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KÁRRENDEZÉSI

SZABÁLYZAT

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015.
évi CCXIV. törvény (a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 9. § c) pontja szerint az igazgatóság
szabályzatban határozza meg a Kárrendezési Alapból történő kárrendezés részletes szabályait. A
hivatkozott rendelkezés felhatalmazása alapján az igazgatóság megalkotta a jelen Kárrendezési
szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

Általános rendelkezések
1.1

A Kárrendezési törvény hatálya a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.
„f.a.” (továbbiakban: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”) által értékesített és a QUAESTOR
FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által kibocsátott vagy ilyenként
megjelölt kötvényekre, továbbá a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és
Értékpapírkereskedelmi Zrt. „f.a.” (továbbiakban: HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.”) által
értékesített
és
a
HUNGÁRIA
GOLD
Kft.,
valamint
a
HUNGÁRIA
INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt. által kibocsátott kötvényekre vonatkozó ügyletekre terjed ki.

1.2

A Szabályzat a Kárrendezési törvény. rendelkezéseinek keretei között, és annak előírásai
szerint meghatározza a Kárrendezési Alap általi kárrendezés részletes szabályait.

1.3

A Szabályzat alkalmazása során az alábbi fogalmakat a következő tartalommal kell érteni:
a) Kárrendezés: A Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó követeléseknek a jogosult
kérelmére ellenérték fejében, a törvény erejénél fogva történő átszállása a Kárrendezési
Alapra.
b) Kártalanítás: A Befektető-védelmi Alapnak (továbbiakban: Beva) a 2001. évi CXX.
törvény (továbbiakban: Tpt.) alapján történő fizetési kötelezettsége.
c) Kárrendezési eljárás: a Kárrendezési Alapnak a kárrendezési kötelezettsége alapján a
károsultak tájékoztatása, a kárrendezés iránti kérelmek befogadása, vizsgálata, és
kárrendezés ellenértékének kifizetése céljából lefolytatott eljárása.
d) Quaestor kötvény: a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. által kibocsátott vagy ilyenként megjelölt, és a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”
által értékesített kötvény.
e) HUNGÁRIA kötvény: a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.” által értékesített és a
HUNGÁRIA GOLD Kft., valamint a HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt. által
kibocsátott kötvény.
f)

Kapcsolt vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szabályai
szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő társaság.

g) Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
(továbbiakban: Ptk.) ilyenként meghatározott személy: a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő és a testvér.
h) Hozzátartozó: a Ptk.-ban ilyenként meghatározott személy, azaz a közeli hozzátartozón
kívül az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa.
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i)

Kérelem benyújtására nyitva álló időszak: a 2016. február 15-ig terjedő időszak, amely
alatt a jogosult kérelmet nyújthat be a Kárrendezési Alaphoz.

j)

Eredeti jogosult: a Kárrendezés törvény hatálya alá tartozó követeléssel a kötvényt
értékesítő befektetési szolgáltató (QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” vagy HUNGÁRIA
Értékpapír Zrt. „f.a.”) felszámolása jogerős elrendelésének napján, azaz 2015. április 22én rendelkező személy, amennyiben nem minősül a kárrendezés alól kizárt személynek.

k) Kárrendezés alól kizárt személy: A törvény hatálya alá tartozó követeléssel rendelkező,
de a Kárrendezési törvény 3. § (3) bekezdése alapján a kárrendezésre nem jogosult
személy
l)

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató jogalany.

A kárrendezésre jogosultak
2.1

Kárrendezésre azok a magánszemélyek, jogi személyek és egyéb szervezetek jogosultak, akik
vagy amelyek az 1.1 pont szerinti ügyletből eredően a kötvény kibocsátójával vagy a kötvényt
értékesítő QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”-val , illetve a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.
„f.a.”-val szemben követeléssel rendelkeznek. Kárrendezésre kizárólag az eredeti jogosult
vagy általános jogutódja jogosult.

