
KÁRRENDEZÉSI ALAP  BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP 

1 

 

Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez 

Az űrlapon a QUAESTOR és a HUNGÁRIA kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő követeléssel 

rendelkező károsultak jelenthetik be a 2015. évi CCXIV. törvény alapján történő kárrendezés iránti kérelmüket, 

amely egyben a Befektető-védelmi Alaphoz benyújtott kártalanítás iránti kérelemnek is minősül. 

A kárrendezés iránti kérelem 2016. február 15-ig nyújtható be. 

A kérelmet postai úton kell a Kárrendezési Alap részére, a 1476 Budapest, Pf. 800 postafiók címre 

elküldeni. 

Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amelyet még a benyújtási időszak alatt (utolsó napja: 2016. február 
15.) könyvelt küldeményként (ajánlott levél, tértivevényes levél) postára adtak, és a postai feladás dátuma a 
küldemény borítékjáról, vagy a feladóvevény alapján egyértelműen megállapítható. A benyújtási határidő jogvesztő, 
ezért késedelem esetén kimentésnek helye nincs. 

Az űrlap elnevezésében „Kérelem a QUAESTOR / HUNGÁRIA kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő 
követelés alapján” aláhúzással kell jelezni, hogy QUAESTOR vagy HUNGÁRIA kötvényre vonatkozik-e a 

követelés. 

A jogosult adatai  

1. Azonos űrlap szolgál a természetes és a jogi személyek igényének bejelentésére azzal, hogy csak a jogosultra 

értelemszerűen vonatkoztatható adatokat kell kitölteni.  

2. Az űrlapot az érvényes személyi okmányokba bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitölteni abban az esetben 

is, ha az adatok a szerződéskötés óta megváltoztak. 

3. A telefonszám, illetve az e-mail cím megadása a kérelmen nem kötelező, de megkönnyíti az ügyintézést, ha 

kérelemben foglaltak tisztázásához a kérelem benyújtójával történő kapcsolatfelvétel válik szükségessé. 

Meghatalmazott adatai 

4. A kérelmet a jogosult maga, vagy képviseletében meghatalmazott is benyújthatja. Ilyenkor az űrlapon ki kell 

tölteni a meghatalmazottra vonatkozó adatokat, és mellékelni kell az írásbeli meghatalmazás eredeti példányát. A 

meghatalmazás tartalmazza a jogosult és a meghatalmazott azonosításához szükséges személyes adatokat, a 

személyazonosító okmányuk (külföldi személy esetén útlevél) számát, a meghatalmazás tárgyát (kifejezetten a 

kárrendezésre utalással), 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.  

5. A 2. pontban kell feltüntetni a törvényes képviselő adatait is, ha a jogosult kiskorú.  

A kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő követelés 

6. Az űrlap 3. pontjában 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 kitölteni. 

7. A jogosultnak nem kell meghatároznia a kötvényekkel kapcsolatos pénzkövetelése összegét, a megvásárolt 

kötvényeket kell felsorolni abban az esetben is, ha a kötvények lejártak.  

8. Az űrlapot a jogosultnak alá kell írnia, meghatalmazás esetén a kérelmet a meghatalmazott is aláírhatja. Kiskorú 

jogosult esetén a törvényes képviselőnek kell aláírnia az űrlapot. 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. 

Mellékletek 

9. Mellékletként kell csatolni a kérelemhez a követelés alapjául szolgáló szerződést és a jogosult számára vezetett 
értékpapírszámlán nyilvántartott kötvények mennyiségéről szóló igazolást.  

10. Szerződésként a kötvény vásárlására vonatkozó egyedi adásvételi szerződést kell benyújtani. Amennyiben az 
egyedi szerződés megkötésére telefonon, vagy online került sor, a kérelemhez a keretszerződést kell csatolni. 

