
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HITELEZŐKNEK 

A QUAESTOR PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
"FELSZÁMOLÁS ALATT" (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30, cégjegyzékszám: 01-10-042155 
képviseli: Kvantál Kft. felszámoló képviseletében Máhrné dr. Kazareczki Éva felszámolóbiztos 
önállóan) Adós (továbbiakban Adós)  felszámolója (továbbiakban Felszámoló)  ezúton az alábbi 

tájékoztatást adom a tisztelt Hitelezők részére: 

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban Cstv.)  28. 

§ (2) bekezdés f) pontja szerint valamennyi hitelező  — a függő  követelés jogosultja is — a hitelezői 
iaénvét a felszámolási eljárás kezdő  napjától számított 40 napon belül köteles bejelenteni 
a felszámolónak. 

A Cstv. 46. § (7) bekezdése szerint: „A követelések - kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) 

pontjában foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének feltétele,  hogy a hitelező  a 

követelése tőkeösszegének 1%-át,  de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a 

bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - 

befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja" 

Tájékoztatásul az alábbiakban közüljülc a kivételként megjelölt jogszabályhelyeket 

A Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pont szerinti követelésnek a felszámolás Cstv.§ 57. § (2) bekezdés szerinti 
felszámolás költségei  minősülnek, amely felszámolási költségek az alábbiak: 
57.5 (2) bekezdés: "Az adóst terhelő  munkabér és egyéb bérjellegű  juttatások, ideértve 

aa) a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a 
munkaszerződésben meghatározott juttatásokat, 

ab) az adós által a kölcsönbeadóval kötött munkaerő-kölcsönzési szerződésben foglalt, az adóst, mint 
kölcsönvevőt terhelő  díjból az adóshoz kölcsönzött munkavállalók részére járó, a kölcsönbeadó által fizetendő  
munkabért és egyéb bérjellegű  juttatásokat, és 

ac) az adós által az iskolaszövetkezettel megkötött szerződésben foglalt, az adást, mint az iskolaszövetkezet 
szolgáltatását igénybevevő jét terhelő  díj 85%-át - amely az iskolaszövetkezetnek járó díjból az iskolaszövetkezeti tag 
munkavállalók részére járó munkabér, egyéb bérjellegil juttatás összegét foglalja magában -, továbbá 

ad) ha a felszámolás kezdő  időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegű  juttatásokat a 
felszámoló a felszámolás kezdő  időpontja után fizette ki, az ezeket terhelő  adó- és jánllékfizetési kötelezettséget is 
(ideértve az egészségügyi hozzájárulást); 

a felszámolás kezdő  időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű  befejezésével, továbbá 
vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti károsodások és terhek rendezésének, az 
engedély nélkül más célra hasznosított termőföld eredeti állapotba történő  helyreállításának, valamint a 
termőföldvédelmi követelmények betartásának a költségeit is, továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint létesített 
polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat, valamint az adósnak azokat a tartozásait, adó-, 
járulék- és egyéb közteherfizetési, kártérítési, kártalanítási kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdő  
időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, kivéve a nyereségből fizetendő  adókat; 

a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek; 
az adóst terhelő, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás; 
a felszámolással kapcsolatos bírósági és hatósági eljárások során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő  

költségek; 
az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek; 
a felszámoló - 49/D. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített - díja [60. S (4) bekl, amely tartalmazza a 

felszámoló által nem a 27/A. 5 (13) bekezdésében meghatározottak szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal 
összefüggésben felmerült kiadásokat is; 

a vagyonfelügyelő  (ideiglenes vagyonfelügyelő) ki nem fizetett és a kezesektől meg nem térült költségei és díja, 
ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg; 

a h) pontban nem említett esetekben az ideiglenes vagyonfelügyelő  díja; 
a katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indokból az adós vagyonában a környezeti 

kárelhárítás, illetve a további környezetveszélyeztetés megelőzésére fordított, állam által megelőlegezett költségek, 
valamint az építmények élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető  állapotának elhárításával közvetlenül összefiiggó, 
hatósági határozattal elrendelt munkálatok államháztartási forrásból megelőlegezett, igazolt költségei." 



Az 57. § (1) bekezdés c) pont szerint az alábbi költségek minősülnek: 
57. § (1) bekezdés c) pont: "A gazdálkodó szervezetet terhelő  tartásdíj, életjáradék, kártentesi járadék, sérelemdíj, 
bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezer tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett 
adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti" 

A QUAESTOR Ertékpapítkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő  Részvénytársasággal 
ellentétben A QUESTOR Zrt. „fa." nem minősül pénzügyi vállalkozásnak, így a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCX=VII. törvény 52. s (3) bekezdése („A pénzügyi 
intézménnyel 'szemben fennálló követelések esetében a Cstv. 46. s (7) bekezdése nem 
alkalmazható.") esetünkben nem alkalmazható. 
Erre való tekintettel — hacsak a vonatkozó jogszabályok módosítására nem kerül sor — a 
Felszámoló nem tud eltekinteni a nyilvántartásba vételi díj megfizetése alól. 

Arra is nyomatékosan felhívom szíves figyelmüket, hogy a Kúria Gfv. VII.30.158/2013/7. 
számon közzétett határozatában egyértelművé tette, hogy „aki a 40 napos határidőn túl, a 
jogvesztő  határidőn belül jelenti be a követelését, de a jogvesztő  határidőn belül nem fizeti meg a 
nyilvántartásba vételi díjat, nem válik az adós felszámolási eljárásában figyelembe veendő  
hitelez őj évé." 

Fentiekre tekintettel kérném, hogy szíveskedjenek az igénybejelentésre nyitva álló 
határidőn (2016. január 22.) belül  

a követelésük összegét megjelölni, 
a hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló okiratokat, dokumentumokat 
megküldeni, továbbá  
szíveskedjenek a regisztrációs díj megfizetését igazolni a Felszámoló részére  

annak érdekében, hogy a követelés nyilvántartásba vételét a Felszámoló megvizsgálhassa és a 
szükséges intézkedéseket megtegye! 

A Felszámoló bármennyire megérti is a QUESTOR-botrány áldozatainak kiszolgáltatottságát, 
csak és kizárólag az irányadó jogszabályok által meghatározott keretek között tud eljárni, 
méltányossági szempontok figyelembevételére a felszámolási eljárásra irányadó szabályrendszer 
nem ad lehetőséget. Természetesen az újonnan születő  jogszabályokat is folyamatosan 
Figyelemmel kíséri a Felszámoló és a szükséges tájékoztatást honlapján haladéktalanul közzéteszi. 

Ezzel együtt a Felszámoló mindent megtesz annak érdekében, hogy a hitelezők a törvényben 
meghatározott módon kielégítést nyerjenek és az eljárás során a hitelezői érdekek a törvényi 
keretek között figyelembevéteke kerüljenek. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét! 

Budapest, 2015. december 23. 

Tisztelettel, 

 

 

felszámo 

 

  

QUAESTOR PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ZRT "F.A" 
képviseletében Máhrné dr. Kazareczki Éva felszámolóbiztos 
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