2.2

A Kárrendezési törvény 3. § (3) bekezdése alapján a kárrendezésre nem jogosultak a Quaestor
kötvényre vonatkozó ügyletből eredő követelés esetén
a) a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft., a QUAESTOR Értékpapír Zrt., és ezek
kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója,
és ezek hozzátartozója,
b) a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft.-vel, a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel, a
Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-vel, vagy a QUAESTOR INVEST Kft.-vel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és ezek
hozzátartozója,
c) a Quaestor kötvények értékesítésében függő ügynökként vagy más módon közreműködő
vállalkozás,
d) a Quaestor kötvények értékesítésében függő ügynökként vagy más módon közreműködő
vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy, és ezek hozzátartozója,
e)

2.3

a Beva biztosítása alól a Tpt. 215. § (1) bekezdése alapján kizárt személyek.

A Kárrendezési törvény 3. § (3) bekezdése alapján a kárrendezésre nem jogosultak a
HUNGÁRIA kötvényre vonatkozó ügyletből eredő követelés esetén
a) a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt., a HUNGÁRIA GOLD Kft., valamint a HUNGÁRIA
INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt. és ezek kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, és ezek hozzátartozója,
b) a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.-vel, a HUNGÁRIA GOLD Kft.-vel, valamint a
HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt.-vel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és ezek hozzátartozója,
c) a HUNGÁRIA kötvények értékesítésében függő ügynökként vagy más módon
közreműködő vállalkozás,
d) a HUNGÁRIA kötvények értékesítésében függő ügynökként vagy más módon
közreműködő vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy, és ezek hozzátartozója,
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e)

a Beva biztosítása alól a Tpt. 215. § (1) bekezdése alapján kizárt személyek

2.4

A Kárrendezési Alap a honlapján közzéteszi a Quaestor kötvények és a HUNGÁRIA
kötvények értékesítésében függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozások
listáját.

2.5

A kárrendezés alól kizárt jogi személyek kárrendezés iránti kérelmet nem nyújthatnak be.

2.6

Természetes személy, amennyiben a kizárás alapjául szolgáló megbízatás, munkaviszony,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, valamint a hozzátartozói minőség a kárrendezés
alapjául szolgáló követelés keletkezésétől a kérelem benyújtásáig terjedő időszakban, vagy
annak egy része alatt fennállt, kárrendezés iránti kérelmet jogosultként nem nyújthat be még
akkor sem, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kizárásra okot adó jogviszony, vagy a
hozzátartozói minőség már nem áll fenn.

2.7

A kárrendezés iránti kérelmet benyújtó természetes személy a kérelmen büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a kárrendezésre való jogosultságot kizáró
körülmény esetében nem áll fenn. Amennyiben a kérelem benyújtója a kárrendezésre való
jogosultságáról egyértelműen nyilatkozni nem tud, a kérelem benyújtására szolgáló űrlapon
kérheti a kárrendezésre való jogosultság vizsgálatát annak az oknak a pontos megjelölésével,
ami esetében okot adhat a kizárásra.

Kárrendezés iránti kérelem
3.1

Kárrendezésre kizárólag a jogosultnak a kárrendezésre irányuló kérelme (továbbiakban:
kérelem) alapján kerülhet sor. A kérelmet benyújtottnak kell tekintetni azon kárrendezésre
jogosultak vonatkozásában, akik kérelmüket, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat
a 2015. évi XXXIX. törvény (Quaestor törvény) szerint, határidőben benyújtották.

3.2

A kérelem a Kárrendezési Alap által meghatározott űrlapon nyújtható be, amely tartalmazza a
jogosult, valamint meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott azonosításához, és a
velük való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó
kötvényekre vonatkozó követelést, továbbá kárrendezésre való jogosultsággal kapcsolatos
nyilatkozatot.

3.3

Az űrlap benyújtásával a jogosult egyszerre kéri a Kárrendezési Alaptól a Kárrendezési
törvény alapján történő kárrendezést és a Befektető-védelmi Alaptól a Tpt. alapján történő
kártalanítást.

3.4

A kérelem benyújtására szolgáló űrlap 2016. január 7-től letölthető a Kárrendezési Alap és a
Beva honlapjáról (www.bva.hu). Az űrlapot a Quaestor törvény alapján határidőn túl
benyújtott kérelmezők részére a Kárrendezési Alap postai úton megküldi.

