az adott pénzügyi eszköz folyamatos forgalmazását ellátó forgalmazónál. 

Önmagában tehát az a körülmény, hogy a visszaváltási megbízás teljesítésére nyitva álló 

határidő az adott befektetési jegy vonatkozásában meghaladja a Batv. 57. § (1) bekezdésében 

rögzített határidőt, nem vezet arra, hogy az Alapkezelő ne nyújthatna be visszaváltási 

megbízást a mögöttes ingatlanalap részére. Mindezek kapcsán figyelmet érdemel a Batv. 58. § 

(1) bekezdése, amely szerint a megszűnési jelentést a befektetési alap tulajdonába tartozó 

teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását követő 5 munkanapon belül kell 

elkészíteni. Mindaddig tehát, amíg a vagyon értékesítéséből származó ellenérték nem folyt be, 

a megszűnési jelentés nem készíthető el.  

 

3. Véleményünk szerint amennyiben egy eszköz nem, vagy csak aránytalanul nagy 

veszteséggel értékesíthető, akkor azt illikvidnek kell minősíteni, figyelembe véve a Batv. 103. § 

(1) bekezdésében foglaltakat. Egyetért a Felügyelet álláspontunkkal? 

 

A Batv. 103. § (1) bekezdése szerint nyílt végű értékpapír-befektetési alap esetében, ha a 

befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, a befektetési 

alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos 

forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap 

portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek 

állományán belül történő elkülönítéséről. 

 

A Batv. fenti rendelkezése értelmében, így különösen az „alapkezelő […] dönthet az illikviddé 

vált eszközöknek […] elkülönítéséről” megfogalmazásból kétséget kizáróan megállapítható, 

hogy a illikviddé történő minősítés nem kötelezettség, csupán egy, a jogalkotó által biztosított 

lehetőség az Alapkezelő számára. Amennyiben az Alapkezelő a körülmények gondos 

mérlegelése alapján arra jut, hogy az egyenlő elbánás elvének követelménye és a folyamatos 

forgalmazás fenntartásának az igénye indokolttá teszi az illikvid eszközök elkülönítését, akkor 

ezt a helyzetet ő maga értékelheti egyfajta kényszerhelyzetnek, amelyben az elkülönítés nem 

mellőzhető, ilyen kötelezettséget azonban a hivatkozott jogszabályi rendelkezés közvetlen 

módon nem telepít az Alapkezelőre. Az illikviddé történő minősítés tehát minden esetben az 

Alapkezelő saját üzleti döntésének a függvénye, amely döntési szabadságot direkt jogszabályi 

rendelkezés nem korlátoz. Tény ugyanakkor, hogy az Alapkezelőnek e döntési lehetőség 

mérlegelése során figyelemmel kell lennie a Batv. 103. § (1) bekezdésében foglalt elvekre és 

célokra, amelyek mentén a döntés felelőséggel meghozható. 

 

4. Véleményünk szerint amennyiben egy eszköz forgalma jelentősen visszaesett, vagy az 

elszámolási ciklusa oly mértékben meghosszabbodott, hogy – az alap elszámolás ciklusát 

figyelembe véve – a visszaváltási megbízások teljesítése emiatt nem biztosítható, akkor azt 
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illikvidnek kell minősíteni, figyelembe véve a Batv. 103. § (1) bekezdésében foglaltakat. 

Egyetért a Felügyelet álláspontunkkal? 

 

Jelen kérdés megválaszolása során a Felügyelet visszautal a 3. pontban kifejtettekre. A Batv. 

103. § (1) bekezdéséből nem vezethető le az, hogy az Alapkezelőnek kötelezettsége lenne az 

illikvid eszközök elkülönítése. Ennek a döntésnek a meghozatalát minden esetben meg kell, 

hogy előzze a körülmények gondos mérlegelése, amelynek során az Alapkezelőnek 

figyelemmel kell lennie arra is, hogy a Batv. 3. § 9. pontja értelmében a befektetési alap olyan 

vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel. Az Alapkezelő 

döntési szabadságát tehát egyrészről az az általános alapkezelői kötelezettség korlátozza, hogy 

az Alapkezelő vagyonkezelői minőségében minden körülmények között a befektetők érdekei 

szerint kell, hogy eljárjon. Ezen túlmenően az Alapkezelőnek mérlegelnie kell, hogy az adott 

döntés milyen hatással lehet az egyenlő elbánás követelményének az érvényesülésére, végül 

figyelemmel kell lennie arra is, hogy a döntés hogyan hat ki a folyamatos forgalmazás 

fenntarthatóságára. Az Alapkezelőnek a döntéshozatal során nem az egyes befektetők 

érdekeit, hanem a befektetők összességének, mint speciális érdekközösségnek az érdekét kell 

szem előtt tartania.   

