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A BEFEKTET İ-VÉDELMI ALAP 
IGAZGATÓSÁGÁNAK  

1/2010. (I. 13.) számú határozata 

A Befektetı-védelmi Alap a felszámolás alá került Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı 
Zrt. ügyében kártalanítási eljárást indít a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
(továbbiakban: Tpt.) alapján. A kártalanítási ügyben a Kártalanítási szabályzat 2.3 pontja 
szerinti kifizetési tervezetet a Beva igazgatósága az alábbiak szerint fogadta el: 

1. A kártalanítási ügy elızménye 

A Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti portfoliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység 
végzésére jogosító felügyeleti engedély alapján 2009. április 20. napjától 2009. december 7. 
napjáig a Befektetı-védelmi Alap tagja volt.  

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a társaságnál folytatott helyszíni célvizsgálat 
megállapításai alapján 2009. október 6-tól a portfoliókezelési tevékenység végzését 
megtiltotta, 2009. november 16-tól felügyeleti biztost rendelt ki, majd 2009. november 27-én 
kelt határozatával a befektetési alapkezelési és a befektetési szolgáltatási tevékenység 
végzésére vonatkozó engedélyt visszavonta azzal, hogy ez a rendelkezés a felszámolási 
eljárás elrendelésének napján lép hatályba, valamint azonnali hatállyal kezdeményezte a 
társaság felszámolását. 

A Fıvárosi Bíróság 2009. december 7-én 20. Fpk. 01-09-009971/2. számú végzésével 
elrendelte a Fund De La Salle Befektetési Alapkezelı Zrt. felszámolását és felszámolóként a 
Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki.  

A felszámolás kezdı idıpontja 2009. december 7. 

A tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 216. § (1) bekezdése szerint az Alap 
kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság az Alap tagjának a 
felszámolását rendeli el. Az Alap a felszámolást elrendelı végzés közzétételét követı tizenöt 
napon belül köteles közleményben tájékoztatni a befektetıket a kártalanítási 
igényérvényesítés lehetıségérıl.  

2. Az igényérvényesítési idıszak 

Az igényérvényesítés elsı napja: a tájékoztató közleménynek a Beva honlapján történı 
közzétételének napja. 

A kártalanítási kérelmeket ettıl a naptól kezdıdıen lehet benyújtani a Befektetı-védelmi 
Alaphoz. A kérelmet a befektetı az igényérvényesítés elsı napjától számított egy éven belül 
terjesztheti elı. Ha a befektetı menthetı okból nem tudta igényét határidıben elıterjeszteni, a 
kérelem az akadály elhárulását követı harminc napon belül terjeszthetı elı a határidı 
elmulasztásának indokolásával együtt. 

3. A kártalanítás iránti igény bejelentésének formája és módja 

Kártalanítás megállapítására a befektetı erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. A 
kártalanítás iránti igény a Beva által a befektetık rendelkezésére bocsátott 
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formanyomtatványon jelenthetı be, amelyhez csatolni kell az igény jogalapjául szolgáló 
szerzıdést. Az igénybejelentés a Bevához papíralapon postai úton eredeti aláírással, illetve 
elektronikus úton fokozott biztonságú elektronikus aláírással nyújtható be. 

4. A megállapított kártalanítás kifizetésének módja 

A kártalanítás iránti kérelem érdemi elbírálása során a Tpt.-ben írott feltételek, és a vonatkozó 
jogszabályok, elsısorban a Ptk. rendelkezései irányadók. Kártalanítás – az egyezıség erejéig 
– akkor állapítható meg, ha az érintett tag nyilvántartásában szereplı adatok a szerzıdéssel 
alátámasztott követeléssel megegyeznek [Tpt. 219. § (2) bekezdés], vagy a követelést jogerıs 
bírósági határozat alapozza meg [Tpt. 219. § (3) bekezdés]. 

A megállapított kártalanítást a Beva kifizetıhely bevonása nélkül fizeti ki, a jogosult részére 
történı közvetlen átutalással. 

A kártalanítási fedezet biztosításához külön intézkedés nem szükséges. 

5. A kártalanítási értékhatár 

A Beva a kártalanításra jogosult befektetı részére követelését - személyenként összevontan - 
legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az euróban meghatározott 
összeghatárnak forintra történı átszámítása - a kifizetés idıpontjától függetlenül - a 
felszámolás kezdı idıpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon történik.  

Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás kezdı idıpontjában (2009. dec. 
7.) 269,45 forint volt, így a kártalanítási összeghatár 5.389.000,-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. 

6. Tájékoztató közlemény 

A befektetıket tájékoztató közlemény szövege a jelen kifizetési tervezet melléklete. A 
közlemény szövegét a Beva honlapján és a PSZÁF közzétételi honlapján a felszámolás 
megindításáról a Cégközlönyben történı közzétételt követı 5 napon belül közzé kell tenni. 

Felelıs: ügyvezetı igazgató 
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