
I. Hülye vagy, én vagyok a tulajdonos, enyém
itt minden, saját magamtól nem tudok lopni
október 18., kedd 9:57

• Tarsoly Csaba a bíróságon előadott védőbeszéde alapján még mindig nem akarja 

megérteni, cégcsoportjával milyen hatalmas kárt okozott. 
• Máig érthetetlen, hogyan mehetett évtizedekig egy ilyen, végül 210 milliárd forintos kárt 

maga után hagyó csalássorozat a magyar hatóságok szeme előtt.
• De a nyomozás során összegyűjtött anyagból sok kérdésre választ lehet kapni. Kiderül, 

hol hibázott a felügyelet, és az is, milyen szálon nem indult el az ügyészség.
• Ebben a cikkben a Quaestor börleszkszerű történetéről lesz szó: arról, hogyan tékozolta 

el a begyűjtött milliárdokat a cég döbbenetesen ügyetlen vezetése.
• A Quaestor-ügy, első rész.

2013 májusában járunk, két évvel a magyar történelem legnagyobb pénzügyi botránya, a 

Quaestor-ügy kirobbanása előtt. A Quaestor brókercégénél, a Quaestor Értékpapírnál (QÉP) épp 

pénzügyi felügyeleti ellenőrzést tartottak ekkor a Váci út 30. alatti székház hatodik emeletén, 

ezért nagyon feszültek voltak az ott dolgozók.

Az irodavezető, Tóth Ibolya a nap végén írt egy levelet néhány közeli kollégájának.



Tóth a Quaestor Értékpapír háttérirodáját (back office) irányította. Itt regisztrálták a brókercéges

megbízásokat, intézték a számlák ügyeit. A brókercég működött a hatodik emeleten, míg a 

nagyfőnökök, tehát az anyacég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó vezetői voltak a nyolcadikon.

Ha kívülállóként olvassuk Tóth levelét, nem látunk semmi gyanúsat. Valami „darabszámok” – a 

subjectből ki lehet következtetni, hogy OTP és Mol részvények – átvezetéséről küldött 

emlékeztetőt.

De annyira mégsem ártatlan ez a levél.

Másnap korán reggel Tóth egyik főnöke, a Quaestor Értékpapír treasury igazgatója – lényegében

a brókercég második legfontosabb döntéshozója –, Kámory Ferenc szinte pánikban írt vissza.

Tóth rögtön válaszolt, kicsit rezignáltan. Ebből kiderül, tudta, hogy nem jó ez így, de 

rengetegszer meg kellett írnia hasonlókat.



Betti (N. Bernadett) a fő cég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó (QPT) könyvelője volt.

Perceken belül ott a válasz Tóthnál.

Nem csoda, hogy Kámory ilyen ideges volt. Az ugyanis, hogy a részvényeket „átvezettem 

7/737-ről az 5/2014-re”, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a korábban ellopott részvényeket a 

felügyeleti vizsgálat idejére visszacsempészték az ügyfelek számlájára.

AZ „5/2014” PEDIG EGY OLYAN SZÁMLA VOLT, AMINEK MÁR A LÉTEZÉSE IS 

TÖRVÉNYSÉRTŐ.

Mégis úgy tűnik utólag, hogy Kámory egy kicsit túlreagálta a dolgot. 2013-ban nem akadtak rá a

hatóságok erre a számlára, ahogy 2009-ben és az azt megelőző rendszeres felügyeleti 

vizsgálatok során sem – csak tavaly, 2015 márciusában, amikor lelepleződött az egész csalás. 

Vagy legalábbis azt szeretné a pénzügyi felügyelet és az ügyészség, hogy elhiggyük ezt.

Hiába tűnik úgy a fenti levélváltásból, hogy Tóth és Kámory valami súlyos titok tudói, és maguk

is féltek tetteik következményeitől – végül mégsem kerültek a most kezdődött Quaestor-per 

tizenegy vádlottja közé. Sőt, amit később a tanúvallomásaikban elmondanak, az néha szinte szó 

szerint köszön vissza az ügyészség vádiratában. Tóth fenti levelének másik két címzettje, Májer 

Zsolt és O. Attila, valamint Betti, azaz N. Bernadett viszont vádlott lett. Ráadásul Májer a 

harmadrendű, azzal vádolják, hogy az egész csalás szellemi atyja és fővezére volt. Kámory és 

Tóth ügyét viszont mondvacsinált indokkal kiemelték a Quaestoros bűnszervezetből, és azóta a 

nyomozást is megszüntették ellenük.



A magyar Ponzik királya
Kétszáz milliárd forint felfoghatatlanul sok pénz, ekkora vagyon eltüntetésére már nemzetközi 

szinten is felfigyelnek. Nem túlzás azt állítani, hogy kárértékben soha nem volt még ekkora 

pénzügyi bűncselekmény Magyarországon. Maga a fővárosi főügyész mondta azt a vádirat 

bemutatásakor, hogy a bűncselekmény felderítése a magyar kriminalisztika csúcsteljesítménye. 

Tavaly márciusban harmincezer kisbefektető tudta meg, hogy nehezen megspórolt millióik 

elvesztek, kétszáz nagyobb befektető bukott hatalmas pénzeket, önkormányzatok vesztettek 

milliárdokat.

Az ügyből pedig pillanatok alatt áttekinthetetlen sejtés- és vádhalmaz lett, mint már annyi 

hasonló esetben. Emlékszik valaki, hogy mi volt a Kulcsár-ügy, a Postabank-ügy, az Eclipse-

ügy, a Baumag-ügy, a Globex-ügy? Mindegyikből csak annyi maradt meg, hogy néhány, 

homályos politikai kapcsolatokkal rendelkező fehérgalléros meglépett egy csomó pénzzel, a 

kisember pedig rosszul járt. Minden más ködös.

A Quaestor-ügyből nagyjából arra emlékezhetnek a híreket követők, hogy Tarsoly Csaba, ez a 

dörzsölt, politikaközeli alak rengeteg pénzt lopott, és szó volt „fiktív kötvényekről” is (és 

derenghet még valami a történetnek bohókás csavart adó Orgován Béláról, az igazgatóvá lett, 

büntetett előéletű közmunkásról).

Azért sem látunk tisztán, mert sem a felügyelet, sem az ügyészség nem tett szinte semmit, hogy 

érthetően bemutassa a széles nyilvánosságnak, mi is történt valójában: kik és mit csináltak, 

mikor és hogyan. Nem vontak be elemzőket, közgazdászokat, jogászokat és újságírókat, hogy az

ügy mélyére ássanak, és kiderüljön, mi romlott el a magyar intézményrendszerben, hogy 

évtizedeken keresztül észrevétlenül mehetett egy ekkora csalás. Amikor elkértem az 

ügyészségtől a dokumentumot, amiben benne van, milyen tanulságokat vontak le az ügyből és 

milyen változásokat javasolnak a törvényhozóknak, nem adták oda. Az ügyészség vádjai és a 

vádlottak védekezései ugyan formálisan elhangoznak a tárgyalásokon, de ez ahhoz nagyon 

kevés, hogy meg lehessen érteni az ügyet. Még egy parlamenti vizsgálóbizottság sem alakult, 

leszavazták.

Miután átolvastam a Quaestor-ügy nyomozati iratait, és beszéltem néhány kulcsszereplővel, arra

jutottam, hogy hiába minden ködösítés, annyira mégsem bonyolult ez a történet.



A Quaestor története félig egy pénügyi börleszk, felerészben pedig krimi. Egy olyan cégcsoport 

volt ez, ami rengeteg pénzt költött el már-már komikusan rosszul, de volt egy brókercége, ami 

folyamatosan szállította a milliókat. Eleinte (legkésőbb 1996-tól kezdve) az önkormányzati és 

takarékszövetkezeti ügyfelek értékpapírjainak eltulajdonításával, aztán egyre inkább 

kisbefektetőknek eladott kötvényekből jött a bevétel. A kisbefektetőket átverték, többségében 

nem létező kötvényeket adtak el nekik. A pénzből megvalósított rengeteg projekt szinte kivétel 

nélkül mind veszteséges volt, a nullszaldót is csak ritkán érték el. A hiányzó pénzt, mint a 

vádiratból világosan kiderül, az elején sikkasztással, később pedig tömeges csalással 

biztosították, ezt a tényt pedig további csalásokkal, és, bár erről a vádirat már nem szól, nagy 

eséllyel – közép- vagy felső szintű – korrupcióval leplezték el a hatóságok elől.

Így nézett ki a cégcsoport alapvető működési modellje:

A bevétel szinte teljes egészében a brókercégtől jött, és rosszul igazgatott, veszteséges 

projektekre verték el, már amit nem folyattak ki belőle a tulajdonos Tarsoly Csaba és néhány 

kivételes helyzetbe hozott alkalmazott zsebébe.



Ha lehet egy ábrán összegezni a Quaestor-ügyet, akkor az ez az ábra lesz.

Mit látunk? A Quaestor brókerécégnek ügyfélszámláiról hiányzó értékpapírok és – 2001-től 

kezdve – az ügyfeleknek eladott nem létező értékpapírok teljes értékét. Tehát nagyjából azt, 

mennyivel csalt a cég. Az ábra nem teljesen pontos, de ez az, amit először elkészített a felügyelet

a Quaestor belső adatbázisa alapján, miután 2015 márciusában elbukott a cégcsoport.

