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a hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII. törvény
módosításáról

1. §

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII. törvény 161 .§
(1) bekezdése az alábbi c) és d) alponttal egészül ki, a jelenlegi c) alpont e) alpontra módosul :

/161 . § (1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha/

„c) e törvény erejénél fogva kiadható annak az országgyűlési képviselőnek, miniszternek,
államtitkárnak, helyettes államtitkárnak, valamint polgármesternek a befektetésre vonatkoz ó
adata, aki a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátol t
Felelősségű Társaság által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a QUAESTO R
Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, vagy annak a
számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvényt vásárolt ,
illetve nevére szóló számlát vezet .

d) e törvény erejénél fogva kiadható annak az miniszternek, államtitkárnak, helyette s
államtitkárnak, központi államigazgatási szerv, és annak intézménye vezetőjének, valamint
polgármesternek a neve és a befektetés összege, akinek vezetése, irányítása alá tartoz ó
intézmény a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátol t
Felelősségű Társaság által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a QUAESTO R
Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, vagy annak a
számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvényt vásárolt .” .

2. §

Ez a törvény kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba.

Indoklá s

Több, mint fél év eltelt már azóta, hogy Polt Péter legfőbb ügyész elindította a Quaestor
brókercég elleni vizsgálatot . Még mindig csak annyit tudunk, hogy Tarsoly Csaba vezette
bróker cégben eltűnt 150 milliárd forint, amely néhány , .,jó befektetést" maga mögött tudó
politikuson túl mintegy 30 .000 magyar ember pénze, akik bíztak a cégben, valamint a
bankfelügyeletben, hogy minden törvényesen zajlik .
Továbbra sem tudjuk, hogy:
- hol a 150 milliárd forint ?
- miért nézte tétlenül Matolcsy György jegybankja a csalássorozatot ?
- miért nem indult vizsgálat a milliárdokat kockáztató Szijjártó Péter, az állami pénzeket
elveszítő Fazekas Sándor, az egészhez asszisztáló Matolcsy György és a bennfente s
információkkal visszaélő Orbán Viktor ellen ?
E törvényjavaslat támogatása, vagy elutasítása egyértelm űen rámutat arra, hogy ki az, aki a
csaló brókerek oldalán áll és ki az, aki az igazság kiderítésével egyidej űleg a kisbefektető
magyar emberek pénzének visszaszerzését kívánja .
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Törvényjavaslat

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnök e
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Tisztelt Elnök úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján a hitelintézetekről és a pénzügy i
vállalkozásokról szóló 2013 . évi CCXXXVII . törvény módosításáról címmel a következő
törvényjavaslatot nyújtjuk be .

Budapest, 2015. október 5 .
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