3.5

Azonos űrlap szolgál a Quaestor kötvényre és a HUNGÁRIA kötvényre vonatkozó
követeléssel rendelkező jogosultak kérelmének bejelentésére azzal, hogy űrlapon a kitöltési
útmutatónak megfelelően egyértelművé kell tenni, hogy a követelés melyik kötvényre
vonatkozik.

3.6

Azonos űrlap szolgál a természetes és a jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli
társaságok kérelmének bejelentésére azzal, hogy csak a jogosultra értelemszerűen
vonatkoztatható adatokat kell kitölteni.

3.7

Ha a kárrendezésre jogosult vállalkozó, kérelmen adószámot is fel kell tüntetnie.

3.8

Az űrlapot az érvényes személyi okmányokba bejegyzett adatokkal megegyezően kell
kitölteni abban az esetben is, ha az adatok a szerződéskötés óta megváltoztak, vagy a
értékpapírszámlát vezető befektetési vállalkozás nyilvántartásában más azonosító adat
szerepel.
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3.9

A napközbeni telefonszám, illetve az e-mail cím megadása a kérelmen nem kötelező, de
megkönnyíti az ügyintézést, ha kérelemben foglaltak tisztázásához kérelem benyújtójával
történő kapcsolatfelvétel válik szükségessé. Az elektronikus levelezési cím megadásával a
kérelem benyújtója hozzájárul, hogy azt az ügyintézés során elektronikus levelezés
céljából használják.

3.10 Az űrlapot a jogosult képviseletében eljáró meghatalmazott vagy törvényes képviselő is
benyújthatja. Meghatalmazott eljárásakor az űrlapon ki kell tölteni a meghatalmazottra
vonatkozó adatokat, és az űrlaphoz mellékelni kell az írásbeli meghatalmazás egy eredeti
példányát, amely tartalmazza a jogosult és a meghatalmazott azonosításához szükséges
személyes adatokat, a személyazonosító okmányuk (külföldi személy esetén útlevél) számát,
a meghatalmazás tárgyát, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását, továbbá a
meghatalmazó sajátkezű aláírását tanúsító két tanú nevét, lakcímét, személyazonosító
okmányának számát és aláírását. Az ügyvédi meghatalmazásra, illetve a közjegyzői okiratba
foglalt meghatalmazásra a külön jogszabályban foglaltak irányadók.
3.11 Az űrlapon fel kell tüntetni a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó követelést. A jogosult
a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó teljes követelését köteles feltüntetni az űrlapon, a
követelés részbeni átszállására a kárrendezés keretében nem kerülhet sor. A jogosultnak
nem kell meghatároznia a kötvényekkel kapcsolatos pénzkövetelése összegét, a követelés
bejelentésére szolgáló táblázatban a megvásárolt kötvényeket kell felsorolni abban az
esetben is, ha a kötvények lejártak.
3.12 A táblázatban a kötvényeknek a kötvénysorozat azonosítására szolgáló, betűkből és számokból
álló nevét, az azonos névhez tartozó mennyiséget (darabszámot és névértékét), és a befizetett
vételárat kell megadni. Amennyiben a mennyiségre vonatkozó adatok közül (darabszám,
névérték) a jogosult csak az egyiket tudja meghatározni, elegendő az egyik adat kitöltése. Ha
az űrlapon rendelkezésre álló hely nem elegendő követelés felsorolására, a felsorolást újabb
űrlapon kell folytatni, amelyen fel kell tüntetni, hogy „PÓTLAP”, és a személyes adatok közül
elegendő a nevet és a lakcímet kell kitölteni.
3.13 Az űrlapot a jogosultnak alá kell írnia, meghatalmazás esetén a kérelmet a meghatalmazott is
jogosult aláírni. Jogi személy esetén a kérelmet az aláírásra jogosult képviselőknek a
cégnyilvántartásban szereplő módon kell aláírniuk és el kell látni a cég bélyegzőjének
lenyomatával. Az űrlap eredeti aláírással ellátott példányát kell benyújtani a Kárrendezési
Alaphoz.
3.14 Mellékletként kell csatolni a kérelemhez a követelés alapjául szolgáló szerződést és a jogosult
számára vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott kötvények mennyiségéről szóló igazolást.
3.15 Szerződésként a kötvény vásárlására vonatkozó egyedi adásvételi szerződést kell benyújtani a
kérelem mellékleteként. Amennyiben az egyedi szerződés megkötésére telefonon, vagy online
került sor, a kérelemhez az értékesítő befektetési szolgáltatóval megkötött keretszerződést kell
csatolni.
3.16 A mellékletként benyújtott dokumentumokat – ha a szabályzat másként nem rendelkezik –
elegendő egyszerű másolatban (fénymásolat) csatolni, de ha kérelem vizsgálata során a
Kárrendezési Alap szükségesnek tartja, kérheti az eredeti dokumentum bemutatását.
3.17 A kérelmében adószámot feltüntető jogosultnak a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében
tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak
alkalmazásáról szóló, 460/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet mellékletében szereplő
nyilatkozatot kitöltött, aláírt, eredeti példányát a kérelméhez csatolnia kell. Amennyiben a
jogosult kérelme benyújtottnak minősül, a nyilatkozatot 2016. február 15. napjáig kell
benyújtania a Kárrendezési Alaphoz.
________________________________________________________________________________________________________________________

