Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
21/2015. (V.5.) számú határozata
A Befektető-védelmi Alap a felszámolás alá került HUNGÁRIA Értékpapír Befektetési és
Értékpapírkereskedelmi Zrt. (továbbiakban: HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.) ügyében
kártalanítási eljárást indít a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.)
alapján. A Kártalanítási szabályzat 2.3 pontja szerinti kifizetési tervezetet a Beva igazgatósága
az alábbiak szerint fogadta el:
1.

A kártalanítási ügy előzménye

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. a Beva létrejöttétől, azaz 1997. április 14-től a Beva tagja volt.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.-nél 2015. március 2-án
indított célvizsgálat során a társaság tevékenységét érintően észlelt súlyos visszaélésekre
tekintettel a cég tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében 2015. március 5-én
azonnali hatállyal felfüggesztette, és felügyeleti biztost rendelt ki. A felügyeleti biztos eljárása
során megállapítást nyert, hogy a Társaság jelentős mennyiségű értékpapírral nem tud
elszámolni a befektetői felé, ezért az MNB 2015. április 20-án kelt H-JÉ-III-18/2015. sz.
határozatával a Társaság egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő
szolgáltatások, valamint árutőzsdei szolgáltatások végzésére jogosító engedélyét visszavonta
és egyidejűleg kezdeményezte a felszámolását. Az engedély visszavonásával a Társaság Beva
tagsági viszonya megszűnt.
A Fővárosi Törvényszék 2015. április 22-én kelt 6. Fpk. 01-15-001638/3. számú végzésével
elrendelte a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. felszámolását és felszámolóként a Pénzügyi
Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A Cégközlönyben történő közzétételre a
végzés meghozatalának napján sor került. A felszámolás kezdő időpontja 2015. április 22.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 216. § (1) bekezdése szerint a Befektetővédelmi Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság a Beva
tagjának a felszámolását rendeli el.
2.

Az igényérvényesítési időszak

Az igényérvényesítés első napja 2015. május 22. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól
kezdődően egy éven belül lehet benyújtani a Bevához. A 2015. május 22. napját megelőzően
beérkezett kérelmeket az ügyintézés szempontjából az igényérvényesítés első napján
beérkezettnek kell tekinteni. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét egy éven belül
előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül még benyújtható
a késedelem indokolásával együtt.
3.

A kártalanítás iránti igény bejelentésének formája és módja

Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. A
kártalanítás iránti igény a Beva által rendelkezésre bocsátott igénybejelentő lapon jelenthető
be. Az igénybejelentő lap a Beva honlapjáról (www.bva.hu) letölthető, vagy a kártalanítási
eljárásban közreműködő kifizetőhely fiókjaiban átvehető. A kitöltött és aláírt igénybejelentő
lapot postai úton kell a Bevához benyújtani.

4.

A megállapított kártalanítás kifizetésének módja

A kártalanítások kifizetésére a Takarékbank és az integrációhoz tartozó szövetkezeti
hitelintézetek, mint kifizetőhely közreműködésével kerül sor. A kártalanítás iránti igény
elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap a Bevától, amely tartalmazza a megállapított
kártalanítás összegét, a megállapítás módját, és a kártalanítás felvételével kapcsolatos
tudnivalókat, így annak, az igénylő lakcíme alapján kiválasztott kifizetőhelyi fiók
megnevezését és címét, amelyet a kifizetés teljesítése érdekében az igénylőnek fel kell
keresnie. A kifizetőhely a jogosultat személyazonosító okmány alapján beazonosítja, majd
részére a kártalanítást készpénzben, vagy számlára történő átutalással teljesíti.
5.

A kártalanítási értékhatár

A Beva a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként összevontan legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az euróban meghatározott
összeghatárnak forintra történő átszámítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a
felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon történik. Az MNB által közzétett hivatalos euró árfolyam a felszámolás
kezdő időpontjában (2015. április 22) 300,21 forint volt, így a kártalanítási összeghatár
6.004.200,-Ft.
6.

Tájékoztató közlemény

A Beva a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. felszámolását elrendelő végzés közzétételét követő
tizenöt napon belül köteles közleményben tájékoztatni a befektetőket a kártalanítási
igényérvényesítés lehetőségéről. A Beva igazgatósága jóváhagyta a befektetőket tájékoztató
közlemény szövegét. A közleményt a Beva honlapján és az MNB közzétételi honlapján
legkésőbb 2015. május 7-éig közzé kell tenni, valamint az igazgatóság felhatalmazza az
ügyvezető igazgatót, hogy a közlemény más honlapon, illetve a sajtóban történő
megjelentetéséről döntsön.
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