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 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A törvény hatálya azokra az ügyletekre terjed ki, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata a
[QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
által
kibocsátott,
vagy
ilyenként
megjelölt,
a
QUAESTOR
Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság]
QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és kapcsolt
vállalkozásai által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, illetve értékesített [kötvények]
értékpapír, vagy más pénzügyi eszköz vásárlására irányult, és az ügyfél az ellenérték fizetési
kötelezettségének eleget tett, függetlenül attól, hogy a jogügylet érvényesen létrejött-e, illetve
teljesedésbe ment-e.
2. A törvényjavaslat 1. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvény szerinti kárrendezésre jogosultak azok a magánszemélyek, jogi személyek és
egyéb szervezetek is, akiknek e törvény hatályba lépésekor felszámolás alatt álló pénzügyi
szervezet pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési szolgáltatási tevékenységéből
eredően e törvény hatálybalépésének napján fennálló követeléssel rendelkeznek.”

Indokolás

A törvényjavaslat nem ad indokolást arra vonatkozóan, hogy a létrejövő Alap miért
korlátozódik a Quaestor-kötvények tulajdonosaira, és miért nem terjed ki a Buda-Cash
Brókerház Zrt. vagy a Hungária Értékpapír Zrt. károsultjaira. Amennyiben az Országgyűlés
úgy dönt, hogy egy teljesen új Alapot hoz létre a kártalanítási eljárások rendezésére,
elengedhetetlennek mutatkozik, hogy ebben az esetben valamennyi, azonos helyzetben lévő
károsultnak megoldást jelentő törvényt fogadjon el a Ház. Ebben az esetben szükséges a
pénzügyi eszközre vonatkozó fogalom használata, hiszen nem csupán kötvénykibocsátásból,
illetve – értékesítésből eredő veszteséget szenvedtek el a kisbefektetők.
A károsultak a Quaestor-csoporttól nem csupán kötvényeket, hanem más pénzügyi eszközöket
is vásároltak, illetve jegyeztek, emiatt szükséges a kiegészítés.

Budapest, 2015. április 13.

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő
MSZP
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