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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló

2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i

rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést

kívánok feltenni

Dr. Polt Péter

Legfőbb ügyész úrhoz,

„Tudják-e már, hová tűnt a Quaestor-kötvényesek vagyona? II . "

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A Magyarország legnagyobb brókerbotrányaként elhíresült Quaestor-ügy egyik

legfontosabb kérdése, hogy a nyomozó hatóságok képesek-e megtalálni, illetve a

nyomára bukkanni annak a több mint 150 milliárd forintnak, amelyet a cégcsoport fiktív

kötvények kibocsátásával szedett be különböző kisbefektetőktől .

Ahogyan az ismertté vált, a Quaestor-csoport kötvényeit kibocsátó Quaestor Financia l

Hrurira Kft. jegyzett tőkéje a cégnyilvántartás szerint tízmillió forint volt . Ennek

ellenére a Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében-decemberében újabb

kötvénykibocsátást engedélyezett a Quaestor Financial Hrurira Kft-nek, 70 milliárd

forint összértékben, jelezve ezzel a MNB felügyeleti szervének jóváhagyását, tovább

engedve a Quaestor Zrt . működési modelljét. Sajtóhírek alapján ismert, hogy a 70

milliárd Ft-os kötvény állománnyal szemben további 150 milliárd Ft vállalati kötvén y

forgalmazására került sor a Quaestor Zrt . esetében. Tekintettel arra, hogy 150 milliárd

forint közel megegyezik az éves magyar GDP 0,5%-ával, azt - véleményem szerint -

rendkívül nehéz lehetett nyom nélkül eltüntetni. Figyelemmel arra, hogy immáron több

mint fél éve folyamatban lévő büntetőeljárás olyan, kiemelkedő fontosságú ügyben

zajlik, mely több tízezer kisbefektetőt, számos önkormányzatot és állami céget

károsított meg, továbbá a pénzügyi közvetít őrendszer működésében is komoly

fennakadásokat okozott, kérem a tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy válaszoljon az

alábbi kérdéseimre :



I . Megtalálták-e már fiktív kötvényértékesítéssel beszedett, és jelenleg is hiányzó 15 0
milliárd forintot?

2. Tudják-e már, hogy milyen úton tüntették el a Quaestor-kötvényesek megtakarításait ?

Tisztelettel várom mihamarabbi válaszát !

Budapest, 2015 . november 19 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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