
 
Állásfoglalás az Öbr. 9. §-ában foglalt 10%-os befektetési korlát értelmezéséről 
 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Letétkezelő letétkezelési tevékenységet végez egy önkéntes nyugdíjpénztár részére. 
A Letétkezelő által benyújtott Kérelem az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 
(Öpt.) 49/B. §-ának, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (Öbr.) 9. §-ának rendelkezéseihez kapcsolódik.  
 
Az önkéntes nyugdíjpénztár az Öpt. 49/B. §-a alapján választható befektetési portfóliókat biztosít a pénztártagoknak. 
Az Öbr. 9. § (2) bekezdése szerint a pénztár – a bekezdésben felsoroltak kivételével - nem szerezheti meg az egy 

kibocsátó által kibocsátott értékpapírok tíz százalékot meghaladó mértékű részét. Az Öpt. 49/B. § (2) bekezdése szerint 
a választható portfóliók mindegyikének meg kell felelnie a pénztári befektetésekre és azok kezelésére vonatkozó elő-
írásoknak.  
 
II. A KÉRELEMBEN ELŐADOTT JOGKÉRDÉS 
 
A Kérelemben a Letétkezelő az alábbi jogkérdést tette fel: 
A választható portfóliókat bevezető önkéntes nyugdíjpénztárnak az Öbr. 9. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak a 
választható portfóliók szintjén, vagy önkéntes nyugdíjpénztári szinten kell megfelelnie, vagyis elfogadható-e az, hogy 
az egyes választható portfóliók nem tartalmaznak egy kibocsátótól származóan 10%-nál nagyobb részesedést, több 
portfóliót figyelembe véve azonban – önkéntes nyugdíjpénztári szinten – az önkéntes nyugdíjpénztár átlépi ezt a kü-
szöböt? 
 
A Letétkezelő álláspontja szerint az Öbr. 9. § (2) bekezdésében meghatározott korlát a pénztár egészére vonatkozóan 
állít fel kötelezettséget. Az Öpt. 49/B. § (2) bekezdése kimondja, hogy a választható portfóliók mindegyikének meg kell 
felelnie a pénztári befektetésekre és az azok kezelésére vonatkozó előírásoknak.  

A fenti két jogszabályi rendelkezés a Letétkezelő értelmezésében azt jelenti, hogy a pénztárak, amennyiben választható 
befektetési portfóliót biztosítanak a pénztártagoknak, mind választható befektetési portfólió szinten, mind pedig pénz-
tár szinten meg kell feleljenek a jogszabályokban meghatározott korlátoknak, vagyis mind az egyes választható befek-
tetési portfólióban, mind pedig a pénztár egésze szintjén biztosítania kell a pénztárnak, hogy ugyanazon kibocsátó 
különböző értékpapírjainak együttes aránya nem haladja meg az összes pénztári eszköz tíz százalékát.  
 
A Letétkezelő a Kérelemben kérte a fenti értelmezés megerősítését, illetve a hivatkozott jogszabályok MNB által he-
lyesnek tartott értelmezését. 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
III.1 Az MNB tájékoztatásának keretei 
 
Összhangban az MNB honlapján megtalálható tájékoztatóval, állásfoglalás kiadására jellemzően jogszabályi rendelke-
zések értelmezése, vagy keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való feltöltése vonatkozásában kerül sor. 
Az MNB célja az állásfoglalások kiadásával az, hogy jogi normák által nem szabályozott kérdésekben, vagy többféle-
képpen értelmezhető, adott esetben egymásnak ellentmondó jogi szabályozás esetén saját álláspontját ismertesse az 
állásfoglalást kérő személy részére annak érdekében, hogy ezen állásfoglalást kérő személy az MNB – nem kötelező 
erejű – állásfoglalása ismeretében kialakíthassa saját jogi álláspontját. Ennek megfelelően az MNB kizárólag konkrét 
jogkérdésben foglal állást, nincs hatásköre egyéb szabályzatok, szerződések, termékek, üzleti megoldások, folyamatok 
jogi megfelelőségének előzetes, általános vizsgálatára és jogi állásfoglalás keretén belül egyedi üzleti konstrukciók vagy 
szerződések jóváhagyására.  
 
