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Ügyfél aláírása 

 

QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 

H-1132 Budapest, Váci út 30. 

 

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 

1. Ügyfélre vonatkozó adatok 
Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.’’ által az Ügyfélről 

nyilvántartott alábbiakban jelzett adatok a valóságnak megfelelnek, ill. azok módosítását a ’’Ügyfél által kért 

módosítás’’ oszlopban jelzettek szerint kéri a kapcsolódó okiratok csatolásával. 

Adattípus 
Nyilvántartásban szereplő 

adat 

Ügyfél által kért módosítás 

A nem használt rovatokat kérjük áthúzással 

érvényteleníteni. 

QUAESTOR Ügyfél 

azonosító: 
- -  

Név / Cégnév: -  

Születéskori név: - - -  

Állandó lakcím / 

Székhely: 
- - -, -  

Értesítési cím: - - -, -  

Adóazonosító jel / 

adószám: 
-  

Azonosító okmány 

típusa és száma / 

Cégjegyzékszáma: 

- - - -   

Lakcímigazolvány 

száma: 
-  

E-mail cím: -  

Értesítési 

telefonszám: 
-, -  

Születési hely/idő: -, -  

Édesanyja neve: -  

 

1.1. Meghatalmazottra, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjére 

vonatkozó adatok 
Az okirat ezen részét csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben Ön 

meghatalmazottként, vagy jogi személy képviseletében jár el. 

 

1.1.1. Meghatalmazott / Képviselő 1 
 

Név:  

Születési név:  

Születési hely/idő:  

Édesanyja neve:  

Lakcím:  
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Személyazonosító okmány típusa/ száma:   

Lakcímigazolvány száma:  

 

1.1.2. Képviselő 2 
 

Név:  

Születési név:  

Születési hely/idő:  

Édesanyja neve:  

Lakcím:  

Személyazonosító okmány típusa / száma:   

Lakcímigazolvány száma:  

 
A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” 

(rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”; székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-

043211; adószám: 12185458-2-41; továbbiakban: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”) fentiekben jelzett Ügyfele, ill. annak 

képviseletében eljáró személy, mint Megbízó (a továbbiakban: „Megbízó” vagy „Ügyfél”) az alábbi megbízás útján 

rendelkezik a felszámolási eljárás keretében az Ügyfél részére a Saxo Bank A/S letétkezelőnél lévő, kiadható 

pénzeszközök, és pénzügyi eszközök tekintetében.  

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041431; továbbiakban: EQUILOR) a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” megbízása alapján 

jogosult az Ügyfelet illető vagyonelemek kiadásával járó egyes feladatok elvégzésére, így többek között az Ügyfél jelen 

megbízása átvételére, a megbízás rögzítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására.  

Az Ügyfél jelen nyilatkozata útján az alábbiak szerint rendelkezik a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.’’által, az Ügyfél 

számára a Saxo Bank A/S letétkezelőnél nyilvántartott pénzeszközök és pénzügyi eszközök átutalásáról, transzferálásáról, 

és a nyilatkozat aláírásával vállalja az Ügyfelet érintő költségek határidőben, jelen megbízás EQUILOR részére való 

átadásáig történő megtérítését.  

2. Értékpapírtranszfer megbízás 

A megbízás jelen részét csak akkor töltse ki, amennyiben QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.’’ a Saxo 

Bank A/S letétkezelőjénél értékpapírt tart nyilván az Ügyfél számára kiadható vagyonelemek között. 

Ennek hiányában kérjük áthúzással érvénytelenítse a megbízás ezen részét. 

A megbízás aláírásával kérem a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.’’.-t, hogy a számomra, ill. általam képviselt Ügyfél részére 

a Saxo Bank A/S nyilvántartott, a közölt mértékben kiadható, alábbiakban jelzett értékpapírokat az alábbi saját nevemre, 

ill. képviselt Ügyfél nevére szóló értékpapír számlára vezesse át. Kijelentem, hogy a megbízás megadását megelőzően 

a fogadó értékpapírszámla vezető szolgáltatóval egyeztettem az értékpapírok befogadása tekintetében és a 

megbízásban megjelölt szolgáltató saját nyilatkozata alapján az értékpapírok transzfer útján történő érkeztetését, 

a szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlámon való jóváírását vállalta.  

