Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
20/2015. (V.5.) számú határozata
A Befektető-védelmi Alap a felszámolás alá került QUAESTOR 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:
I.

A kártalanítási ügy előzménye

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. a Beva létrejöttétől, azaz 1997. április 14-től a Beva tagja volt.
A biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások teljes körére
vonatkozóan rendelkezett tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel szemben indított
célvizsgálat során a társaság tevékenységét érintően észlelt súlyos visszaélésekre tekintettel a
cég tevékenységi engedélyét ideiglenes intézkedés keretében 2015. március 9-én azonnali
hatállyal felfüggesztette, és a Társasághoz felügyeleti biztost rendelt ki. A felügyeleti biztos
eljárása során megállapítást nyert, hogy a Társaság ügyfélnyilvántartása jelentős mennyiségű,
ténylegesen nem megkeletkeztetett, azaz fiktív kötvényt tartalmaz, amelyre a Társaság
eszközei és saját tőkéje együttesen sem nyújt fedezetet. Erre és a nem vitatott, öt napon túli
tartozásokra tekintettel az MNB 2015. április 20-án kelt H-JÉ-III-17/2015. 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 38. Fpk. 01-15-001602/4. számú végzésével elrendelte a
QUAESTOR Értékpapír Zrt. felszámolását és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és
Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja megegyezik a
felszámolást elrendelő végzés közzétételének napjával, azaz 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 elrendeli.
II.

A kártalanítási eljárás

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. valamennyi károsult befektetőjének kártalanítása a Tpt.
szabályai szerint történik, azonban az eljárás lebonyolítása a Quaestor kötvényekre vonatkozó
követeléssel és az egyéb követeléssel rendelkező befektetők esetében eltérő, mivel a
kötvényesek kártalanítása a 2015. évi XXXIX. tv által szabályozott kárrendezési eljáráshoz
kapcsolódva, azzal egy eljárásban történik. Amennyiben egy ügyfél Quaestor kötvényre
vonatkozó és egyéb követeléssel is rendelkezik, esetében az eljárás a követelések jellege
alapján eltérő szabályok szerint történik, azonban a kártalanítási értékhatár szempontjából
egységesen kezelendő.
1.

Az igényérvényesítési időszak

A Quaestor kötvényes befektetők esetében az igényérvényesítés első napja megegyezik a
2015. évi XXXIX. tv. szerinti kárrendezési kérelem benyújtási határidejének első napjával,
azaz 2015. május 6. A kártalanítási kérelmet a kárrendezés iránti kérelemmel együtt 2015.

június 5-ig lehet benyújtani, és ez a kárrendezési kérelem tekintetében jogvesztő határidő. A
kártalanítási kérelmeket azonban a jogvesztő határidő lejártát követően is, egy éven belül be
lehet nyújtani a Bevához.
A QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel szemben egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő
követeléssel rendelkező befektetők esetében az igényérvényesítés első napja 2015. május 22.
A kártalanítási kérelmet ebben az esetben is egy éven belül lehet benyújtani a Bevához.
2.

A kártalanítás iránti igény bejelentésének formája és módja

Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor.
A Quaestor kötvényes befektetők a kártalanítás iránti kérelmet a kárrendezés iránti kérelem
benyújtására szolgáló űrlapon jelenthetik be az erre kijelölt kormányablakokon keresztül,
vagy postai úton a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához címezve.
A QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel szemben egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő
követeléssel rendelkező befektetők a kártalanítás iránti kérelmet a Beva „QUAESTOR
kártalanítás – Igénybejelentő lap kártalanítás iránt” elnevezésű formanyomtatványán
jelenthetik be postai úton, a Befektető-védelmi Alaphoz címezve.
3.

A megállapított kártalanítás kifizetésének módja

A Quaestor kötvényes befektetők részére megállapított kártalanítás a Quaestor Károsultak
Kárrendezési Alapja útján kerül kifizetésre. A kifizetés szabályait a Quaestor Károsultak
Kárrendezési Alapjának Kárrendezési szabályzata tartalmazza.
A QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel szemben egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő
követeléssel rendelkező befektetők esetében a Beva teljesíti a kártalanítást az OTP Bank
Nyrt., mint kifizetőhely bevonásával.
A kifizetőhely teljesíti a Beva által megállapított kártalanítási összeg kifizetését az ügyfél
részére, amelynek során az ügyfél megjelenik a kifizetőhely fiókjában, ott megtörténik egyedi
beazonosítása a Beva által megadott adatok és a kifizetőhely erre vonatkozó belső
szabályozása alapján, ezt követően az ügyfél a kártalanítás összegét készpénzben felveheti
vagy rendelkezni tud az összeg átutalása iránt.
4.

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
5.

Tájékoztató közlemény

A Beva igazgatósága jóváhagyta a befektetőket tájékoztató közlemény szövegét. A
közleményt a Beva honlapján és az MNB közzétételi honlapján legkésőbb 2015. május 7-ig
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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