KÁRRENDEZÉSI SZABÁLYZAT

6

KÁRRENDEZÉSI ALAP
________________________________________________________________________________________________________________________

3.18 Amennyiben a kárrendezési kérelem benyújtója eredeti jogosult általános jogutódja, a
jogutódlás tényét igazoló okirat eredeti, vagy hiteles másolatát mellékelnie kell a kérelméhez.
3.19 Kárrendezési kérelemnek csak az a Kárrendezési Alap részére benyújtott írásos beadvány
minősül, amely az alábbi kötelező kellékek mindegyikével rendelkezik:
a.) az erre szolgáló űrlapon nyújtották be,
b.) a kérelmező neve és címe kitöltésre került,
c.) az űrlapon a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó (Quaestor kötvényekkel vagy
Hungária kötvényekkel kapcsolatos) követelés került feltüntetésre.
3.20 A Quaestor kötvényekkel kapcsolatos követelésre vonatkozóan benyújtott kérelem akkor is
elfogadható a kárrendezési eljárásban, ha a Quaestor törvény alapján folytatott
kárrendezéshez készült űrlapon nyújtották be.
3.21 Amennyiben a kérelem a kötelező kellékek hiánya miatt nem minősül kárrendezési
kérelemnek, a Kárrendezési Alap felhívja a beadvány benyújtóját a hiányosságok pótlására, és
amennyiben erre 15 napon belül nem kerül sor, további vizsgálat nélkül jogosult azt
elutasítani.

A kérelem benyújtása
3.22 A kárrendezési kérelem 2016. február 15-ig nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.
Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amelyet legkésőbb 2016. február 15-én
könyvelt küldeményként (ajánlott levél, tértivevényes levél) postára adtak, és a postai feladás
dátuma a küldemény borítékjáról, vagy a feladóvevény alapján egyértelműen megállapítható.
3.23 Amennyiben a kárrendezés iránti kérelem a 3.1 pont alapján benyújtottnak minősül, a
kárrendezés iránti kérelem Kárrendezési Alaphoz történő beérkezése időpontjának 2016.
január 1-jét kell tekinteni.
3.24 A kérelem postai úton nyújtható be a Kárrendezési Alaphoz, a kérelem elektronikus úton vagy
az Alapnál történő személyes benyújtására nincs lehetőség.
3.25 A kérelmet postai úton a Kárrendezési Alaphoz címzett borítékban a 1476 Budapest Pf. 800
postacímre kell megküldeni. A postai úton benyújtott kérelem átvételéről a Kárrendezési Alap
nem küld külön értesítést, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét
a visszaérkező tértivevény igazolja. Amennyiben a kérelem nem érkezik be 2016. február 15.
napjáig a Kárrendezési Alaphoz, kizárólag a könyvelt postai küldeményként (ajánlott levél,
tértivevényes levél) feladott levelek esetében fogadható el a feladás igazolása. A Bevához
címzett és küldött kérelmeket a Beva haladéktalanul átadja a Kárrendezési Alap számára.
Amennyiben a Bevához küldött kérelem más, kártalanítás alá tartozó követeléssel együtt
került benyújtásra, a Beva felhívja a kérelem benyújtóját, hogy a kötvényekre vonatkozó
követelést külön űrlapon jelentse be, azzal hogy az űrlap beérkezése esetén a benyújtási
határidő szempontjából az eredeti kérelem beérkezése az irányadó.