Értékpapírszámla-vezető befektetési vállalkozás 

vagy pénzintézet elnevezése (fogadó): 

 

A Megbízó ügyfélszámla száma a fogadó 

értékpapírszámla-vezető befektetési 

vállalkozásnál vagy pénzintézetnél: 

 

A Megbízó értékpapírszámla száma a fogadó 

értékpapírszámla-vezető befektetési 

vállalkozásnál vagy pénzintézetnél: 

 

Értékpapírszámla-vezető elérhetőségei (érdemi 

ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe): 
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Az értékpapír megnevezése: ISIN azonosítója: Mennyisége (db): 

   

   

   

   

 

3. Pénzátutalási megbízás  

A megbízás jelen részét csak akkor töltse ki, amennyiben a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” a Saxo 

Bank A/S letétkezelőjénél készpénzt tart nyilván az Ügyfél számára kiadható vagyonelemek között, 

ill. várható, hogy az értékpapírok transzferálását követően az értékpapírok után kifizetésre kerül sor, 

pl. osztalék. Ennek hiányában kérjük áthúzással érvénytelenítse a megbízás ezen részét, ill. a fel nem 

használt rovatokat. 

Amennyiben az Ügyfél több eltérő devizában rendelkezik követeléssel, akkor az átutalási megbízást 

devizánként külön-külön szükséges megadni a nyomtatvány megfelelő rovataiban. 

Az Ügyfél, vagy a képviseltében eljáró személy megbízza a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”-t, hogy az Ügyfél részére a 

Saxo Bank A/S letétkezelőnél nyilvántartott, a felszámolás kezdő napján meglévő, későbbiekben közölt mértékben 

kiadható, valamint a felszámolás alatt osztalékként, kamatként, egyéb jogcímen beérkezett pénzeszközét az alábbi, a 

megbízó SAJÁT NEVÉRE SZÓLÓ számlaszámra utalja át. (A vonatkozó jogszabályok szerint pénzeszköz kizárólag az 

Ügyfél saját nevére szóló ügyfél-, ill. bankszámlára utalható át. A jogszabályi rendelkezésnek nem megfelelő megbízás 

nem teljesíthető!)   

Az Ügyfél megbízza továbbá a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”-t,, hogy a jelen megbízást követően osztalékként, 

kamatként, egyéb jogcímen beérkezett pénzeszközét elsősorban a pénzeszköz devizájának megfelelő bankszámlára, 

ennek hiányában a forint, vagy bármely más devizában vezetett számlára utalja át.  

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külön tételként teljesíthető utalások esetén az átutalási költség ismételten felszámításra 

kerülnek, így csak azon utólagos jóváírások kerülnek átutalásra, amelyek összege az átutalás költségét meghaladja.  

3.1. FORINT ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS: 

Ügyfélszámla, bankszámla vezető 

befektetési vállalkozás, pénzintézet 

elnevezése: 

 

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett bankszámla száma:  

Összeg meghatározása: …………………………..azaz……………………….. 

Közlemény:  
(Ha befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlára 

kezdeményezi az utalást, a közlemény rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és a fogadó befektetési 

vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlájának számát) 

 

Átutalás költsége: 
(0,1% (min. 400,- Ft. max. 12.000,- Ft) 

                        Ft 

 

3.2. DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS: 

Deviza megnevezése (CAD, CHF, EUR, 

GBP, USD): 

 

Ügyfélszámla, bankszámla vezető 

befektetési vállalkozás, pénzintézet 

elnevezése: 

 

Swift kód:  

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett bankszámla száma 

(IBAN): 

 

Összeg meghatározása: …………………………..azaz……………………….. 
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Közlemény: 
(Ha befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlára 

kezdeményezi az utalást, a közlemény rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és a fogadó befektetési 

vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlájának számát) 

 

Átutalás költsége: 4.200,- Ft 

 

3.3. DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS: 

Deviza megnevezése (CAD, CHF, EUR, 

GBP, USD): 

 

Ügyfélszámla, bankszámla vezető 

befektetési vállalkozás, pénzintézet 

elnevezése: 

 

Swift kód:  

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett bankszámla száma 

(IBAN): 

 

Összeg meghatározása: …………………………..azaz……………………….. 