Azt lehet látni rajta, hogy a Quaestor modellje már a kilencvenes évek végétől kezdve a 

klasszikus Ponzi-elven alapult.

A pénzügyi csalók egyik legnagyobb alakjáról, az olasz-amerikai Charles Ponziról nevezték el 

ezt a csalástípust. Ennek az a lényege, hogy kölcsönből veszek valamit, ami egyébként nem hoz 

pénzt, de bízok abban, hogy a megvett dolog értéke gyorsan nőni fog. A kölcsönökért cserébe 

magas hozamokat kínálok az embereknek, és hogy ezeket fizetni tudjam, újabb kölcsönöket 

veszek fel.



Ha hatalmas szerencsém van, akkor a megvett dolgot akkora nyereséggel tudom eladni, ami 

nagyobb, mint amit a befektetőimnek tőkéstül, hozamostul vissza kell fizetnem. De erre 

nagyjából nulla az esély, általában nagyon gyorsan fenntarthatatlanná válik a működés, nagyon 

sok, és fokozatosan egyre több pénz megy el arra, hogy a már bent lévők hozamait fizessem 

vissza, ami miatt még több kölcsönt kell begyűjteni, ami még drágább lesz, és így tovább.

A Magyarországon jól ismert, piramisjáték vagy pilótajáték nevű csalástípus a Ponzi-elv egyik 

alesete, külön tételt is kapott a Büntető Törvénykönyvben. Ez arra épül, hogy az új résztvevők 

láncszerűen kapcsolódnak be, és a rendszer arra ösztönzi őket, hogy újabb embereket 

szervezzenek be. A rendszerváltás után Tribuszerné vagy éppen a közelmúltból a Fortress ilyen, 

klasszikus piramisjátékot vitt. Ezek adott esetben hatalmas pusztítást tudnak okozni, Kelet-

Európa több országában – például Romániában, Moldovában vagy Albániában – is volt az 

utóbbi két évtizedben akkora piramisjáték, ami már az egész pénzügyi rendszert veszélyeztette.

Sima, beszervezős-ügynökös vonal nélküli Ponzi volt viszont a Magyarországon gyorsan 

legendává vált karcagi Kun-Mediátor Marcsika története, ahogy Ny. Györgyné Cirmos esete is, 

de Hungáriás Jolika is egyszemélyben szedte be a pénzeket Cegléden. Így működött az USA-

ban Bernie Madoff vagy Lou Pearlman Ponzi-játszmája is.

De a Quaestor esetében nem egyszerűen erről volt szó.

Ami megkülönbözteti Tarsoly Csaba vállalkozását a fenti csalásoktól, az a normalitás látszata. 

Kun-Mediátor Marcsika egy lepukkant karcagi utazási irodában, Cirmos pedig egy budai 

csokiboltban rámolta el a milliókat.

A Quaestor viszont országosan működő fiókhálózattal szívta fel a pénzt, folyamatos 

reklámhadjárattal megtámogatva, mindenki szeme előtt. Úgy tűnt, semmit nem akartak eldugni a

hatóságok elől. A cégcsoport számos iparágban volt jelen, és nagy gondot fordított a jogszerű 

működés látszatára, vezetői politikusokkal fotózkodtak, az állammal közös üzletekre voltak 

büszkék. Amikor egy mezei ügyfél pénzt fektetett be a Quaestornál, akkor nem egy ember jól 

hangzó ígéreteire adta a kölcsönt, hanem egy több hatóság által ellenőrzött, megbízhatónak tűnő,

hosszú ideje működő, és nem utolsó sorban jó politikai kapcsolatokal rendelkező cégnek.

http://444.hu/2015/10/21/ny-ne-cirmos-meglepett-a-penzzel
http://444.hu/2015/04/16/a-nagy-kun-mediator-svindli/


Két és fél évtizedes működése alatt a Quaestor vezetői kipróbálták magukat a legkülönbözőbb 

iparágakban, és ugyan minden területen látványos kudarcot vallottak, tömeges csalásba torkolló 

pénzügyi manőverekkel egészen sokáig a felszínen tudták tartani a cégcsoportot.

Pénz a feneketlen kútba
Tarsoly Csaba a nyolcvanas években végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, később itt 

tartott órákat, és az Általános Vállalkozási Bankban kezdett dolgozni, nem túl magas 

beosztásban. Már a rendszerváltás előtt is szimatolta az üzleti lehetőségeket, ezért 1990-ben 

összekapirgált saját tőkéből, egy üzlettárssal és feleségével megalapította a Quaestor Pénzügyi 

Tanácsadót, akkor még Bt. formában, aminek egy XVII. kerületi panelházban volt a székhelye. 

Itt laktak akkoriban Tarsolyék.

A Quaestor Bt. eleinte nevéhez híven csak pénzügyi tanácsadással foglalkozott, ami nem 

hozhatott túl sokat, de Tarsoly rövidesen rátalált a nagy pénzre. Rájött – és ez nagy eséllyel az ő 

ötlete volt –, hogy rengeteg költségvetési intézmény nem tud mit csinálni a pénzével. Akkor még

nem költségvetési előirányzatnak, hanem negyedéves ellátmánynak hívták az állami 

intézmények forrásait, és rugalmasabb szabályok vonatkoztak a felhasználására. Az állami 

szervek megkapták a pénzt három hónapra, ebből kellett a negyedéves időszakokban béreket és 

a fix dologi kiadásokat fizetni. De a pénz kétharmadára nem volt azonnal szükség, egy-két 

hónapig terméketlenül állt a forrás az intézmény bankszámláján. Tarsolyék azzal szereztek 

komoly jutalékbevételt, hogy végigtelefonálták és rávették ezeket a lomha intézményeket, hogy 

fektessék be a pénzt. Eleinte tehát csak kiközvetítették a költségvetési szerveket más befektetési 

szolgáltatókhoz, amiért cserébe vastag, egy százalék körüli jutalékot kaptak. Erre 1993-ban már 

saját brókercéget alapítottak, a Quaestor Értékpapírt. Ugyanebben az időben egy másik tuti 

üzletbe, a kárpótlási jegyek forgalmazásába is beszálltak.

A pénz áramlott befelé, Tarsoly Csaba cége cégcsoporttá fejlődött, és egyre több területen vált 

aktív befektetővé. Egy gond volt, de az elég nagy: sehogy sem tudták termőre fordítani a 

beruházásaikat.

„MINDEN, AMIHEZ A QUAESTOR CSOPORT HOZZÁNYÚLT, SZARRÁ VÁLTOZOTT”

https://www.google.hu/maps/place/1173+pesti+%C3%BAt+152/@47.4804649,19.2531442,3a,90y,20.22h,103.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr02fM7npdsds8QNEsfZnHQ!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0xd9703b959fbf75e5!6m1!1e1


– mondta nekem a történet egyik szereplője, és ha nem is pont ugyanezekkel a szavakkal, de 

ugyanígy látta a legtöbb olyan kihallgatott tanú is, aki ismerte a csoport pénzügyeit, belelátott a 

projektjeibe.

Bármibe fogtak bele a cég huszonöt éve alatt, mindig minden veszteséges lett. Néha pedig 

egészen komikus bukókba kormányozta bele magát a csoport döbbenetesen inkompetens 

vezetése.

Már-már szórakoztató például az az elbénázott üzlet, ami miatt olyan nehéz helyzetbe került a 

cégcsoport, hogy nagyüzemben lopni kezdte az ügyfélvagyont.

Ez 1998-ban történt, a Bakonyi és a Pécsi Erőmű részvénycsomagjának megvásárlása körül. 

Valaki – meséli az ügyészség koronatanúja, Kámory Ferenc – meggyőzte Tarsolyékat a tuti 

üzletről: meg kell venni a részvényeket, mivel a valódi érték 40 százalékán juthatnának hozzá. 

Az üzlet összedőlt, de nem is akárhogy.

Ekkor, 1998 körül különben is nagy bajban volt a Quaestor. A brókercég ebben az időben már 

tőzsdézett saját számlára is, és hatalmas, milliárdban mérhető veszteségeket szenvedtek el az 

orosz válság idején: nagy pozíciókkal számítottak a tőzsdeárfolyamok emelkedésére, de a pesti 

tőzsde csak esett és esett. Ez a tőzsdeválság a kilencvenes évek végére eltüntette az akkori 

magyar brókercégek tekintélyes részét(ahogyan egy amerikai nagybefektető mondta, „apálykor 

derül ki, kin nem volt fürgőgatya”).

A Quaestor is valami nagyot akart húzni, hogy megússza a csődöt. Az erőműüzlettől akkora 

rövid távú nyereséget reméltek, hogy ebből akarták rendezni a veszteségeket. Ezért sok más 

akkori magyar brókercéghez hasonlóan hozzányúltak az ügyfelek számlájához, a tőzsdei 

veszteségek mellett az erőmű-részvénycsomagok milliárdos árát is ebből fizették. És itt jön a 

vicc: Kámory szerint csak az üzlet megkötése után tudták meg Tarsolyék, hogy a megszerzett 

tulajdonrészt be kell jegyezni a társaság részvénykönyvébe, ha gyakorolni akarják a tulajdonosi 

jogokat. Ettől megijedtek, hiszen az adóhatóság előtt nem tudták volna igazolni a pénz eredetét –

ezért nem jegyezték be a tulajdont. Később (nem teljesen tiszta körülmények között) teljesen 

elszállt a Quaestor tulajdonjoga, a részvények semmit nem értek.

