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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. §
Módosítás jellege: módosítás

(1)  A hitelintézetekről  és  a  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi  CCXXXVII.  törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 53. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Amennyiben pénzügyi holding társaság ellen felszámolási eljárás indul, a bíróság a pénzügyi
holding valamennyi tagja ellen megindítja a felszámolási eljárást."

(2) A Hpt. az alábbi 304/F. §-al egészül ki:
"304/F. § Az 53. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezést a törvény hatálybalépésekor folyamatban
lévő eljárásokra is alkalmazni kell."

Indokolás

1. 

A brókerbotrányok kirobbanása óta károsultak tízezrei még mindig nem jutottak hozzá a nekik
jogosan járó kártérítéshez, vagy amit kaptak, az csak a töredékét éri el az elszenvedett kárnak.
Mindezek  ellenére  hiába  jelzik  évek  óta  a  kormányzatnak  a  helyzet  tarthatatlanságát,  a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



kormánypártok lezártnak tekintik az ügyet.

Mindez elfogadhatatlan. Ugyanúgy elfogadhatatlan a felszámolási eljárások kínkeservesen lassú
alakulása, mint ahogy a fedezetként fellelhető vagyon hiányában nyújtott megalázóan alacsony
kártérítési  összeg is.  Az esetek túlnyomó többségében ugyanis családok több generációjának
évtizedek kemény munkája mellett összegyűjtött vagyonáról van szó.

Jelen törvényjavaslat célja, hogy a lehető legmagasabb összegű kártérítést biztosítsa a károsultak
számára  úgy,  hogy  az  éveken  keresztül  törvénytelenül  működő  pénzügyi  holdingok  azon
leányvállalataira is kiterjeszti a felszámolási eljárást, amelyek ellen érthetetlen módon még mind
a mai napig nem indult meg semmilyen procedúra.

A közvélemény előtt is nyilvánvalóvá vált, milyen jogsértések történtek a brókercégeknél, ahogy
az  is,  hogy  a  törvényellenes  vezetői  döntések  kihatottak  a  leányvállalatokra  is,  nem ritkán
jelentős vagyonelemeket helyezve egyik társaságból a másikba. Ezek a lépések akadályozzák
meg a károsult családoknak járó kártérítések kifizetését, hiszen – bár a vagyon fellelhető – azt
nem vonták be a felszámolási eljárásba.

A  törvényjavaslat  értelmében  ez  valósulna  meg,  a  pénzügyi  holding  valamennyi  tagjával
szemben, sőt, ha a leányvállalat további cégeket hozott létre, akkor azokra is. Ez a bonyolult és a
hatóságok számára áttekinthetetlen cégláncolatot is megfelelően képes kezelni, hiszen a magyar
családok vagyoni kártérítése lényegesen előrébb való egy-egy csaló pénzügyi cég befektetésénél.
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