Közlemény: 
(Ha befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlára 

kezdeményezi az utalást, a közlemény rovatban feltétlenül 

tüntesse fel nevét és a fogadó befektetési vállalkozásnál 

vezetett ügyfélszámlájának számát) 

 

Átutalás költsége: 4.200,- Ft 

 

3.4. DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

Deviza megnevezése (CAD, CHF, EUR, 

GBP, USD): 

 

Ügyfélszámla, bankszámla vezető 

befektetési vállalkozás, pénzintézet 

elnevezése: 

 

Swift kód:  

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett bankszámla száma 

(IBAN): 

 

Összeg meghatározása: …………………………..azaz……………………….. 

Közlemény: 
(Ha befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlára 

kezdeményezi az utalást, a közlemény rovatban feltétlenül 

tüntesse fel nevét és a fogadó befektetési vállalkozásnál 

vezetett ügyfélszámlájának számát) 

 

Átutalás költsége: 4.200,- Ft 

 

3.5. DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

Deviza megnevezése (CAD, CHF, EUR, 

GBP, USD): 

 

Ügyfélszámla, bankszámla vezető 

befektetési vállalkozás, pénzintézet 

elnevezése: 

 

Swift kód:  

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett bankszámla száma 

(IBAN): 

 

Összeg meghatározása: …………………………..azaz……………………….. 
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Közlemény: 
(Ha befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlára 

kezdeményezi az utalást, a közlemény rovatban feltétlenül 

tüntesse fel nevét és a fogadó befektetési vállalkozásnál 

vezetett ügyfélszámlájának számát) 

 

Átutalás költsége: 4.200,- Ft 

 

4. Költségek 

 
4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” a jelen megbízás végrehajtásáért az 

alábbiakban jelzett díjakat jogosult felszámítani: 

 

Megbízástípus Díj Megjegyzés 

Forint átutalás 
0,1% (min. 400,- Ft. 

max. 12.000,- Ft) 
- 

Deviza átutalás  4.200,- Ft A díj deviza fajtánként kerül felszámításra. 

Értékpapír transzfer 5.000,- Ft / ISIN 

A díj transzferálásra kerülő értékpapír 

fajtánként (ISIN), és fogadó értékpapírszámla-

vezetőnként kerül felszámításra. 

 
4.2. Az Ügyfél vállalja, hogy a fentiekben jelzett díjakat a megbízás megadását megelőzően banki átutalás, vagy a 

megbízás megadásával egy időben az EQUILOR pénztárában készpénzbefizetés útján megfizeti a QUAESTOR 

Értékpapír Zrt. „f.a.” részére, annak EQUILOR-nál vezetett számlájára. Biztosítandó a díjfizetési kötelezettség 

Ügyfél általi teljesítésének ellenőrizhetőségét, a megfizetett díjak Ügyfél szerinti azonosíthatóságát az Ügyfél a 

díjak megfizetése során az alábbi adatokat köteles meghatározni: 

 

4.2.1. Banki átutalás estén 

 Kedvezményezett neve: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 

 Bankszámlaszám: 14400018-03310607-01901100  

 Közlemény: Ügyfél PAZ azonosítója; Ügyfél neve;  ’’transzferköltség’’  

4.2.2. Pénztári befizetés esetén - EQUILOR ügyfélpénztár 

 Kedvezményezett neve: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 

 Ügyfélszámla száma: 19011 

 Közlemény: Ügyfél PAZ azonosítója; Ügyfél neve; ’’transzferköltség’’ 

Pénztári befizetés estén az EQUILOR a befizető személyt azonosítja, a befizető személyes adatait a 

befizetési pénztárbizonylaton rögzíti.  