Tarsoly Csaba gyanúsítotti kihallgatásán igyekezett áldozatként beállítani magát.

https://www.youtube.com/watch?v=D6gT5b9Wv6k

https://www.youtube.com/watch?v=D6gT5b9Wv6k
http://444.hu/2015/03/24/az-ugyfelpenz-nem-fogja-ellopni-magat/
http://444.hu/2015/03/24/az-ugyfelpenz-nem-fogja-ellopni-magat/


Forrás: Tarsoly Csaba gyanúsítotti kihallgatása, 2015. április 1.
Valójában nem 700 milliót, hanem – kamatokkal együtt – jó 2,5-3,5 milliárd forint körüli tőkét 

vesztettek el ezzel.

Amikor a Quaestor bukásának napján Tarsoly egy magánbeszélgetésen meggyónta bűneit 

Windisch Lászlónak, az MNB felügyeleti ügyekért felelős alelnökének, még az elvtársakat is 

szóba hozta utóbbi visszaemlékezése szerint.

Forrás: Windisch László tanúvallomása.
De nem sokkal az erőműrészvények után újabb nagy pénzkidobás következett. A 

dotcombuborék csúcspontján, a kétezres évek legelején a cégvezetés úgy érezte, hogy ideje 



beszállni egy telefonkártyás üzletbe az USA-ban. Ez lett volna a QuaestCom, a projekt 

vezetésével Öcsödy Pétert, egy Floridában élő magyar-amerikai kettős állampolgárt bíztak meg, 

aki később a Quaestor vezetésében is felbukkant. Csak 2008-ig több mint 1,1 milliárd forintot 

kiutaltak az amerikai cégbe, de semmi nem jött vissza onnan, és igazából nyoma sincs a cég 

tevékenységének. A nyomozók nyárig nem is tudták kihallgatni Öcsödyt, az ő ügyében külön 

nyomoznak. Nem kizárt, hogy az egész projekt arról szólt, hogy pénzt vigyenek ki az országból.

A Quaestornak sikerült az az elképesztő bravúr is, hogy akkor bukjon pénzt az ingatlanokon, 

amikor épp ezerrel mentek felfelé az ingatlanárak. A cég első ingatlanprojektje egy veresegyházi

társasházépítés volt a kétezres évek elején. A házakat végül olcsóbban adták el, mint amennyibe 

a beruházás került.

2010-hez közeledve az ETO Park és a győri focicsapat lett a Quaestor legnagyobb pénznyelője, 

ez a két cég nyolc év alatt vagy 16 milliárd forintot szívott fel a Quaestor felől, miközben 

visszafelé onnan sem jött semmi. Az ETO Park egy bevásárlóközpont lett volna, fel is épült, 

hogy aztán évekig töküresen pangjon, csak a Quaestor-érdekkörbe sorolható, veszteséges üzletek

voltak benne. Az ETO FC stadionja a tervezett 2,5 milliárd forint helyett végül 5,5 milliárdba 

került; itt is remek volt az időzítés, néhány évvel az állami stadionépítési őrület előtt vágtak bele,

így szinte semmi állami támogatást nem kaptak rá (igaz, kedvezményes állami, MFB-s hitelt 

igen). A focicsapat pedig évente eltüntetett nagyjából egymilliárd forintot: 1,7 milliárd forint 

kiadásra alig több mint hétszázmillió bevétel jutott. A projekt harmadik részét, az ETO Hotelt a 

közeli Audi gyár mentette meg, viszonylag jó kihasználtsággal működött, így legalább innen 

nem jött veszteség, talán még minimális nyereséget is hozott a szálloda.

A Quaestornak sikerült beszállnia a jelzáloghitelezésbe is, természetesen a legrosszabbkor, a 

piac bedőlése előtt, 2007-ben. Itt is nagy veszteségeket kellett leírniuk.

Ráadásul éppen ekkoriban, a 2008-as nagy válság előtti években indult egy másik zavaros 

történet, Tarsoly Csaba különüzlete a Soltvadkerti Takarékszövetkezettel. A helyi 

takarékszövetkezet vezetője – valamikor a kétezres években – hitelt akart adni a fia zseniális 

nevű vállalkozásának, a Fantázia Agrófa Kft.-nek. Mivel az összeférhetetlenségi szabályok miatt

ezt közvetlenül nem tehette meg, ezért megbeszélte Tarsoly Csabával, hogy a Quaestor 

közbeiktatásával, egy színlelt szerződés segítségével folyassák át a pénzt a fiának. Ez meg is 



történt, csakhogy időközben csődbe ment a Soltvadkert, a felszámolót pedig már nem érdekelte, 

milyen szóbeli megállapodást kötött Tarsoly a korábbi vezetővel, csak követelte vissza a pénzt. 

A soltvadkerti vezető fiától hiába követelték volna vissza a pénzt, a cégét felszámolták. Szóval 

ez a két és fél milliárdos veszteség is a Quaestor nyakán maradt. (Ebben az ügyben külön 

büntetőeljárás folyik.)

Az utolsó nagy húzása a Quaestornak a csőd előtt a Quaestor Bank volt. Ez volt Májer Zsolt, a 

Quaestor Értékpapír vezérigazgatójának nagy vágyálma. Ő volt az az ember a cégnél, aki 

pénzügyi vonalon az utasításokat adta, és a nyomozati anyagban olvasható emailjei szerint elég 

csavaros dolgokat talált ki. Májer tényleg nagyon akarta a bankot, Tarsolynak így írt erről még 

2009-ben a rá jellemző, összetéveszthetetlenül kaotikus stílusban.

(A levél apropója az volt, hogy felmondott az az ember, akivel Májer fel akarta építeni a
Quaestor bankját. Ő egyébként egy nagy, külföldi tulajdonú bank vidéki privátbanki hálózatát

irányítja ma is.)
Csak öt évvel később, és néhány hónappal a csőd előtt, 2014 decemberében valósulhatott meg ez

az álom. Akkor vették meg a francia tulajdonú Credigen Bankot, az ügyletet alapos vizsgálat 

után engedélyezte a Magyar Nemzeti Bank. A feltőkésítéssel és néhány érdekes rejtett költséggel

– köztük százmilliós „ügyvédi költséggel” – együtt 2,7 milliárd forintot fizettek érte. Egy üres 

bankért, amire még rá kellett volna költeni egy csomó pénzt (IT, marketing, szakemberek bére, 

további tőke, ilyesmi), és még várni sok időt, mire a mérleg felépítése után talán egyszer majd 

nyereséges lehet.



Ezek csak a leglátványosabb, egyenként milliárdos elrontott üzletek voltak.

Kiszámítható és folyamatos veszteséget hozott a Quaestor egyik alaptevékenysége is, az 

utazásszervezés. A kétezres években évi félmilliárdot égetett el az az üzletág, főleg a 

kihasználatlan törökországi charterjáratok miatt. Mégis fontos szerepet játszott az 

utazásszervezés a Quaestor működésében: rengeteg ügyfélben keltett bizalmat a cég, így könnyű

volt őket a cég pénzügyi szolgáltatásai, kötvényei felé terelni.

Voltak saját szállodái is a Quaestornak, főleg a Mátrában, a tanúvallomásokból úgy tűnik, hogy 

ez az üzletág Tarsolyné Rónaszéki Erika szenvedélye volt. Ha az eredeti befektetést nem is 

hozták vissza ezek a szállodák, legalább nagyon nagy veszteségeket sem termeltek, néhol 

mérsékelt nyereség is volt. Szintén apróbb veszteségeket okozott csak az a tucatnyi projektcég, 

amelyet hangzatos névvel és kisebb-nagyobb alaptőkével megalapítottak – film, egészségügy, 

média, feldolgozóipar, szóval a legkülönbözőbb területeken –, de aztán el sem indultak.

Persze lehet, hogy Tarsoly Csaba direkt adta a hülyét gyanúsítotti meghallgatásain, de tényleg 

feltűnő, mi mindenre be lehetett palizni. A cég nagy reményű befektetései között beszél a 

kihallgatáson például egy Szabadság-hegy tetején létrehozandó „makrobiotikus központról” 

(ebből is „több százmilliárd forint bevétel” származott volna Tarsoly szerint), és hogy a Quaestor

egy olyan „rák elleni gyógyszer” fejlesztésében is részt vett, ami „a nemzetgazdaság 

szempontjából is óriási felfedezés”.

