
Nyilvános 
 
 

A BEFEKTET İ-VÉDELMI ALAP 
IGAZGATÓSÁGÁNAK  

3/2010. (II.18.) számú határozata 

A Befektetı-védelmi Alap igazgatósága a kártalanítási eljárás során a Beva rendelkezésére 
álló pénzügyi fedezet arányos elosztását biztosító kifizetési rend szabályozása érdekében az 
Alap Kártalanítási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja. 

1. A Kártalanítási szabályzat jelenlegi 5.21 - 5.24. pontjának számozása 5.25-5.28 pontra 
változik, a pontok átszámozása a szöveget nem érinti.  

2. A Kártalanítási szabályzatnak „A kifizetés” alcímő része kiegészül az alábbi új 
szabályokkal 

5.21 Amennyiben a tagi nyilvántartás adatai alapján becsült fizetési kötelezettség 
nagyságrendje miatt fennáll annak a lehetısége, hogy az Alap rendelkezésére álló, 
illetve az igényérvényesítés elsı napjától számított 180 napon belül elıreláthatóan 
biztosítható vagyonból nem fedezhetı teljes körően a kártalanítási kötelezettség, a 
kártalanításra jogosultak egyenlı elbírálásának érdekében az elfogadott kárigények 
kifizetését részekben kell teljesíteni. 

5.22 Részfizetés alkalmazása esetén az elfogadott kárigényre kifizethetı rész 
összegének meghatározása az Alap várható teljes fizetési kötelezettségének és az 
igényérvényesítés elsı napjától számított 180 napon belül elıreláthatóan biztosítható 
pénzügyi fedezet arányának figyelembe vételével történik. Amennyiben az arányosítás 
alapján fennmaradó rész 10.000,-Ft-nál kevesebb lenne, az elfogadott kárigény teljes 
összege kifizetendı. 

5.23 Módosítani kell az elfogadott kárigényre kifizethetı rész arányán, amennyiben 
azt akár az Alap várható teljes fizetési kötelezettségének, akár a pénzügyi fedezet 
mértékének változása indokolttá teszi. Amennyiben a módosítás nagyobb arányú 
kifizetést tesz lehetıvé, ezt azokra az igénylıkre vonatkozóan is alkalmazni kell, akik 
már a kártalanítás egy részét megkapták. 

5.24 Amennyiben az Alap párhuzamosan több kártalanítási eljárást folytat, a 
rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet az egyes eljárások között a várható fizetési 
kötelezettség arányában kell elosztani, de ennek során tekintettel kell lenni a törvényes 
fizetési határidıkre is. 

3. A Kártalanítási szabályzat kiegészül a hatálybelépésrıl rendelkezı 7.5 ponttal: 

7.5 A Szabályzatot az Alap igazgatósága a 3/2010. (II.18.) számú határozatával 
módosította. A módosított Szabályzat rendelkezéseit a 2010. május 1. napját követıen 
indult kártalanítási ügyben kell alkalmazni. 
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