Módosító javaslat
Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 41. § (1)-(3)
bekezdése alapján a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap
létrehozásáról szóló T/4347. számú törvényjavaslathoz az alábbi
módosító javaslatot
terjesztjük elő:
1. A törvényjavaslat 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A kérelem [benyújtása] befogadásának vizsgálata során a jogosultnak igazolnia kell [az
értékpapír-számláján nyilvántartott] a megvásárolt [kötvények] pénzügyi eszközök
mennyiségét, illetve az őt illető követelés összegét. Amennyiben a jogosult igazolási
kötelezettségének a kérelem beadásakor maradéktalanul eleget tenni nem tud, ennek indokát
feltünteti. A jogosult igazolási kötelezettségének teljesítéséhez az Alap díjmentesen szakmai
tanácsadási segítséget nyújt.”

2. A törvényjavaslat 9. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A kérelem 2015. május 6. és 2015. június 5. között nyújtható be. A határidő jogvesztő.
Amennyiben az Alap a jogosultat hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlásra nyitva álló
határidő minősül jogvesztőnek. Amennyiben az 1. § (1) bekezdése szerinti gazdasági
társaságok adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítik, és emiatt a jogosult követelését
igazolni nem tudja, az nem róható a jogosult terhére.”

3. A törvényjavaslat 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az Alap a kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül megvizsgálja, e
határidő a kárrendezés feltételeinek megállapítása érdekében meghosszabbítható. Az Alap
szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a jogosultat. A hiánypótlás határideje 15 nap.”

Indokolás

A módosító javaslat a jogosultak kérelmeinek elbírálására vonatkozó szabályokat kívánja úgy
módosítani, hogy az eljárás egészüljön ki a hiánypótlás jogintézményével. A törvényjavaslat
eredeti szövege rendkívül rövid időt nyújt a károsultak részére a kérelmük benyújtása
tekintetében. Azonban nem gondol arra a vélhetően nagyobb számú kisbefektetői körre, akik
a kérelmük benyújtásának időpontjában nem rendelkeznek valamennyi, követelésüket
megfelelően igazoló dokumentummal, így például még a Quaestor-csoporthoz kénytelenek
adatigényléssel fordulni, mert a korábban kapott szerződések, egyéb nyilatkozatok hiányosak
vagy hibásak.
Éppen ezért lehetővé kell tenni az Alap számára, hogy amennyiben a kérelem vizsgálata során
– akár a BEVA-tagoktól kapott adatok vizsgálatát követően is – úgy ítéli meg, hogy a jogosult
rendelkezésére állhatnak további szükséges dokumentumok, azokat legyen lehetősége az
eljárásba bevonni. E szabály hiánya azt jelentheti, hogy a jogosult június 5-ig nem tudja a
szükséges iratokat csatolni, így kérelmét be sem tudja nyújtani, vagy azt az Alap elutasítja.

Budapest, 2015. április 13.

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő
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