De a megváltó megtérülést, a háromszázmilliárdos értéket főleg a Csepel-sziget északi csücske 

melletti Duna City nevű ingatlanprojektbe vizionálták a cég vezetői. Ez valójában egy jó helyen 

lévő üres mező, amit egy masszív bankhitel is terhelt, a Quaestor viszont hatalmas 

infrastukturális fejlesztést és új városközpontot álmodott ide. 2006-tól kezdve 50 százalékos 

tulajdonos volt itt a Quaestor, 2014. márciusban pedig kivásárolta az időközben felszámolt 

korábbi tulajdonostársát, a Gropiust. A sokszáz milliárdos érték mellett túl sok ésszerű okot nem 

tudtak felhozni, bár volt szó arról, hogy a szomszéd telek jó áron kelt el, és hogy tárgyalnak arab

és keleti befektetőkkel is az eladásról. Ezeknél is nyomósabb érv volt Tarsolyék álomvilágában, 

hogy ide tervezték a budapesti olimpia fő helyszínét. Tarsoly a gyanúsítotti kihallgatásához 

csatolta a Colliers nevű neves ingatlanos cég értékbecslését, ahol a SWOT-elemzés mellé saját 

kezűleg írta oda az erősségek mellé, hogy:

http://444.hu/2015/06/23/hova-mashova-mint-a-nagy-quaestor-telekre-almodtak-az-olimpiai-falut/


Hasonló befektetési vágyálomként hivatkozott gyanúsítotti kihallgatásában Tarsoly és Májer a 

Trasset nevű pénzügyiszoftver-fejlesztő cégre. Ebben párszáz millió forint fejében 25 százalékos

tulajdonrészt szerzett a Quaestor nem sokkal a csőd előtt. A Quaestor vezetői azt állították a 

gyanúsítotti kihallgatásaikon, hogy ez a cég olyan gyorsan bővült – többek között a magyar 

Államadósság Kezelő Központnak, az indonéz pénzügyminisztériumnak és egy szaúdi banknak 

dolgoztak –, hogy 1-2 milliárd euró jövőbeli értéke volt. Ha ez így lett volna, már csak ebből is 

ki lehetett volna fizetni a kötvénytartozások jelentős részét. De az igazság az, hogy a csőd után 

Tarsoly 1,2 millió euróért akarta sietve eladni a Quaestor tulajdonrészét, hogy ki tudja fizetni 

néhány magánkölcsönét. Ez nem jött be, később pedig a már felszámolás alatt álló Quaestor 

elvesztette az egész tulajdonrészt, mivel nem tudott beszállni a veszteséges cég feltőkésítésébe.

Ezekbe a befektetésekbe ekkora jövőbeli értéket belelátni már tényleg kétségbeesett 

hazudozásnak tűnik.

Ezt a hihetetlen hozzá nem értést a cégen belül is lehetett érezni.



Több korábbi alkalmazott is arról beszél, hogy furcsállták, amikor a 2008-as válság után az 

összes magyar brókercégnél nagy megszorítások és leépítések voltak, náluk nem volt semmi 

változás. A fizetések a versenytársaikhoz képest magasak maradtak, a vezetők megtarthatták 

drága céges autóikat. A legtöbb alkalmazott ugyan látta, hogy a cég évről évre nagy terveket 

prezentál, de arról nem tudtak, hogy ezek közül bármelyik pénzt is hozna, legalábbis így 

emlékeztek vissza a vallomásokban. Amikor arról volt szó, hogy tudták-e, honnan van a pénz, 

akkor a legtöbben bizonytalanul a brókercégre, a QÉP-re mutogattak.

A magas költségek és a drága projektek mellett folyamatos likviditási válságban volt a cég. A 

nagy pénzeket elosztó anyagcég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó (QPT) egyik korábbi pénzügyi

igazgatója, D. Attila azt mondta tanúvallomásában, hogy a beérkező számlák mindössze 5 

százalékát fizették ki időben. Folyamatosan arra kellett figyelniük, hogy legalább azokat a rég 

lejárt számlákat kifizessék, amik miatt felszámolást indíthattak volna velük szemben. Ezt akkor 

legfeljebb a Quaestor üzleti partnerei, hitelező bankjai tudták – utóbbiak rendszeresen küldték az

inkasszókat –, mert kifelé ebből nem látszott sok. Amikor végrehajtás került a fő cég neve mellé,

ami 2013-tól kezdve folyamatos volt, technikai félreértésekre, adminisztratív problémákra 

hivatkoztak.

D. Attila szerint a cégvezetés ugyan remekül elképzelte a projekteket, „de a kivitelezés valahogy

sosem sikerült”, „nem volt a cégnek érdemi termelő befektetése”, ezért maradt a folyamatos 

tűzoltás, mondta tanúvallomásában.

Ennél is pontosabb elemzéssel állt elő tanúvallomásában Ökrös András. A rutinos üzletember 

Tarsoly Csaba bizalmas tanácsadója volt 2011-től kezdve, annyira, hogy ő lett az ügyvezető 

Tarsoly kedvenc projektjében, az ETO FC-ben, majd beült a QPT igazgatóságába is. Arról 

beszél a nyomozóknak, hogy 2012 őszén önszorgalomból beleásta magát a Quaestor-csoport 

pénzügyeibe. Csak nyilvános beszámolókat nézett, és az ezekből összeszedett számokból azt 

olvasta ki, hogy 2014 elején biztosan be fog dőlni a csoport.

Annyit látott csak, hogy a Quaestor éves szinten eléget 8-9 milliárd forintot: 3-4 milliárd megy a

kötvények kamataira, egymilliárd a bankhitelek törlesztésére, hárommilliárd a működésre, és 

vannak egyéb költségek is – közben pedig a nyilvános adatokból is látszott, hogy van 

harmincmilliárd forint adósság. Ezért aztán kétségtelen, hogy az adósság rövid távon is 



fenntarthatatlan, kalkulált. Ugyan most már tudjuk, a számok, amikkel dolgozott, több ponton is 

meg voltak hamisítva, de alapvetően igaza lett volna, sőt: a Quaestor adósságai akkor már 

másfél évtizede fenntarthatatlanok voltak.

„Én a cégcsoporton belül ténylegesen nyereséges cégről nem tudok” – mondta Ökrös 

tanúvallomásában. Elmondása szerint Tarsoly annyival válaszolt neki, hogy ugyan tényleg 

vannak veszteségek, de ő ezzel ne foglalkozzon, vannak nagy-nagy projektek – főleg a Duna 

Cityre célzott ilyenkor –, amik idővel majd hatalmas nyereséget hoznak. Tehát a klasszikus 

Ponzi-választ adta: ő megvett valamit, amit addig kell finanszírozni, amíg olyan értékes nem 

lesz, hogy minden adósságot vissza lehet fizetni belőle.

Volt egy ember a Quaestorban, aki az ügyészség által összeszedett dokumentumok és 

tanúvallomások alapján folyamatosan nyíltan háborgott a veszteségek és a magas költségek 

miatt:

Kámory Ferenc.
Ő volt az az ember, akinek, mint a Quaestor Értékpapír (QÉP) treasury igazgatójának, el kellett 

intéznie, hogy folyamatosan legyen pénze az egész cégcsoportnak.

EZ VALÓSZÍNŰLEG A VILÁG LEGFRUSZTRÁLÓBB MUNKÁJA VOLT: EGY OLYAN CÉG 

LIKVIDITÁSÁRÓL KELLETT EGYSZEMÉLYBEN GONDOSKODNIA, AMELY NEM CSINÁLT 

PÉNZT SEHONNAN SEM.

Mint később látni fogjuk, Kámory egy igazi varázsló volt, egy alkimista, aki a semmiből tudott 

pénzt csinálni. És hiába tűnik úgy a nyomozati anyagból, hogy az egész Quaestor-csalás 

nélkülözhetetlen szereplője, alakítója volt, most minden arra utal, hogy koronatanúként 

büntetlenül megússza az egészet.

A nyomozati anyagban lévő emailek között 1999 óta szinte minden évből találni a cég 

vezetőinek szétküldött emaileket, amiben a gazdálkodást és az üzletpolitikát gyalázza. Ezeket 

Kámory önszorgalomból csatolta kihallgatásaihoz. Visszaköszön a tanúvallomásokból, hogy a 

treasury igazgató szóban is megszállottan gyalázta a cégcsoport magas költségeit, folyamatosan 

ezen zsörtölődött. Volt olyan pénzügyi igazgató, aki állítása szerint azért mondott fel, mert nem 

bírta folyamatosan hallgatni a néha az őrjöngésig fajuló költségcsökkentési monológjait.



Ez az ügyészségnek is megtetszett, a vádiratban is kiemelt helyen hivatkoznak Kámory kemény 

emailjeire.

És tényleg, Kámory rendszeresen elképesztő stílusban osztotta ki a cég vezetését. Tarsoly 

Csabára például simán „mocsadék féreg” vagy „tolvaj geci” néven hivatkozott, és ezekről a 

levelekről általában magának Tarsolynak is küldött másolatot, amikor épp nem személyesen neki

írta őket.

Az egyik legelső levélben, amit az egyik kihallgatásához csatolt, már 2000-ben arról ír, hogy 

kétségbeejtőnek tartja a nagy költségeket, például hogy a Quaestor vidéki fiókjai azon 

versenyeznek, kinek van fényűzőbb irodája, vagy hogy csak telefonszámlákra elköltenek havi 

hétmillió forintot. Azt írja, hogy a szállodákat el kellene adni, mert „nem értünk hozzá, csak 

veszteséget termel, kilopják, ti ezt hagyjátok”, ki kellene rúgni egy csomó embert, mindenhol 

szigorú költségkorlátokat bevezetni, és más területeken is lennének ötletei.



Szóval már másfél évtizede felhozta, hogy ebből büntetőügy („előzetes vagy sitt”) lesz.

