TÁJÉKOZTATÓ A KÁRPÓTLÁSI JEGYEK ÁTVÉTELI ÉS FELHASZNÁLÁSI
LEHETŐSÉGEIRŐL
1.) Hivatalunk jelen közleményével kíván tájékoztatást nyújtani a kárpótlási eljárások során
megítélt kárpótlási jegyek átvételi és felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban.
2.) A kárpótlási jegyek átvételére személyesen vagy meghatalmazott – lehetőség szerint
előzetes bejelentkezést követően – útján a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. alábbi
bankfiókjában van lehetőség a következő dokumentumok bemutatása ellenében:


eredeti kárpótlási határozat vagy annak hiteles másolata



személyazonosságát igazoló okmány

9021
5000
6000
1051
5700
3530
6720
8000
8200
4400
8900

Győr
Szolnok
Kecskemét
Budapest
Gyula
Miskolc
Szeged
Székesfehérvár
Veszprém
Nyíregyháza
Zalaegerszeg

Szt. István utca 29-31.
Szapáry utca 25-29.
Dobó körút 7.
József utca 24.
Megyeház utca 1.
Széchenyi utca 88.
Széchenyi tér 9.
Dózsa Gy. utca 5.
Cserhát ltp. 8.
Luther utca 3.
Kossuth utca 8.

06 96 511 140
06 56 501 000
06 76 502 380
06 1 328 27 25
06 66 562 340
06 46 512 600
06 62 560 200
06 22 544 100
06 88 579 200
06 42 523 400
06 92 550 230

A kárpótlási jegy meghatalmazott útján történő felvételéhez jogszerű meghatalmazás
szükséges.
A meghatalmazásoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie (vagylagosan):


kiállítónak az okiratot saját kezűleg kell írnia és aláírnia,



két tanúnak az okiraton aláírásával igazolnia kell, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot
előttük írta alá (az okiraton a tanúk lakóhelyét is fel kell tüntetni)



a kiállító aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesíteni kell.

Az ügyvédnek adott meghatalmazás akkor érvényes, ha azt írásba foglalták, a
meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia.
A külföldön kiállított meghatalmazást az előzőekben írt alaki kellékeken kívül az illető
ország magyar külképviseleti hatóságának hitelesítenie (felülhitelesítenie) kell, ideértve az
ügyvédi meghatalmazást is.
3.) A kárpótlási jegyek felhasználási lehetőségei
Kárpótlási jeggyel – jogosultság függvényében – a még hátralévő árveréseken lehet
földtulajdont szerezni. Az árverési hirdetmények megtekinthetőek az interneten a
www.igazsagugyihivatal.gov.hu honlapunkon.

A kárpótlási jegyek további felhasználási lehetőségeként a tőzsdei értékesítést ajánlhatjuk.
Eladási megbízás brókercégeknél, illetve a befektetési szolgáltatási tevékenységet is végző
pénzintézeteknél adható. A kárpótlási jegy aktuális tőzsdei árfolyama megtekinthető a
http://www.bet.hu honlapon.

