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Tárgy: Válaszlevél a Quaestor Károsultak Közössége részére
a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában

Tisztelt Quaestor Károsultak Közössége!
Tisztelt Kötvénytulajdonos! Tisztelt Hitelező!

Hivatkozunk a Közösségtől a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. „f.a.”
(Adós) ügyében 2016.09.21-én kapott elektronikus nyílt levélre, amelyet azon hitelezők és
kötvénytulajdonosok érdekében, akik eddig nem ismerték meg tartalmát jelen válaszunkhoz mellékelünk.
Jelen levelünket egyfelől email üzenetként juttatjuk el Önökhöz, másfelől pedig a megszokott módon
elérhetővé tesszük a Vectigalis Zrt. honlapján.
Természetesen mi is olvasunk sajtót és élénken érdeklődünk minden, a Quaestor ügyet érintő hír iránt, így
magunk is értesültünk arról, hogy a Quaestor cégcsoportba tartozó egyes társaságok ingatlanjainak
értékesítése érdekében lépések történtek. Őszintén reméljük, hogy az értékesítés eredményeiből a Quaestor
károsultak is részesedni fognak, bár megjegyezzük, hogy jelenleg számunkra nehezen átlátható cégcsoportszinten a hitelezők jogállása és a kielégítési sorrend. Hogy csak egyetlen körülményt említsünk, ami jelenleg
megnehezíti a tisztánlátást: hitelezők azon cégek esetében is lehetnek, amelyek jelenleg végelszámolás
keretei között dolgoznak jogutód nélküli megszűnésükön és pillanatnyi részletes adataik nem is
nyilvánosak, csak a beszámolóik.
Nem kívánjuk kommentálni az ingatlanok több tízmilliárd Ft-ra becsült értékét sem, felszámolói
tapasztalataink azonban inkább óvatosságra intenek bennünket.
Kijelentjük viszont, hogy semmilyen logika nem támasztja alá azt, hogy „mindenképpen lesz tehát olyan
vagyon - akár több tízmilliárdos nagyságrendben -, ami a QPT-hez, a QPT felszámolójához fog befolyni”,
hiszen nem ismert, hogy milyen mértékű hitelezői igényeket kell majd az egyes leánycégeknél kielégíteni.
Téves, valótlan állítás, hogy a mai napig nem válaszoltunk a Közösség 2016. 06.13-i nyílt levelére, lévén,
hogy arra 2016. augusztus 2-án – a szükséges információk beszerzése után- válaszoltunk.
Tényként leszögezhetjük, hogy a hivatkozott nyílt levél a QPT felszámolása kezdő napja után több mint 180
nap elteltével érkezett.
Ami az Adós 2014 évi nyilvános beszámolóját illeti: senki nem gondolhatja komolyan, hogy közel 2
esztendővel a hivatkozott beszámoló fordulónapja után, nyilvántartások és főkönyvek, bizonylatok nélkül
megalapozottan lehetne kijelenteni, de legfőképpen dokumentálni egy - a Közösség szerint - 60 milliárd Ft
körüli hitelezői igényt, éppen egy olyan ügyben, amelynek egyik lényegi eleme, hogy a könyveket és
nyilvántartásokat, következésképpen a beszámolókat is kedvező színben, kozmetikázva tüntessék fel.
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Elismerjük tehát, hogy a Cstv. előírásai mentén haladva és józan eszünk által vezérelve, tehát az elvárható és
elvárt magatartást tanúsítva az Adós felszámolásának kezdő napja után nem az elavult nyilvános
beszámolóból próbáltunk szikrát csiholni, hanem mindent megtettünk a tényleges gazdasági események
iratanyagának felkutatása iránt.
Tény, hogy erőfeszítéseink nem jártak sikerrel. Talán nem véletlenül.
Mivel az Adós korábbi vezetője nem tett eleget a Cstv. szerinti kötelezettségeinek, ellene büntető feljelentést
is tettünk.
Augusztus 12-én a hitelezői tájékoztató alkalmával mi nem állítottuk azt, hogy „nincs fellelhető Quaestor
vagyon”, mi azt mondtuk, hogy az Adósnak nincsen fellelhető és igazolt, dokumentált vagyona.
Ma már szinte bizonyosak vagyunk abban, hogy az Adós korábbi vezetője a nyitva állt 40 napos határidőn
belül nem jelentett be hitelezői igényt a QPT felszámolójához, de azt nem tudjuk, hogy konkrétan miért nem,
még akkor sem, ha mai sejtésünk szerint ennek nyomós oka volt.
Annak sincs nyoma, hogy a QPT felszámolója, mint az Adós egyetlen tulajdonosának képviselője Tarsoly
Csaba őrizetbe vétele után gondoskodott volna arról, hogy az Adós ne maradjon cselekedni tudó és akaró
szervezeti képviselő nélkül a felszámolás kezdő napjáig.
Van úgy, hogy egy felszámolóval az adós vezetői, tulajdonosai nem működnek együtt és mozaikokból kell
összeraknunk az adósról egy valósnak tekinthető gazdasági képet. De ritka az olyan felszámolás, amikor
még mozaikokat sem találunk, mert egy több mint 1,5 évvel korábbi beszámoló – különösen ebben az
ügyben - nem tekinthető annak.
A közelmúltban, eleget téve a Közösség és a nyilvántartásba sem vehető hitelezők kérésének levéllel és
hitelezői bejelentéssel fordultunk a QPT felszámolójához. Óvunk mindenkit attól, hogy ehhez túlzott
reményeket fűzzön. Továbbra is az a határozott véleményünk, hogy az Adós esetében egyszerűsített
felszámolást lehet csak lefolytatni. Arra bíztatjuk Önöket, hogy meg nem térült kárukat a büntető
eljárásban érvényesítsék polgári jogi igényként.
A tőlünk elvárhatón felül is és továbbra is mindent készek vagyunk megtenni Önökért, ami hatalmunkban
áll és erőnktől telik, de nem várhatnak tőlünk lehetetlent.
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