A kérelem visszavonása
3.26 A kárrendezési kérelem írásban, legkésőbb a kárrendezésként fizetendő ellenértékről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül, a Kárrendezési szabályzatban
meghatározott formanyomtatvány használatával visszavonható.

A kérelmek vizsgálata
4.1

A kárrendezési kérelmek ügyintézését (iktatását, formai és érdemi vizsgálatát, a megállapított
kárrendezési összeg kifizetését) olyan sorrendben kell elvégezni, hogy a kérelmezők azonos
elbírálás alá essenek, és a többi kérelmezőhöz képest ne kerülhessenek indokolatlanul
hátrányosabb helyzetbe.
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4.2

Ha a kérelmező a kárrendezés iránti kérelemre vonatkozó nyilvános vagy részére közvetlenül
adott tájékoztatást bármilyen okból nem tartja be, illetve késedelmesen teljesíti, úgy ennek
következményeit (pl. a hiánypótlás időigényéből adódó késedelem) a kérelmezőnek kell
viselnie.

4.3

A kérelmet a Kárrendezési Alap a 2016. február 15-ei határidő lejártától számított 45 napon
belül megvizsgálja, azonban ha a kárrendezés feltételei a kérelem hiányosságai, a hiányzó
dokumentumok, vagy egyéb, a Kárrendezési Alapon kívül eső okból ezen határidő alatt nem
állapíthatóak meg, az egyedi kérelem vizsgálatának határideje automatikusan
meghosszabbodik a feltételek tisztázásához szükséges idővel.

4.4

A kérelmek vizsgálatára rendelkezésre álló 45 napos határidőt a Kárrendezési Alap
igazgatósága az operatív feladatokat ellátó szervezet erre vonatkozó, indokolással ellátott
kérelme alapján valamennyi benyújtott kérelem tekintetében irányadó, általános jelleggel
meghosszabbíthatja.

A formai vizsgálat
4.5

A formai vizsgálat során annak megállapítása történik, hogy a kérelem alkalmas-e érdemi
vizsgálatra. A kártalanítási kérelem akkor alkalmas érdemi vizsgálatra, ha az űrlap minden
szükséges rovatát értelemszerűen kitöltötték, az űrlapot aláírták, valamint a jelen
szabályzatban részletezett dokumentumokat az űrlaphoz mellékelték.

4.6

A Kárrendezési Alaphoz 2016. február 15. után beérkezett kérelmek esetében vizsgálni kell
azt is, hogy a kérelem határidőben került-e benyújtásra. Amennyiben ez a tértivevényből vagy
a borítékon lévő postai átvétel pecsétjéből nem állapítható meg, a kérelem benyújtóját fel kell
hívni a postai feladás dátumának igazolására.

4.7

A jogvesztő határidőn túl benyújtott kérelmeket a kárrendezés vonatkozásában a jogvesztő
benyújtási határidő elmulasztására hivatkozással el kell utasítani, azonban a kártalanítási
igény vonatkozásában az érdemi vizsgálatot a Beva Kártalanítási szabályzata szerint folytatni,
és erről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

4.8

Ha a benyújtott kérelem érdemi elbírálásra nem alkalmas, akkor a kérelmezőt fel kell hívni az
észlelt hiányosságok pótlására, és erre a hiányosság jellegétől függően megfelelő határidőt
kell biztosítani.

