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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a Quaestor
Értékpapírkereskedelmi
és
Befektetési
Zrt.
felszámolása során arról kapott tájékoztatást, hogy a
kiadásra kerülő pénzeszközök átutalási és
transzferálási díját az ügyfeleknek kell megfizetniük..
Bejelentő álláspontja szerint ez a kötelezettség
visszás jogi helyzetet teremt, mivel nem a befektetők
döntése, hanem a pénzügyi szervezet felszámolása
miatt kell transzferálniuk a pénzeszközeiket.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági
Minisztérium az alábbiak szerint tájékoztattak.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a jogszabályok alapján a Quaestor
Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. ,,f.a” (Befektetési vállalkozás) 2015.
április 22. napján kezdődő felszámolási eljárásának megindulása nem jelenti
egyben a társaság azonnali hatályú megszűnését is. A Befektetési vállalkozás
megszűnésére akkor kerül sor, ha a bíróság arról jogerősen rendelkezik.
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
136. § (1) bekezdése alapján megállapítható, hogy a bejelentésben szereplő
pénzügyi eszközök (befektetési jegyek) nem tartoznak a felszámolási vagyon
körébe, így értékesítésükre a felszámoló a felszámolási eljárásra vonatkozó
jogszabályok alapján nem jogosult. A hivatkozott rendelkezés alapján a
felszámoló biztosnak kötelezettsége keletkezik a pénzügyi eszközök kiadására és
ilyen módon nincs lehetősége azok visszaváltására. A befektetési jegyek kiadása
pedig transzferálás, azaz az ügyfél által megjelölt más értékpapír-számlára történő
átvezetéssel valósulhat meg.
A Befektetési vállalkozás felszámolási eljárását kizárólagos jogkörrel végző
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a
transzferálási díj alkalmazására elsődlegesen a felek között létrejött szerződés, az
abban nem szabályozott kérdésekben pedig a Befektetési vállalkozás
Üzletszabályzata az irányadó.
A Bszt. előírásai nem tartalmaznak rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a
felszámolási eljárásban - a Szerződés szabályaival ellentétben - ingyenesen lehetne
átutalást/transzferálást végrehajtani. A jelenlegi jogszabályi környezet szerint a
hivatkozott transzferdíjak a Befektetési vállalkozást illetik meg, ezért azok a
felszámolási vagyon részévé válva a hitelezők - akár fogyasztók - követeléseinek
kielégítési alapját képezhetik.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a Bszt. 136. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt
megillető pénzügyi eszközt a befektető részére soron kívül ki kell adni, ha nem
merül fel akadályozó körülmény. Ez a rendelkezés a befektető saját tulajdonához
való jogát hivatott szolgálni a felszámolási eljárás során is. A bejelentő saját
pénzügyi eszközeinek kiadását kísérő transzferálási díj kapcsán az üzletszabályzat
az irányadó, ettől való eltérést egyedi esetek vonatkozásában nem tart
indokoltnak a Minisztérium.

A transzferdíjak a befektetési vállalkozást (azaz a Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." t) illetik meg, ezért azok a felszámolási vagyon részévé válva a hitelezők – akár
fogyasztók – követeléseinek kielégítésére szolgálhatnak. A fentiekre tekintettel a
Nemzetgazdasági Minisztérium jelenleg nem lát lehetőséget a vonatkozó
jogszabályok módosítására.

