Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
27/2021. (V.21.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Beva Kártalanítási szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja 2021. május 22-i hatállyal:
1. A szabályzat 1.2 c) pontjában „a Tpt. 223. § (11) bekezdése szerint az Alap operatív
feladatainak ellátását végző, az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA)
elkülönített munkaszervezetének munkavállalóira (továbbiakban: operatív szervezet)”
szövegrész a „Alap munkavállalóira (továbbiakban: munkaszervezet)” szövegre, a
szabályzat 2.5, 5.19 és 7.1 pontjaiban az „OBA ügyvezető igazgató helyettes” szöveg
„ügyvezető igazgató” szövegre módosul.
2. A szabályzat 2.3 d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„A megállapított kártalanítás kifizetésének módját és eljárását [közvetlen átutalás,
postai kifizetési utalvány vagy kifizetőhely igénybevétele: a kifizetést végző szervezet
(kifizetőhely) elnevezése, a kifizetőhely kifizetésbe bevont fiókjainak címe].”
3. A szabályzat 2.3 e) pontja az alábbi szövegre módosul:
„Az euróban meghatározott kártalanítási értékhatár forintra történő átszámításának
módját, és az adott kártalanítási ügyben alkalmazandó forint árfolyamot.”
4. A szabályzat 5.8 pontja az alábbi szövegre változik:
„Az érdemi elbírálást az érdemi elbírálásra alkalmasság megállapítása után (5.1 pont)
azonnal el kell kezdeni, és legkésőbb a kérelem beérkezését követő kilencven napon belül
be kell fejezni azt [Tpt. 219. § (1) bekezdés]. A kérelem érdemi elbírálása az Alap erre
vonatkozó írásbeli értesítésének a kérelmező részére történő megküldésével fejeződik
be.”
5. A szabályzat 5.9 pontja kiegészül az alábbi h) és j) pontokkal:
„h) A biztosított követelés egészét, vagy egy részét az érintett tag felszámolója a
kérelmező részére nem tudja kiadni [Tpt. 217. § (4) bekezdés]”.
j) Az Alap tagja a kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatot az Alap által
meghatározott formában és módon az Alap rendelkezésére bocsátja [Tpt. 216. § (2)
bekezdés második mondata].”
6. A szabályzat 5.12 pontjának utolsó mondata az alábbi szövegre módosul:
„Az Alap a kártalanítást a mindenkor hatályos jogszabály által meghatározott
pénznemben nyújtja.”

7. A szabályzat 5.15 pontja az alábbi szövegre módosul:
„Az érdemi elbírálásról szóló értesítést a kérelmezővel írásban közölni kell. Az értesítés
tartalmazza az érdemi elbírálást, pozitív elbírálás esetén a megállapított kártalanítás
összegét, az összeg kiszámításának módját, a kártalanítás kifizetésének módját, a
kártalanítás kifizetésének kezdő idejét és helyét, valamint a döntés alapjául szolgáló
jogszabályi hivatkozást. A kérelmet részben vagy egészben elutasító értesítésben utalni
kell továbbá az ezzel szemben igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre. Az értesítést
azon kérelmező számára lehet elektronikusan megküldeni, aki a kártalanítási kérelmében
ehhez hozzájárult. Amennyiben a kérelmező erre igényt tart, az értesítést részére postai
úton is meg kell küldeni.”
8. A szabályzat 5.18 pontja az alábbi szövegre változik:
„Az Alap haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket (rendkívüli
befizetés elrendelése, hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás), ha a kártalanítás fedezete a
rendelkezésre álló vagyonból határidőben nem teljesíthető.”
9. A szabályzat 5.20-5.24. pontjai törlésre kerülnek.
10. A szabályzat 5.23 pontja az alábbi szövegre változik:
„Amennyiben a kérelmező sérelmezi az Alapnak az elbírálással kapcsolatos eljárását
vagy az érdemi elbírálás során hozott döntését, úgy kártalanítás iránti igényét polgári
peres úton érvényesítheti.”
11. A szabályzat 6.1 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„A munkaszervezet az egyéves igényérvényesítési határidő [Tpt. 217. § (1) bekezdés]
letelte és a benyújtott kártalanítási kérelmek legalább 90%-ának elbírálása után a
kártalanítási ügy legfontosabb adatait tartalmazó jelentést (állapotjelentés) készít.”
12. A szabályzat 6.4 pontjának alábbi első mondata törlésre kerül:
„Az állapotjelentés elfogadása után beérkezett kérelmek ügyintézését az Alap a
Szabályzat szerint folytatja le.”
13. A szabályzat kiegészül az alábbi 7.11 ponttal:
„A Szabályzatot az Alap igazgatósága a
/2021. (V.21.) számú határozatával 2021.
május 22-i hatállyal módosította a már folyamatban lévő, le nem zárt kártalanítási
ügyekre is kiterjedően.”
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