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 4.2. pontban foglalt feltételeknek nem megfelelő átutalások, díjfizetések, a 

díjfizetési kötelezettség teljesítéseként nem vehetők figyelembe, a megfelelően nem azonosítható jóváírások 

összegét a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” a küldő számlaszámra visszautalja az átutalási költség levonásával. 

 

5. A megbízás végrehajtásának további szabályai 

 

5.1. A QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” az Ügyfél által jelen megbízás keretében adott értékpapírtranszfer és 

készpénz átutalási megbízásának, ill. megbízásainak teljesítéséről a 4. pontban jelzett Költségek, díjak Ügyfél 

általi megfizetését, azok a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” számláján való jóváírásának, ill. megbízás 

megadásának napját követő legfeljebb 15, nemzetközi értékpapírtranszfer esetén 20 munkanapon belül 

intézkedik.  

5.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen megbízásban szereplő készpénzátutalást, értékpapírtranszfert fogadó 

szolgáltatónál vezetett számlájának az Ügyfél által hibásan megadott vagy meg nem adott adataiból eredő 

károkért a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”-t, annak felszámolóját, ill. az EQUILOR-t kártérítési kötelezettség 

nem terheli. 

5.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.’’ által, megbízásából végrehajtott és a fogadó 

szolgáltató által esetlegesen visszautasított transzferek miatt szükségessé váló ismételt megbízások költségét 

az Ügyfél köteles viselni. 

5.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az akár részben hiányosan, hibásan kitöltött, ill. a jogszabályi rendelkezéseknek 

nem megfelelő megbízások végrehajtását a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” visszautasíthatja. A megbízás 

visszautasítása esetén a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” az Ügyfél által átutalt transzfer, ill. átutalási díja(ka)t a 

küldő bankszámlára utalja vissza, vagy pénztári befizetés esetén postai pénzutalvánnyal fizeti vissza, a költségek 
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5.5. levonásával. Amennyiben a díjak visszafizetésére nem kizárólag a 4.3. pontban jelzett indok alapján kerül sor, 

akkor a díj(ak) Ügyfél részére történő visszafizetés egyben a megbízás végrehajtásának visszautasításáról szóló 

értesítésnek minősül, amelynek ténye az átutalás, postai utalvány közlemény rovatában kerül feltüntetésre. A 

megbízás esetleges visszautasításáról a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” külön értesítést az Ügyfél részére nem 

köteles küldeni.  

5.6. Az Ügyfél jelen megbízásában megadott értékpapír, ill. készpénzállományra vonatkozó adatok eltérése esetén a 

QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” jogosult a saját nyilvántartásaiban foglalt adatok figyelembevételével a 

megbízást végrehajtani, azaz az Ügyfél részére ténylegesen kiadható mennyiségű, megbízást tárgyát képező 

eszközt az Ügyfél részére átutalni, transzferálni.  

5.7. Az Ügyfél jelen megbízás aláírásával felhatalmazza a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”-t, az EQUILOR-t, hogy a 

jelen megbízásban szereplő adatait a Számlavezető számláját vezető intézmény részére korlátozás nélkül átadja. 

5.8. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megadott adatok vonatkozásában változás következik 

be, úgy azt 5 (öt) napon belül írásban bejelenti a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” részére. Ezen kötelezettség 

teljesítésének elmaradásából eredő károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. 

5.9. A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben az Ügyfél és QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” között 

létrejött Számlaszerződés és Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. 

 

 

Kelt: Budapest, 2016. év………………hó…………….nap 
 
 
 
 ………………………………… 

- 

Ügyfél (cégszerű) aláírása 

Mellékletek 

 

 

EQUILOR Zrt. tölti ki! 

A megbízást a mai napon a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” részére történő továbbítás céljából átvettem.  

Az átutalás, transzfer költséget az Ügyfél az alábbiak szerint fizette meg: 

 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2016. év………………hó…………….nap 
 
 ………………………………… 

EQUILOR Zrt. 

 

 

Mellékletek DB 

Személyazonosító igazolvány másolata  
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