2001-ben így foglalta össze a cég működését egy Májernek és Tarsolynak küldött levélben.

Egy évvel később megint kiosztott mindenkit.

2009-ben már ilyen nagy betűkkel fakadt ki, miután sokadszorra is lehetetlenül sok pénzt kértek 

tőle, miközben a pénzügyi válság után megrendült országban a piacokon is káosz volt.



Két hónappal később, 2009 áprilisában így mutatta be a cég költségeit.



Amit ezzel nyomatékosított.

A lelkesedés nem lankadt 2012-ben sem, csak annyi a különbség, hogy a cég és az adósság lett 

sokkal nagyobb.



 
Alig egy hónappal később:

Ekkoriban derült ki számára, hogy a soltvadkerti történet miatt 2,7 milliárdot kell elővarázsolnia 

valahonnan.



 
És így tovább.



A brókercég QÉP-nek az utolsó években már havi hétszáz millió forintot, tehát éves szinten 8-9 

milliárd forintot kellett átutalnia az anyacég QPT-nek. Ennek egy jelentős része a bankhitelekre 

ment el, más részét a fent bemutatott értelmetlen projektekre, és főleg a cégcsoport működésére 

költötték.

A Quaestor tehát nagy vízfejjel, drágán működött, projektjeibe pedig úgy öntötte a pénzt, mint 

egy feneketlen kútba.

Egészen súlyos terheket rótt a cégre az is, hogy

TARSOLY CSABA VALAMIÉRT BETEGESEN VONZÓDOTT A KÉSZPÉNZHEZ.

A Quaestor dolgozóinak nagy része minimálbér-közeli fizetést kapott, a többit borítékba rakott 

készpénzben (a pénzügyes Excel-táblázatában: „B fiz cash”) és Quaestoros befektetési jegyben 

kapta. A győri focisták is készpénzben kapták indokolatlanul nagy fizetéseik nagy részét. Ennek 

főleg adóelkerülési okai voltak, szóval ez akár még spórolásként is felfogható.

De a vezetők egészen szégyentelenül jártak rá a csoport házipénztárára.

A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó vezetett egy fontos számlát saját brókercégénél, a QÉP-nél. Ez 

volt a 7/737-es számla, amit a cégvezetés a gyakorlatban arra is használt, hogy készpénzt vegyen



ki a cégből, saját zsebbe. A kifizetéseket nem is ismernénk, de szerencsére a pénztári dolgozók 

saját munkájuk megkönnyítésére 2007-től kezdve vezettek egy Excel-táblázatot, amiben 

rögzítették a pénzfelvételeket. A pénzeket néha személyesen Tarsoly Csaba kérte a táblázat 

szerint, néha mások a cégvezetésből. Amikor Kámory felelősségre vonta Tarsolyt, az így 

válaszolt.

Tarsoly néha arra hivatkozott, hogy elviszi a készpénzt autóval Győrbe, mert ott több költséges 

projektje volt a Quaestornak, például fizetni kellett a focisták sztárgázsiját, de az építkezések 

környékén is pörögtek a bankók. Viszont amikor az alkalmazottak utánakérdeztek, hogy mégis 

mi van a pesti fiókból állítólag Győrbe vitt pénzzel, akkor a győri fiókból azt mondták, hogy oda

nem érkezett be semmi. Szóval néha útközben felszívódtak a tízmilliók.

Az egyik ilyen alkalommal írt például a QPT egyik főpénztárosa a főnökének. A levélből látszik,

mennyi idegesítő pluszmunkát jelenthetett mindenkinek, hogy Tarsoly saját széfjeként kezelte a 

cég pénzét, hiszen a pénztárakból elvitt pénzt pótolni kellett, és el is kellett könyvelni valahogy.



Más emailekből az látszik, hogy az alkalmazottak szinte körberöhögték Tarsoly lopási hajlamát. 

„Pedig nincs is hosszú hétvége”, írta vissza a QPT gazdasági vezetője az aggódó 

pénztárosoknak, amikor egy pénteki napon Tarsoly kétszer is elvitt ötmilliót az egyik fiókból.

A pénztári dolgozók táblázata alapján 2007 és 2014 között 644 alkalommal összesen 7,4 milliárd

forint készpénzt vettek ki a cégvezetők utasítására a QPT számlájáról, a 7/737-ről. Ez évekre 

lebontva így nézett ki.



Az utolsó öt évben tehát évente 1-1,5 milliárd forint ment el táskás pénzfelvételekre.

A pénzfelvételek hetedénél van beírva a táblázatba, hogy „Tarsoly Csaba kérte” – az utolsó két 

évben már egyszer sem –, ez alapján állították az ügyészek, például Polt Péter is több parlamenti

válaszában, hogy Tarsoly egymilliárdot vett ki a cégből készpénzben. De nehéz elképzelni, hogy

Tarsoly előzetes engedélye és utólagos jóváhagyása nélkül bárki pénzt vehetett volna fel erről 

számláról, ezért bátran állíthatjuk, hogy a többi készpénzfelvétel mögött is ő áll, legalábbis az 

általa elfogadott célokra fordították a készpénzt. Kámory azt mondja ezekről a pénzkivételekről, 

hogy a QPT-nél havonta 130-200 milliót vettek ki kápéban, ebből 70 millió ment borítékos 

fizetésre, Tarsoly havi 30-50 milliót vett ki a saját céljaira. Feltehetőleg jutott más vezetőknek is.

Ez a pénz köddé vált, semmit nem tudni arról, hogy mi lett vele, és az ügyészség sem 

foglalkozott azzal, hogy felderítse az útját.

A bűnszervezet
A két vezetőt, Tarsolyt és Májert kifejezetten konfliktuskerülő embereknek írják le beosztottjaik.

Tarsoly Csabánál bármit ki lehetett járni, ha valamelyik területvezető pénzt kért, annak adott. 

Egy alkalommal azért is közbenjárt, hogy egy Duna City-s vezető egymilliós parkolási bírságát 
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kifizesse a cég, miután a QPT akkori pénzügyi vezetője elutasította ezt. Azok az alkalmazottak, 

akik megpróbáltak a fejére olvasni valamit, mind arról számoltak be vallomásaikban, hogy 

Tarsoly ilyenkor bólogatott, esetleg megígérte, hogy változtat majd, hogy aztán hónapokkal, 

évekkel később se történjen semmi. Ennek a puhaságának köze lehetett ahhoz, a projektekben 

semennyire sem ellenőrizték, mire megy el a pénz, miért lépik túl a költségeket.

A fröcsögve anyázó Kámoryt sem rúgta ki.

A lefoglalt emailezésben a legtöbbször úgy bukkan fel, hogy írt neki Májer valamilyen súlyos 

megoldandó problémával kapcsolatban – legyen szó felmondással fenyegetőző alkalmazottról, 

kifizetetlen számláról –, ő pedig visszakérdezett, de csak annyit, hogy „mit tegyek?”.

Tarsoly egyébként gyakran volt távol a cég irodájától. Minden szerdán a győri ügyeket intézte, 

sokat járt Törökországban és Oroszországban, fontos emberek, politikusok társaságában 

mozgott. Az utolsó években még parlamenti VIP-belépője is volt – ezt a Győrből jól ismert 

Szijjártó Péter külügyminisztertől kapta –, kommunikációs vezetője, Bende Gyöngyi pedig 

Orbán Viktor elnöki tanácsadója volt még az ellenzéki időben, és a pletykák szerint különösen 

közel állt a miniszterelnökhöz.

Hogy mit csinált Tarsoly külföldön, arról nem tudni semmit a nyomozati iratok alapján, az 

ügyészségnek a jelek szerint nem volt fontos ez a szál, még csak adatokat sem kértek az ottani 

szervezetektől. A Quaestor a bukás előtt nagyban hirdette, hogy megnyerték a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház üzemeltetésének jogát Moszkvában és Isztambulban is, akkor még nem is 

tudhattuk, hogy ezek a Szijjártó és Tarsoly által közösen átadott irodák csak papíron léteztek, és 

azt sem, hogy a Quaestor mellesleg az MNKH kevés híjján négymilliárd forintját kezelte. A 

Quaestor alkalmazottai arról beszéltek, hogy Tarsoly a minimális erőfeszítésért cserébe óriási 

extraprofitot biztosító letelepedési kötvényes üzlethez akart közel kerülni a külföldi irodákkal, és

az is logikus, hogy külföldi befektetőket próbált toborozni a Quaestor-csoport mögé. 

Oroszországban egy energetikai projektben is részt akart venni – ami nem olyan egyszerű dolog 

egy energetikai milliárdosokkal megtömött maffiaállamban, nyilván nem is lett belőle semmi.

Tarsoly felesége vallomásában azt írja, ő alapvetően azért lett a férje cégvezető-társa a legtöbb 

Quaestor-cégben, mert sokszor kellett hivatalos papírokat aláírnia a férje távollétében. 

Emailjeiből úgy tűnik, sokra tartotta a diszkréciót, amikor beosztottjai súlyosabb dolgokról írtak,



többször azzal válaszolt, hogy „ne emailben”. Tarsolynéhoz hasonlóan csak aláíróként vett részt 

a cégek munkájában Tarsolyék fő testőre – aki egyébként saját jogon is bekerült a 

bulvárlapokba, mint Magyarország első, kizárólag női testőröket foglalkoztató cégének alapítója

–, P. Angéla is. Azt mondta tanúvallomásában, több cégben is az volt a feladata ügyvezetőként, 

hogy mindenfélét aláírjon.

