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Közlemény  

A Befektetı-védelmi Alap az alábbiakról tájékoztatja a 
Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı Zrt.  

ügyfeleit 

A Fıvárosi Bíróság 2009. december 7. napján kelt 20. Fpk. 01-09-009971/2. számú végzésé-
vel elrendelte a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı Zrt. (székhelye: 1143 Budapest, 
Stefánia út 101.-103.) felszámolását.  

A felszámolás kezdı idıpontja a felszámolás megindításának közzétételérıl szóló bírósági 
végzés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2010. január 14. 

A Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı Zrt. 2009. április 20. napjától 2009. december 7. 
napjáig a Befektetı-védelmi Alap tagja volt, ezért a Beva a felszámolás alá került tag ügyében 
kártalanítási eljárást indít a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) 
alapján. 

Kártalanítás megállapítására a befektetı erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. Azok a 
befektetık, akiknek biztosítás alá esı, esedékes és elismert követelése áll fenn a Fund De La 
Salle Befektetési Alapkezelı Zrt. ”f.a.”-val szemben, a Beva által rendelkezésre bocsátott 
igénybejelentı lap felhasználásával jelenthetik be kártalanítási kérelmüket. Az igénybejelentı 
lapot a Beva honlapjáról (www.bva.hu) lehet letölteni, vagy a Bevától lehet igényelni telefo-
non vagy írásban. 

Az igényérvényesítés elsı napja megegyezik a jelen közlemény közzétételének napjával, azaz 
2010. január 19.  

A kártalanítási kérelmeket ettıl a naptól kezdıdıen egy éven belül, azaz legkésıbb 2011. ja-
nuár 19. napjáig lehet benyújtani. Ha a befektetı menthetı okból nem tudta igényét határidı-
ben elıterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követı harminc napon belül még benyújt-
ható a késedelem indokolásával együtt. 

Az igénybejelentı lapot értelemszerően kitöltve és papíralapon eredeti aláírással, vagy elekt-
ronikus úton fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell megküldeni a Beva postai 
vagy e-mail címére (1092 Budapest, Köztelek utca 6., beva@bva.hu). Az igénybejelentı lap-
hoz mellékelni kell az igény alapjául szolgáló szerzıdés másolatát. 

A kérelem érdemi elbírálása keretében a Beva megvizsgálja a kérelmezı kártalanításra vonat-
kozó jogosultságát, és a jogosultság fennállása esetén megállapítja a kártalanítás mértékét. Az 
érdemi elbírálás során a Tpt.-ben írott feltételek és a vonatkozó egyéb jogszabályok, elsısor-
ban a Ptk. rendelkezései irányadók. 

A Tpt. 213. § (2) bekezdés alapján kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártala-
nítás, amely a befektetı és a Beva tagja között a tagsági jogviszony fennállása alatt létrejött, 
biztosított tevékenység végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében a tag birtokába 
került és a befektetı nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó köte-
lezettségen alapul (biztosított követelés).  

Kártalanítás – az egyezıség erejéig – akkor állapítható meg, ha az érintett tag nyilvántartásá-
ban szereplı adatok a szerzıdéssel alátámasztott követeléssel megegyeznek [Tpt. 219. § (2) 
bekezdés], vagy a követelést jogerıs bírósági határozat alapozza meg [Tpt. 219. § (3) bekez-
dés]. 
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A Beva az érdemi elbírálást abban az esetben tudja megkezdeni, ha a kártalanítás megállapítá-
sához szükséges adatokat mind a felszámolás alatt álló tag, mind a kártalanítás iránti kérelmet 
benyújtó befektetı a rendelkezésére bocsátja. Ha a kártalanításra jogosult a jogosultság igazo-
lásához szükséges adatokat kártalanítási kérelmében megadja, továbbá a biztosított követelés 
alapjául szolgáló szerzıdést benyújtja, és rendelkezésre áll a tag által vezetett nyilvántartás, 
akkor a Beva legkésıbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbí-
rálni a befektetı kártalanítási kérelmét. 

A Beva a kártalanításra jogosult befektetı részére követelését - személyenként összevontan - 
legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként (Tpt. 217. § (2) bek.). Az eu-
róban meghatározott összeghatárnak forintra történı átszámítása - a kifizetés idıpontjától 
függetlenül - a felszámolás kezdı idıpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivata-
los devizaárfolyamon történik.  

Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás kezdı idıpontjában (2010. 
január 14-én) 267,05 forint volt, így a kártalanítási összeghatár a Fund De La Salle ügyében 
indított kártalanításban 5.341.000,-Ft. A Beva által fizetett kártalanítás mértéke egymillió 
forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az 
egymillió forint feletti rész kilencven százaléka. 

Az érdemi elbírálásról a Beva írásban értesíti az igénylıket. Az értesítés tartalmazza a megál-
lapított kártalanítás összegét, valamint a kifizetés módját és idıpontját, illetve a jogosultság 
hiánya esetén a kérelem elutasítását. 

A megállapított kártalanítások kifizetését a Beva közvetlenül – kifizetı szervezet közremőkö-
dése nélkül – teljesíti. 

A kártalanítási eljárással kapcsolatban további információért a Befektetı-védelmi Alaphoz 
lehet fordulni az alábbi elérhetıségek valamelyikén: 

Befektetı-védelmi Alap 
1092 Budapest, Köztelek utca 6. 
Telefon: +36-1-216-7130, +36-1-216-7131, +36-30-5554792 
Fax: +36-1-216-7132 
E-mail: beva@bva.hu 
Honlap: www.bva.hu 
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