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 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A kárrendezés a BEVA által kifizetendő kártalanítást meghaladó követelésre vonatkozik,
annak összege személyenként nem haladja meg a 1. § (1) bekezdése szerinti gazdasági
társaságok tagjaival szemben fennálló követelések összegét, legfeljebb azonban a BEVA által
fizetett kártalanítással együtt a harmincmillió forintot. Amennyiben a jogosult követelésének
összege a harmincmillió forintot meghaladja, követelése harmincmillió forintnak megfelelő
részét az Alap részére átadhatja, fennmaradó követelésrészét önállóan érvényesítheti a
felszámolási eljárásban, valamint a Magyar Nemzeti Bank ellen indított, közigazgatási
jogkörben okozott kár megtérítése iránti eljárásban.”

2. A törvényjavaslat 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a BEVA az Alap útján fizeti ki a Tpt. alapján a
[befektetőt] jogosultat megillető kártalanítást is.”

Indokolás

A javaslat eredeti szövege hiányosan szabályozza azon károsultak jogi helyzetét, akik
harmincmillió forintnál nagyobb összegű követeléssel rendelkeznek a pénzügyi szervezettel
szemben. Épp ezért szükséges jogtechnikai szempontból kiegészíteni a törvényjavaslatot, és
nyilvánvalóvá tenni, hogy e jogosultak is az Alaphoz fordulhatnak és kártalanítást nyerhetnek
harmincmillió forint összeghatárig, azonban ez nem jelenti azt, hogy a fennmaradó
követelésrészük érvényesítéséről lemondtak, vagy azt éppen az Alap lesz jogosult úgy
érvényesíteni, hogy abból ők további kielégítéshez nem juthatnak.
Szükséges kiemelni, hogy a felszámolási eljárás mellett a pénzügyi szervezetek állami
felügyeletének feladatait ellátó Magyar Nemzeti Bank ellen, annak hanyag tevékenysége
miatt, közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perben is érvényesíthetik a
károsultak az igényüket.
Emellett a hatékony végrehajtás érdekében célszerű azonos alanyi kört használni a
törvényjavaslat egész rendszere során, így a választott „jogosult” fogalmat ajánlott fenntartani
valamennyi norma esetében.

Budapest, 2015. április 13.
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