Tarsolyhoz hasonlóan konfliktuskerülő, puha embernek írják le a munkavállalók a másik 

főfönököt, Májert is. Nála viszont ennél is erősebb jellemvonásnak tűnik, hogy mintha 

folyamatosan az üzleti bukástól rettegett volna, járt az agya a bizniszen, folyamatosan kereste a 

kitörési lehetőségeket a fojtogató adósságcsapdából.

Emailjeiben döbbenetesen széteső, egyben nagyon komplex módon fogalmazott. Így beszélt róla

egy QÉP-es bróker, amikor megkérték, értelmezze Májer egyik levelét.

Így pedig egy QPT-s pénzügyes.

És tényleg, néha olyanok Májer levelei, mint egy szabadvers, rengeteg egymásba csavarodó 

mondattal, érthetetlen utalással. Az alapján, amit leveleznek Tarsollyal, és amit utóbbi előad a 

gyanúsítotti kihallgatásán, nehéz elképzeni, hogy egyáltalán értette, amit Májer magyarázott 

neki.



Sokatmondó lehet kettejük viszonyáról, hogy amikor a múlt heti bírósági tárgyaláson a halkabb 

szavú Májer mondott néhány hosszabb mondatot, Tarsoly rögtön a mikronhoz lépett, és 

elmondta egyszerűbben Májer mondanivalóját. Arról beszélt egyébként Májer, hogy milyen 

nehéz a börtönben hozzáférni a nyomozati anyagokhoz, csak ennél valamivel bonyolultabban. 

Tarsoly azt mondta, hozzászokott, hogy a „cégben is az volt a feladata”, hogy „magyarra fordítsa

Májer okos gondolatait”.

Néhol azért kiderül a nyomozati anyagból, hogy Tarsoly milyen dörzsölt egy figura volt 

valójában.

Az egyik alkalmazottat például végig SMS-ekkel és chat üzenetekkel bombázta a 2013-as és a 

2015-ös felügyeleti vizsgálat alatt. Egyik alkalommal csak ennyit írt neki.

Saját unokatestvérének, Kéri Attilának – akinek több fontos posztot, például igazgatóságbeli 

pozíciót is adott – tanúvallomása szerint a bukás után azt mondta, „te tiszta hülye vagy”, hogy 

Quaestor-kötvényben tartotta megspórolt vagyonát.



A harmadik fő vádlott, a haját lófarokban hordó, sommelier és hobbifotós Kárpáti Péter 

hozzájuk képest nem zavart sok vizet, de annál jobban beszélt előadásokban üzleti és 

vezetéstudományi általánosságokról. A sok konkrétumot nem tartalmazó „stratégiai” és a 

marketingterület felelőse volt ő, és hozzá tartoztak az ingatlanprojektek is. Ez utóbbiak elég 

érdekesek lehetnének, de ezek szabálytalanságát a számos gyanús jel – például a folyamatos 

költségtúllépések – ellenére az ügyészség egyáltalán nem tárta fel. De mivel Kárpáti a cégen 

belül Tarsoly fő bizalmasa volt, a legtöbb alkalmazott úgy látta, biztosan benne van a nagy 

döntésekben. Ez szinte minden, ami terhelő elhangzik vele kapcsolatban.

Az ügyészség Tarsoly, Tarsolyné, Májer és Kárpáti mellett még hét emberrel szemben emelt 

vádat 2015 végén. Ők lennének együtt a Quaestor-bűnszervezet.

http://www.miri.hu/


Érdekes módon a hét másik ember a vezetőkkel ellentétben egyáltalán nem tűnik fajsúlyos 
szereplőnek a cégen belül. Ketten, a fiókhálózatot igazgató B. László és a győri régióért felelő F.
Sándor Balázs gyakorlatilag Tarsoly meghosszabbított kezeként jártak el két kevésbé jelentős 
vádpont, a készpénzfelvételek és az opciós szerződések ügyében. F. Edina, N. Bernadett és D. 
Tímea főleg a könyvelés meghamisítása miatt kerültek vád alá, az informatikus B. Róbertet és a 
részvénykereskedő O. Attilát a felügyeleti jelentések manipulálásával vádolják, elsősorban a 
koronatanúk vallomása alapján. A cég több korábbi és a bukás idején is aktív vezetője viszont 
nincs ott a vádlottak között, ahogy számos olyan alkalmazott sem, akik a felsorolt vádlottakhoz 
hasonló hozzáféréssel rendelkeztek az információkhoz.

Az elkerülhetetlen bukás
De miért tartott 2015-ig, hogy összedőljön ez az üzleti pancserbirodalom? Valószínűleg a 

történet minden szereplőjének jobb lett volna, ha már a kilencvenes évek végén, az első magyar 

brókercsőd-hullám idején bedől a cég. Ebben az esetben nem jöhetett volna létre a kétszáztíz 

milliárd forintos adóssághalom.

A történet legvégén, 2014 második felétől kezdve már nemzetközi kötvénykibocsátásra készült a

Quaestor. Luxemburgban bocsátottak volna ki kötvényeket, először 100 millió euró, tehát 

mintegy harminc milliárd forint névértékben. Az ügylethez a jó nevű Chevalier & Sciales 

ügyvédi iroda adott tanácsot, a luxemburgi pénzügyi felügyelet elvi engedélye is megvolt, 

Tarsoly a gyanúsítotti kihallgatásához mellékelte is a dokumentációt, állítása szerint fél év alatt 

végig tudták volna vinni a folyamatot. A kötvények jegyzéséhez persze meg kellett volna 

találniuk a világ legmélyebb zsebű balekjeit, ami bárkinek nagy feladat lenne.

DE AZ A VÉKONY JÉG, AMIN A QUAESTOR KÉT ÉS FÉL ÉVTIZED ALATT VÉGIG 

JÁRKÁLT, EGYSZER MÉGISCSAK BESZAKADT.

Tulajdonképpen Tarsolyék inkompetens, csaláson alapuló vállalatbirodalmától teljesen független

okokból.

2015 elején rendesen megrázta a pénzügyi világot, hogy Svájc jegybankja eltörölte a svájci 

frank árfolyamplafonját. Példa nélküli módon egy pillanat alatt húsz százalékot erősödött az 

ország devizája, miközben a devizapiacon rengetegen számítottak arra – és vettek fel ennek 

megfelelő pozíciókat, nagy tőkeáttételekkel –, hogy gyengülni fog a frank. Ezért a 

legkülönbözőbb típusú befektetők szenvedtek óriási veszteségeket, a legmenőbb New York-i 

hedge fundoktól kezdve egészen a magyar brókercégek devizázó ügyfeleiig.



A magyar brókercégeknél különösen durva veszteségek voltak. A devizapiac egy időre lefagyott,

nem működtek a stop-loss megbízások, és végül a magyar brókercégeknek kellett fizetni azon 

ügyfeleik után, akiknél a fedezetet elvitte a veszteség. A korábbi független pénzügyi felügyeletet

2013 során beolvasztó Magyar Nemzeti Banknál mindenesetre a gyanított nagy veszteségek 

miatt úgy döntöttek, hogy rendkívüli ellenőrzéseket kezdenek, új módszerrel. Ennek, mint 

később több alkalommal is elmondták, az volt a lényege, hogy nem előre kérik ki az adatokat a 

brókercégektől, hanem a helyszínen azzal nyitnak, hogy tükörmásolatot készítenek az összes 

adatbázisról, és a helyszínen felügyelik a kérdéseik megválaszolását.

Így jelent meg az MNB a Buda-Cash nevű brókercégnél, ahol a helyszíni ellenőrzéskor kiderült, 

a cégnél rengeteg pénzt elloptak az ügyfelek számláiról. Technikailag szinte pontosan úgy, mint 

másfél évtizeden keresztül a Quaestor esetében is – csak a Buda-Cashnél nem lakossági 

kötvényprogramba tolták át a veszteséget, hanem inkább vettek néhány bankot, ahonnan 

kedvükre dézsmálhatták tovább a betétesek pénzét.

A Buda-Cash a jobb nevű cégek közé tartozott a piacon, így miután fény derült a 

bűncselekményre, az ügyfelek természetesen pánikban szedték ki a pénzüket a magyar tulajdonú

brókercégekből. Gyorsan elterjedt a pletyka a magyar piaci szolgáltatóknál, hogy a felügyelet 

most nagyon bekeményít, és mindenhol szinte egyszerre kezdenek bele az új módszer alapján 

folytatott ellenőrzésekbe. Egy héttel a Buda-Cash csődje után már a fél Fidesz arról pletykált, 

hogy a Quaestor lesz a következő dominó.

Ez magyarázhatja, hogy a március 7-8-i hétvégén már nagyüzemben semmisítették meg az 

iratokat és törölték az adatokat a Quaestor Értékpapír csalás körüli teendőkbe jobban beavatott 

dolgozói, így Kámory Ferenc és Tóth Ibolya is.