11. A mellékleteket (a meghatalmazás kivételével) elegendő fénymásolatban csatolni, de ha kérelem vizsgálata során 
a Kárrendezési Alap szükségesnek tartja, kérheti az eredeti dokumentum bemutatását. 
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12. Az adószámmal (ami nem azonos a magánszemélyek adóazonosító jelével) rendelkező jogosultaknak a 
kérelemmel együtt külön nyilatkozatot kell benyújtaniuk az általuk kapott csekély összegű támogatásokról, a 
kitöltendő nyilatkozat a Kárrendezési Alap honlapjáról (www.karrendezesialap.bva.hu) tölthető le.  

13. Amennyiben a kárrendezési kérelem benyújtója eredeti jogosult általános jogutódja, a jogutódlás tényét 
magánszemély esetében hagyatéki végzéssel (eredeti vagy hiteles másolat), jogi személy esetében cégkivonattal 
kell igazolni. 

Nyilatkozat 

14. Az űrlapon a jogosultnak nyilatkoznia kell, hogy a Kárrendezési törvény hatálya alá tartozó  kötvényre 

vonatkozó teljes követelését feltüntette, mivel a kárrendezés keretében ellenérték fejében a teljes követelés 

átszáll az Alapra a törvény erejénél fogva. 

15. A 2015. évi CCXIV. tv. 3. § (3) bekezdésében felsorolt személyek nem jogosultak kárrendezésre. A 

jogosultsággal kapcsolatban az űrlapon kell nyilatkozni, a hamis nyilatkozat büntetőjogi következményekkel jár. 

Amennyiben a magánszemély nem tudja megállapítani, hogy a QUAESTOR, illetve HUNGÁRIA cégcsoport 

körébe tartozó valamelyik társasággal fennállt, vagy fennálló kapcsolata, illetve a hozzátartozói minősége miatt 

kárrendezésre jogosult-e, vagy sem, a nyilatkozat kipontozott részében kell feltüntetnie ezt az okot, hogy az Alap 

a jogosultságot megvizsgálhassa.  

16. A Kárrendezési Alap által történő kárrendezésre nem jogosult az a magánszemély, aki a 

Quaestor kötvényre vonatkozó követelés alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kérelem benyújtásáig 

terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt  

a) a Quaestor Csoporthoz tartozó társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, 

és mindezeknek a hozzátartozója, 

b) a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft.-vel, a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel, a QUAESTOR 

Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-vel és a QUAESTOR INVEST Kft.-el munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló személy, és mindezeknek a hozzátartozója, 

c) a QUAESTOR kötvény értékesítésében függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozással 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és mindezeknek a 

hozzátartozója, 

d) a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-ben közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkező személy és 

ennek közeli hozzátartozója volt. 

17. A Kárrendezési Alap által történő kárrendezésre nem jogosult az a magánszemély, aki a 

HUNGÁRIA kötvényre vonatkozó követelés alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kérelem benyújtásáig 

terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt  

e) a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt., a HUNGÁRIA GOLD Kft., valamint a HUNGÁRIA 

INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt. és ezek kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági 

tagja, könyvvizsgálója, és mindezeknek a hozzátartozója, 

f) 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 mindezeknek a hozzátartozója, 

g) a HUNGÁRIA kötvény értékesítésében függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozással 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és mindezeknek a 

hozzátartozója, 

h) a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.-ben közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkező személy és 

ennek közeli hozzátartozója volt. 

18. Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő és a testvér. A hozzátartozó a közeli hozzátartozón kívül az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A Kárrendezési Szabályzat, az eljárás során használható nyomtatványok és az eljárásról további tájékoztatás a 

Kárrendezési Alap honlapján (www.karrendezesialap.bva.hu) érhető el. Kitöltéssel kapcsolatos, vagy egyéb  

kérdéseivel forduljon a Beva és a Kárrendezési Alap ügyfélszolgálatához a munkanapokon 8-18 óra között 

elérhető a 06-1-580-9490, 06-1-580-9491, 06-1-580-9492 telefonszámokon. 

http://www.karrendezesialap.bva.hu/
http://www.karrendezesialap.bva.hu/