4.9

Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásban foglaltakat nem, vagy csak részben pótolta a
megadott határidőre, a megadott határidő elteltével a kérelmet a rendelkezésre álló adatok és
dokumentumok alapján kell elbírálni.

4.10 Amennyiben a rendelkezésre álló hiányos adatokból is kétségtelenül kitűnik, hogy a kérelem
alapján nem történhet meg a kárrendezés és nem állapítható meg kártalanítás sem, akkor a
hiánypótlási felhívást mellőzni kell, és a kérelmet érdemben el kell bírálni.

Az érdemi vizsgálat
4.11 A kérelem érdemi vizsgálata keretében a Kárrendezési Alap megvizsgálja, hogy a kérelem
megfelel-e a kárrendezés feltételeinek. Ennek körében a vizsgálat kiterjed arra, hogy
a) a kérelem benyújtója kárrendezésre jogosult-e,
b) a követelés a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozik-e,
c) a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a követelést alátámasztja-e.
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4.12 Kárrendezés akkor állapítható meg, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll:
a) A kérelmező érdemi vizsgálatra alkalmas kérelmet nyújtott be.
b) A kérelmet benyújtó személy a kárrendezésre jogosult.
c) A kérelem a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó követelésre vonatkozik.
d) A követelést az értékpapírszámla-vezető nyilvántartása alátámasztja.
4.13 A kárrendezés feltételeinek megállapítása érdekében a Kárrendezési Alap a Kárrendezési
törvény hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatótól adatszolgáltatást kér, és amennyiben a
kérelem vizsgálatát az adatszolgáltatás beérkezéséig nem tudja elvégezni, erről a kérelmezőt
egyedileg, vagy ha ez a kérelmezők valamely csoportját érinti, az érintetteket hirdetmény
útján értesíti.
4.14 Kárrendezés abban az esetben is megállapítható, ha a kérelmező esetében a kötvény
értékpapírszámlán nem került jóváírásra, de a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó
követelés fennállását jogerős bírósági határozat megállapította. Ebben az esetben a
kárrendezésre vonatkozó igényt a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
kell bejelenteni az Alap számára, és a kérelemhez mellékelni kell a követelésnek a
Kárrendezési törvény szerinti fennállását megállapító bírósági határozatot. Kárrendezést az
Alap abban az esetben tud a kérelmező számára megállapítani, ha az ellenérték
megállapításához szükséges adatok a bírósági határozatból megállapíthatóak.

Kárrendezés összege és kifizetése
5.1

A kárrendezés alapjául szolgáló követelés ellenértékének meghatározásakor a jogosult
értékpapírszámláján a befektetési szolgáltató felszámolásának elrendelésekor nyilvántartott
kötvény vásárlása érdekében megfizetett összeget, de jogosultanként legfeljebb harmincmillió
forintot kell alapul venni.

5.2

A kárrendezésre jogosult részére fizetendő ellenérték meghatározása során az 5.1 pont szerinti
összegből le kell vonni a kárrendezésre jogosultnak vagy jogelődjének 2008. január 1-jétől a
Quaestor kötvények esetében a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott
kötvényekre tekintettel, a HUNGÁRIA kötvények esetében pedig a HUNGÁRIA GOLD Kft.,
valamint a HUNGÁRIA INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt. által kibocsátott kötvényekre
tekintettel jóváírt hozamot.

5.3. A fizetendő ellenérték megállapításához a kötvény vásárlása érdekében megfizetett összegre
és a levonandó hozam összegére vonatkozó adatot a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” illetve a
HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.”szolgáltatja a Kárrendezési Alap számára.
5.4. Ha az 5.2 pont szerint kiszámított összeg nem haladja meg a hárommillió forintot, az
ellenérték ez az összeg, csökkentve a Beva által megfizetett kártalanítás összegével.
5.5

Ha az 5.2 pont szerint kiszámított összeg meghaladja a hárommillió forintot, az ellenérték az
így kiszámított összeg hárommillió forintot meghaladó részének tizenegy százalékával
csökkentett, majd a Beva által megfizetett kártalanítás összegével csökkentett összeg.