Március 9-én, hétfőn korán reggel megjelent az MNB a Quaestornál is, néhány órával később 

pedig a két vezető, Tarsoly és Májer egymástól függetlenül belátták, hogy vége a játszmának, és 

bevallották a csalás lényegét a felügyeletnek. Májer a Váci úti székházban vallott, Tarsoly külön 

bement az MNB-be, ahol négyszemközt az alelnöknek mondott el szinte mindent a csalásokról. 

Még aznap késő este bekerült a hírekbe a Quaestor Hrurira Kft. öncsődje – mint később kiderült,

ál-öncsődje –, másnap pedig már az egész sajtó az illegálisan kibocsátott, kisbefektetőkre 

rásózott 150 milliárd forinttól volt hangos. Tarsolyék ezt követően tettek néhány kísérletet a 
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nyomok és a vagyon eltüntetésére, de egy hónappal később már mindketten előzetesben voltak, 

rengeteg kisbefektetőjük azóta is bottal ütheti a pénze nyomát, az érdeklődő nagyközönség pedig

azóta is azon töri a fejét, hogy hogyan történhetett ez meg.

A nyomozati iratok elemzéséből két fontos dolog derült ki. Mindkettő elég aggasztó a magyar 

jogállam működése szempontjából.

A felügyelet védekezése, miszerint őket másfél-két évtizeden át félrevezették, nem áll meg. 

Látniuk kellett, vagy látniuk kellett volna, hogy mi történik a Quaestornál, a csalások ugyanis 

látható nyomot hagytak. A csoport cégei közötti bankszámla-mozgásokból, az üzleti működés 

elemzéséből és a nyilvánvaló könyvelési szabálytalanságokból ki kellett volna olvasnia a 

magyar hatóságoknak, hogy tömeges csalás hajtja Tarsoly Csaba birodalmát. Döbbenetes 

hanyagság, alapjaiban elrontott felügyeleti módszerek, vagy közép- és felső szintű korrupció 

lehet a mulasztás oka, de a legvalószínűbb az, hogy ezek keveréke.

Az ügyészség vádja pedig nagyon gyenge lábakon áll Tarsoly Csaba és társai ellen, ugyanis a 

vádiratban megfogalmazott kerettörténet teljesen egészében egy megbízhatatlannak tűnő figura 

elmondásán alapul. Kámory Ferenc nem az a jóhiszemű, passzív szereplő a történetben, akinek 

az ügyészség be akarja mutatni: kulcsszerepe volt az ügyfelek értékpapírjainak 

eltulajdonításában és a későbbi kötvényes csalásban is. Ha a bíróság is így látja majd, akkor 

összedőlhet a vád. Könnyen lehet, hogy hiába maradt ekkora pusztítás a Quaestor után és hiába 

szedték össze a rengeteg világos bizonyítékot, még fel is menthetik Tarsoly Csabát és társait. 

Annak pedig, hogy hova lett a pénz, érdemben nem mentek utána, pedig soha vissza nem térő 

lehetőség lett volna arra, hogy végre kiboruljon valami a politikával mélyen összenőtt magyar 

pénzügyi árnyékvilágból.

II. Kifosztották a kicsiket, hogy kifizethessék 
a nagyokat
október 27., csütörtök 8:19

• Tarsoly Csaba cégbirodalma, a Quaestor-csoport a magyar történelem legnagyobb 

csalását vitte végig: több mint kétszáz milliárd forinttal károsította meg ügyfeleit.



• Eleinte állampapírokat sikkasztottak, aztán nem létező kötvényeket adtak el, 

meghamisították a könyvelést és egy piramisjátékot is szerveztek az ügyészség szerint.
• Cikksorozatunk első részében bemutattuk, milyen ügyetlenül szórta el az így megszerzett 

milliárdokat a Quaestor vezetése.
• Most a nyomozati anyag elemzése alapján megfejtjük a nagy Quaestor-csalást. 
• A Quaestor-ügy, második rész.

A 2008-as válság után majdnem összeomlott a Quaestor-csoport. A helyzet 2009 közepén volt a 

legsúlyosabb, a Quaestor brókercégének nagy ügyfelei, a válságban megroggyant 

takarékszövetkezetek sorban vették ki a pénzüket.

De a vagyonuk nagy része valójában már nem volt ott.

Május végén a Quaestor Értékpapír treasury igazgatója, Kámory Ferenc – aki az ügyészség 

koronatanúja a most folyó büntetőügyben – pánikban reagált az ügyfélrohamra.

Nem így lett, ahogy több korábbi válságot, ezt is túlélték.

Három évvel később a Quaestor második embere, a brókercéget vezető Májer Zsolt emailben 

összevitatkozott Tarsoly Csaba másik bizalmasával, Kárpáti Péterrel. Kárpáti a cég 

ingatlanprojektjeiért és a Quaestor „stratégiai irányításáért” felelt. Írt egy levelet arról, hogy 
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mennyire elégedetlen, amiért nem keres annyit, mint Kámory, akit csak „véglénynek” hívott. 

„K. egy átlag igt [igazgatósági] tag jövedelmének 2-3-szorosát is hazaviszi. (...) Legyen ennek 

vmi rendszere, amit alapján azt érzem, hogy vagyok olyan fontos Zsoltnak is, mint Kámory” – 

írta Kárpáti Tarsolynak és Májernek.

A brókercég vezetője érezhetően elvesztette türelmét a felvetésre. A rá egyébként is jellemző, 

nehezen követhető stílusban írt vissza.

Májer kikéri magának Kárpáti kritikáját. Arra utal, hogy a brókercég vezetőinek – így neki és a 

treasury igazgatónak is – egészen súlyos dolgokat kell csinálniuk, hogy a cégcsoport többi 



részének legyen pénze („átment tehát 30 mrdft!”). És éppen 2009 májusában döntöttek úgy, 

hogy erre az útra lépnek.

A jelek szerint ugyanis akkor, 2009 közepén döntötték el, hogy mindent a lakossági 

kötvényprogramra tesznek fel, és

A KISBEFEKTETŐKTŐL FELSZÍVOTT PÉNZBŐL FOGJÁK VISSZACSEMPÉSZNI A 

NAGYOBB ÜGYFELEIKTŐL, ÁLLAMI HÁTTÉRINTÉZMÉNYEKTŐL, 

ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÉS TAKARÉKSZÖVETKEZETEKTŐL KORÁBBAN 

ELTULAJDONÍTOTT ÉRTÉKPAPÍROKAT.

Ez hatalmas fordulat volt a Quaestor-csalás húszéves történetében. Látták, hogy biztosan el 

fogják veszteni a korábban megnyert nagy ügyfeleiket, ezért inkább a lakossági megtakarítóktól 

akartak pénzt szerezni. Agreszív reklámhadjárattal és magas kínált hozamokkal nyerték őket 

meg maguknak, és végül minden veszteséget rájuk toltak.

A cégcsoport történetét az alábbi ábrán lehet összefoglalni.

A lefelé mutató vonal a Quaestor Értékpapír ügyfélszámláiról hiányzó értékpapírokat mutatja, és

jelöltük a cég történetében fontos eseményeket is.



Ha a Quaestor 2009-ben csődbe megy, akkor a károsultak nagy része néhány tucatnyi pénzügyi 

intézmény és önkormányzat lett volna. Lettek volna károsult kisbefektetők is, de viszonylag 

korlátozott számban. Ehhez képest amikor 2015 márciusban végül tényleg bedőltek, több mint 

harmincezer kisbefektető vesztette el a millióit. De kezdjük elölről.

Az arany tojást tojó brókercég
Az első részben részletesen volt szó arról, hogy a Quaestor mennyire borzalmasan rossz volt a 

nyereséget termelő projektek indításában. De éppen ennyire jó volt abban, hogy ügyesen 

mozogjon a vidéki pénzügyi intézmények árnyékvilágában, és pénzt szerezzen az egyszerűbb 

befektetőktől.

Tarsoly Csaba azzal talált rá a nagy pénzre, hogy a kilencvenes évek legelején rájött: vannak 

olyan lomha, de sok pénzt kezelő intézmények, amik forrásaival lehet kezdeni valamit. A 

Quaestor munkatársai háromhavonta rutinszerűen végigtelefonálták az állami 

háttérintézményeket, önkormányzatokat és takarékszövetkezeteket, és befektetési lehetőségeket 

ajánlottak nekik. Ebből a munkából egészen szép jutalékbevételt ért el a Quaestor. 

Tulajdonképpen évtizedeken át ez volt a pénzszerzési módszer alapja. Így anélkül jutottak 

forráshoz a legnehezebb időkben is, hogy projektek sikerre vitelével, azaz objektív 

teljesítménnyel, negyedévről negyedévre szállított nyereségekkel ki tudták volna érdemelni a 

befektetők bizalmát.

Kezdetben bankok ügynökeiként közvetítettek jobb hozamot nyújtó befektetéseket, 1993-tól 

kezdve viszont saját brókercéget alapítottak, a Quaestor Értékpapírt. Így már maga a Quaestor 

hajthatta végre ügyfelei megbízásait, jellemzően három hónapra vették át az ügyfeleik pénzét, és

előre meghatározott kamatot fizettek nekik erre az időre. A kilencvenes években pedig 

elindították az első kötvényprogramot, az innen bevont forrásokból vidéki fiókhálózatot 

építettek ki. Sikerült is minden nagyobb vidéki városban irodát nyitni.