 

 

5. Véleményünk szerint egy, a jogszabályi változás előtt bekövetkezett esemény hatására 

illikviddé vált papír illikviddé sorolható a Batv. megfelelő paragrafusait is figyelembe véve. 

Egyetértenek az álláspontunkkal? 

 

Jelen állásfoglalás 3-4. pontjaiban kifejtésre került, hogy az elkülönítés csupán lehetőség az 

Alapkezelő számára, amely lehetőséggel akkor élhet, ha az adott eszközök a Batv. 103. § (2) 

bekezdése értelmében illikvidnek minősülnek. Mindezekből következik, hogy  

a) az Alapkezelő nem köteles haladéktalanul elkülöníteni a törvény alapján illikvidnek 

minősülő eszközöket, 

b)  az eszközök tekintetében az elkülönítésre vonatkozó alapkezelői döntés mindaddig 

meghozható, ameddig az adott eszközöket illetően igazolható a Batv. 103. § (2) 

bekezdésben foglalt követelmények valamelyikének a teljesülése. 

 

A törvény alapján nem az illikviddé válás pillanatához kötődik az elkülönítés lehetősége, az 

illikvidnek minősülés időpontja csupán megnyitja a döntés lehetőségét az Alapkezelő 

számára, amely lehetőség mindaddig fennáll, amíg az adott eszköz illikvidnek tekinthető. 

Mindezek alapján a Felügyelet álláspontja szerint nincs relevanciája annak, hogy az eszközök 

Batv. fogalmai szerinti illikviddé válására már a Batv. hatályba lépése előtt sor került, e 

körben csupán azt kell mérlegelnie az Alapkezelőnek, hogy az elkülönítési döntés 

időpontjában fennállnak-e még az illikvidnek minősítés feltételei. Mindezek alapján a 

Felügyelet egyetért az Alapkezelőnek a Kérelem 5. kérdésében rögzített álláspontjával. 

 

6. Véleményünk szerint a befektetők érdeke azt kívánja, hogy amennyiben egy alap likviditása 

megszűnik egy visszaváltás miatt – pl. az adott alap jelzi, hogy amennyiben a visszaváltásra 

sor kerül, akkor azt várhatóan nem tudja teljesíteni –, akkor az adott befektetési jegyet 

illikvidnek kell tekinteni. Egyetértenek az álláspontunkkal? 

 

A Felügyelet többször kifejtette, hogy az illikvid eszközök elkülönítése olyan alapkezelői 

döntés függvénye, amelyet megelőzően az Alapkezelőnek számos szempontot kell 

mérlegelnie. A törvény alapján kiemelt, a befektetési alapkezelési tevékenység egészét 

meghatározó vezérelv, hogy az alapkezelő minden körülmények között a befektetői érdekek 
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mentén jár el. Hogy egy adott helyzetben milyen alapkezelői döntés szolgálja leginkább a 

befektetők érdekeit, azt esetről esetre kell megvizsgálnia az Alapkezelőnek.  

 

Fentiek kapcsán felhívom a figyelmét, hogy a Felügyelet közvetett módon, állásfoglalás útján 

sem veheti át az Alapkezelő döntési jogkörét, ezért nem írhatja elő kötelezettségként az 

Alapkezelő számára, hogy milyen körülmények között minősítsen egyes eszközöket 

illikvidnek, illetve milyen esetben különítse el ezen eszközöket. A jogalkotó egyértelmű 

szándéka a Batv. 103. § (1) bekezdése értelmében, hogy az eszközök elkülönítéséről az 

Alapkezelő hozzon döntést, továbbá e döntéséért vállaljon is felelősséget.  

 

2013. július 10. 

 

  

 