5.6. A vállalkozások esetében az ellenérték összegét a csekély összegű támogatásokra vonatkozó
szabályozásban foglaltakra is figyelemmel kell megállapítani.
5.7

Ha a kérelem megfelel a kárrendezés feltételeinek, a jogosultat erről és a kárrendezésként
megállapított ellenérték összegéről írásban, tértivevényes küldeményként feladott postai
levélben kell értesíteni. A kárrendezésről történő értesítés tartalmazza
a) a jogosult nevét, címét, egyéb azonosító adatát,
b) a jogosult követelését, amely után a kárrendezés megállapításra került,
c) a kárrendezés kiszámításának módját, a kárrendezés összegét,
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d) a Beva általi kártalanítást,
e) a kifizetés helyét, módját,
f) a kifizetés dátumát, vagyis azt a dátumot, amitől kezdődően a jogosult a kifizetőhelyen
hozzájut a kárrendezés összegéhez,
g) a követelés átszállásáról, és a kárrendezés közteherfizetés alóli mentességéről szóló
tájékoztatást.
5.8

A kárrendezésről szóló értesítés tartalmazza továbbá, hogy ha a kárrendezésre jogosultnak a
kárrendezés alapjául szolgáló kötvényeit nem a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.”, illetve a
HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „f.a.” tartja nyilván, a kárrendezés összege csak abban az
esetben fizethető ki, ha a jogosult a kötvényeket az értesítés kézhezvételét követően a
Kárrendezési Alap által megadott értékpapírszámlára transzferálja.

5.9

A vállalkozások esetében a kárrendezésről szóló értesítésben rögzíteni kell, hogy a kifizetés
csekély összegű támogatásnak minősül, és az ehhez kapcsolódó iratokat az értesítéstől
számított 10 évig meg kell őriznie a jogosultnak.

5.10. Amennyiben a kérelem a kárrendezés feltételeinek nem felel meg, az erről küldött értesítés
tartalmazza a kérelmező nevét, címét, egyéb azonosító adatát, és annak indokát, hogy a
kérelem miért nem felelt meg a kárrendezés feltételeinek, továbbá tájékoztatást az esetleges
egyéb igényérvényesítési lehetőségről.

A kifizetés
5.6

A kárrendezés kifizetését az Alap a kárrendezésről szóló értesítést követően, a kérelem
visszavonására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül teljesíti. A kifizetés
időpontja az a nap, amikor a jogosult először hozzájuthat a megállapított összeghez.

5.7

A kifizetés erre jogosult kifizető szervezet (hitelintézet) közreműködésével történik. A
kárrendezésről történő értesítésben megjelölt kifizetőhelyet a jogosultnak személyesen fel kell
keresnie és a kifizetést megelőzően személyi okmányaival, jogi személy esetén a
cégnyilvántartási adatokkal azonosítania kell magát, majd a részére járó összeget választása
szerint készpénzben felveheti, vagy számlájára átutaltathatja.

Egyéb rendelkezések
5.9

A Kárrendezési Alap ügyintézése során hozott intézkedések ellen formális jogorvoslat
előterjesztésére nincs mód, azonban a kérelmező által előterjesztett új adatokat, okiratokat az
Alap megvizsgálja, és indokolt esetben az kárrendezési feltételeknek történő megfelelésről
hozott döntését módosítja.

5.10 A kérelmezőnek a Kárrendezési Alap ügyintézését kifogásoló, de új adatot, illetve okiratot
nem tartalmazó beadványa alapján az Alap nem folytat le további vizsgálatot.

Mellékletek és hatálybalépés
6.1

A kárrendezési kérelem benyújtására szolgáló és a kárrendezési kérelem visszavonására
szolgáló formanyomtatvány a szabályzat mellékletét képezi.

6.2

A Szabályzatot az igazgatóság a 11/2016 (I. 6.) számú határozattal fogadta el, és az elfogadást
követő napon lép hatályba. A szabályzatot a Kárrendezési Alap honlapján kell közzétenni.

Befektető-védelmi Alap
igazgatósága
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