Az MNB állásfoglalása orientáló jellegű iránymutatás, mely egy esetleges jogvita esetén a bíróságot semmilyen formá-
ban nem köti. Ezért az állásfoglalás kiadása nem mentesíti az adott állásfoglalást kérő személyt saját jogi álláspontja 
kialakításának szükségessége és az ezért fennálló felelősség alól. Bármely tevékenység, üzleti döntés, jogügylet, üzleti 
modell stb. megkezdésének, elhatározásának, végrehajtásának az MNB állásfoglalásától való függővé tétele kizárólag 
az állásfoglalást kérő személy felelőssége. 
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Az állásfoglalás kialakítása során figyelembe vett jogszabályokat, és azok rövidítéseit jelen állásfoglalás melléklete tar-
talmazza. 
 
III.2 Az MNB állásfoglalása 
 
Az Öbr. 9. § (1) bekezdése szerint a pénztár befektetései között - az állampapírok kivételével - ugyanazon kibocsátó 
különböző értékpapírjainak együttes részaránya nem haladhatja meg az összes pénztári eszköz tíz százalékát.  
Az Öbr. 9. § (2) bekezdése szerint a pénztár − az állampapírok, a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyei, a jelzá-
loglevelek, valamint pénztárak egyesülése esetén az 1. számú melléklet 1. pont e5) alpontjában meghatározott rész-
vények kivételével − nem szerezheti meg az egy kibocsátó által kibocsátott értékpapírok tíz százalékot meghaladó mér-
tékű részét. 
Az Öpt. 49/B. § (1) bekezdése szerint a nyugdíjpénztár pénztártagok által választható befektetési portfóliót biztosító 
rendszert (a továbbiakban: választható portfóliós rendszer) működtethet, amelyben a pénztár felhalmozási időszakban 
lévő tagjai az egyéni nyugdíj számlájukon lévő összeget a tag választása szerinti, a pénztár által kialakított portfóliókba 
fektethetik. Amennyiben a tag a (3) bekezdés szerinti szabályzat szerint nem választ portfóliót, akkor az egyéni szám-
láján lévő összeget a szabályzatban erre az esetre rögzített portfólióba kell elhelyezni.  
Az Öpt. 49/B. § (2) bekezdése szerint a választható portfóliók mindegyikének meg kell felelnie a pénztári befekteté-
sekre és az azok kezelésére vonatkozó előírásoknak. 
 
A pénztár valamennyi befektetésére összességében irányadó, ugyanazon kibocsátó által kibocsátott értékpapírok meg-
szerzésére vonatkozó tíz százalékos szerzési korlát szabályát [Öbr. 9. § (1) és (2) bekezdés] kifejezett jogszabályi ren-
delkezés hiányában nem módosítja, nem írja felül a választható portfóliókra vonatkozó külön előírás [Öpt. 49/B. § (2) 
bekezdés]. A pénztár valamennyi befektetésére, illetve a választható portfóliókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
egymást kiegészítő szabályok, ezért azokat indokolt esetben együttesen, mindegyiknek megfelelve kell alkalmazni. 
 
A fentiekben hivatkozott jogszabályok alapján a pénztáraknak, amennyiben választható befektetési portfóliót biz-
tosítanak a pénztártagoknak, mind a választható befektetési portfóliók szintjén, mind pedig önkéntes nyugdíjpénz-
tári szinten meg kell felelniük a jogszabályokban meghatározott korlátoknak, vagyis mind az egyes választható be-
fektetési portfólió, mind pedig a pénztár egésze szintjén biztosítaniuk kell, hogy ugyanazon kibocsátó különböző 
értékpapírjainak együttes aránya – az Öbr. 9. § (2) bekezdésében megjelölt kivételektől eltekintve - ne haladja meg 

az összes pénztári eszköz tíz százalékát.  
A fentiek alapján az MNB álláspontja szerint a Letétkezelő által rögzített jogértelmezés a helyes jogértelmezés, más 
jogértelmezésre a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések tükrében nem lehet jutni. 
 
 

*** 
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Kérelmező által rendelkezésre bocsátott infor-
mációk alapján alakította ki. Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Kérelmező által előadott tényállásra vonat-
kozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve 
a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma.  
 
Budapest, 2022. július 18. 
 