A Quaestor Értékpapír látszólag úgy működött, mint minden brókercég. Ha egy ügyfél, legyen 

szó magánszemélyről vagy egy önkormányzatról, takarékszövetkezetről, számlát nyitott náluk, 

akkor kapott egy pénzszámlát és egy értékpapírszámlát. A pénzszámlára utalta be a pénzt az 

ügyfél, a brókercég abból megvette neki az értékpapírt. Az értékpapírok végül a brókercég 

http://tldr.444.hu/2016/10/18/hulye-vagy-en-vagyok-a-tulajdonos-enyem-itt-minden-sajat-magamtol-nem-tudok-lopni


KELER-nél – a Központi Elszámolóház nevű speciális intézménynél – vezetett számlájára 

kerültek, 2003-ig ömlesztve, onnantól kezdve el kellett különíteni a brókercég saját számláját az 

ügyfelek megbízói számlájától. Ezért a Quaestor Értékpapírnak a KELER-nél volt egy KELER 

S (saját) és egy KELER M (megbízói) számlája, az ügyfelek értékpapírjait az utóbbin kellett 

tartani.

Fontos szabályok ezek, mert elvileg ezzel lehet megelőzni, hogy a brókercégek elköltsék az 

ügyfeleik által rájuk bízott vagyont. A saját pénzüket és értékpapírjaikat szegregálni kell az 

ügyfelek eszközeitől.

Hogy melyik értékpapír pontosan kié a KELER-nél vezetett megbízói számlán, azt a 

Quaestornál 1996-tól kezdve egy saját rendelésre fejlesztett programmal, a Brókerrel tartották 

nyilván. A programot az egyik Quaestoros igazgató, Varga János és ügyessége miatt „Ördögnek”

becézett testvérének cége, a Devilsoft Kft. fejlesztette, és egyik jellemzője volt, hogy bizonyos 

műveleteket titkosítani lehetett vele.

Ez azért volt fontos, mert

A QUAESTOR GYAKORLATILAG A SAJÁTJAKÉNT KEZELTE AZ ÜGYFELEI 

ÉRTÉKPAPÍRJAIT. AMIKOR ELSZENVEDTÉK AZ ELSŐ NAGY VESZTESÉGEKET, AZ 

ÜGYFELEK PÉNZÉT KEZDTÉK KÖLTENI SAJÁT CÉLJAIKRA.

Ez volt a Quaestor-csalás első része, ami már a kilencvenes években elindult.

Az ellopott, majd visszalopott értékpapírok
De hát hogyan lehet valamit csak úgy ellopni az ügyfelek számlájáról, hogy azt senki ne vegye 

észre? Sima ügy.

Csináltak egy ügyfélszámlát, még akkor, amikor átálltak a Bróker rendszerre, tehát 1996-ban, 

amit az egészen unalmasan hangzó „T2 Technikai számla” névre kereszteltek el. Talán azért 

hívták T2-nek, hogy a számla léte ne tűnjön fel senkinek: vannak olyan technikai számlák, 

amiket a T+2, T+3 munkanapos elszámolások könyvelésére használnak, ez is erre utalhatott (az 

is lehet, hogy eredetileg tényleg ez lett volna a célja a számlának, de ez már a múlt homályába 

vész). A Quaestor saját belső informatikai rendszerében, a Brókerben a 5/2014-es azonosítót 

kapta a T2 számla, amiből az 5-ös a szegedi fiókot jelöli, ahol nyitották, a 2014 pedig sorszáma, 

tehát a 2014-ik ügyfél volt abban a fiókban.



A T2 Technikai számla a Bróker rendszerben.

A T2 Technikai számla tehát nem egy speciális, elszámolási célú technikai számla volt, hanem 

valójában egy ugyanolyan ügyfélszámla, mint a többi, csak éppen nem volt külső ügyfélhez 

rendelve, és egyébként titkos is volt. Azok látták csak a Quaestor Értékpapírhoz (QÉP) tartozó 

back officeban, és azok kezelték, akik erre jogosultságot és utasításokat kaptak a cég vezetésétől.

Ezt a T2 számlát eleinte az ügyfelek értékpapírjainak ellopására használták. A módszer az 

alkímia és a tolvajlás fura keveréke volt.

Megnézték, milyen értékpapírokkal rendelkeznek az ügyfelek. Néhány kattintással létrehoztak 

(„jóváírtak”) egy ilyen értékpapírt a T2 Technikai (5/2014) számlán, mondjuk egy magyar 

állampapírt. Az ügylet másik oldalán egy jövőbeli utalás volt, általában az adott év végére 

időzítve. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a T2 számlán a semmiből létrejött egy állampapír, 

aminek értékét egy későbbi, még meg nem történt utalás fedezte. Ezt az állampapírt a T2 

számláról átvezették egy ügyfélszámlára – de nem akármelyikre: a Quaestor fő cégének, a 

Quaestor Pénzügyi Tanácsadónak a Quaestor Értékpapírnál vezetett számlájára. Ez ugyanaz a 

számla, a 7/737, amiről a Quaestor vezetői felvették a készpénzt. Innen megvette a Quaestor 

Értékpapír, az állampapír átkerült a KELER megbízói számláról a KELER saját számlára, 



ahonnan aztán az állampapír másodpiacon értékesítették, főleg bankoknak. Máshogyan 

fogalmazva, a brókercég megvette az értékpapírt saját anyacégének nála vezetett számlájáról, 

majd eladta a piacon.

És már kész is: pénz a semmiből, amit költhettek a Quaestor veszteséges projektjeire, de 

felvehette azt Tarsoly Csaba is készpénzben, akár. 

Valahogy így néz ki a folyamat egyben.

A folyamatot a mindennapokban irányító Kámory Ferenc így foglalta össze dolgot 2015. október

14-i tanúkihallgatásán: „A [T2-re] jóváírt állampapír nemlétező állampapír volt. (...) Amikor át 

lett vezetve a T2-ről az adott állampapír a 7/737 QPT számlára, akkor a QPT-nek keletkezett 

állampapírja, tehát mintha valamilyen forrásból szerzett volna állampapírt.”

Amikor átvezették a értékpapírokat a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó QÉP-es számlájára, akkor a 

T2 egyenlege negatívra váltott, hiszen a későbbre beírt, jövőbeli utalás még nem érkezett be 

(ezeket a későbbre beírt utalásokat általában év végén továbbgörgették a következő évre). A T2-

n lévő mínuszból lehetett látni, hogy mennyi értékpapír hiányzott arról a megbízói számláról, 

amin valójában az ügyfelek értékpapírjainak kellett volna lennie, és amihez tilos (lett volna) 

hozzányúlni.

Vegyünk egy példát: az ügyfeleknek összesen száz állampapírjuk van. Ebből huszat „jóváírnak” 

a T2 számlán, aztán „átvezetik” a QPT 7/737-es számlájára, onnan pedig eladják a piacon, 

Tarsoly Csaba pedig elkölti az érte kapott pénzt. Mi történik? Odakinn, a valóságban, például a 



KELER-ben vezetett számlán 100-ról 80-ra csökken a Quaestor megbízói számlán lévő 

értékpapírok száma. A Quaestoron belül a Bróker rendszerben viszont mintha mi sem történt 

volna, továbbra is számon tartják, hogy száz állampapírja van az ügyfeleknek, és az ügyfél is ezt

látja, ha megnézi a számláját a Quaestor rendszerében. A T2 Technikai számlán viszont van 

mínusz húsz, pontosabban hiányzik onnan húsz darab – hiszen „átvezették” onnan a QPT 

számlájára.

De volt egy olyan variáció is, hogy rögtön olyan állampapírokat adtak el az ügyfeleknek, amik 

nem is léteztek. Egyszerűen jóváírták a belső Bróker rendszerben („átvezették” a T2 számláról a 

QPT számlájára, a QPT pedig eladta a nem létező kötvényt a QÉP-nek, aztán a QÉP eladta az 

ügyfélnek). Az ügyfél úgy láthatta, hogy megvan, ha kikérte az értékét a brókercégtől, akkor 

megkapta, de valójában a KELER-ben nem volt ott az értékpapír. Ez azért fontos, mert ez adott 

mintát a későbbi fiktív kötvényes csaláshoz.

Bizonyos állampapírokat többször is elloptak. Előfordult például, hogy egy ügyfél által vásárolt 

államkötvénnyel rendszeresen kereskedtek a piacon: az ügyfél tudta nélkül eladták, újra 

megvették, nagy nyereséggel újra eladták.

A Quaestor Értékpapír egyébként nagy ügyfeleivel, az önkormányzatokkal és 

takarékszövetkezetekkel nagyrészt háromhónapos repó ügyleteket kötött. Az ügyfelek így rövid 

hozamot kaptak, elsőre meghatározott áron. A befolyt pénzből viszont a QÉP állampapír-

kereskedője – Kámory Ferenc – hosszú lejáratú kötvényekkel spekulált. Évi százmillió forint 

körüli nyereséget ért el a QÉP ebből a kereskedésből. Az ilyen ügyletek összértéke az évek alatt 

megközelítette az ezermilliárd forintot.

Az értékpapírok sikkasztásának trükkös módszere miatt azt sem lehet tudni pontosan, hogy kitől 

lopták el azokat a konkrét állampapírokat, részvényeket, amiket elloptak. Hiszen az ügyfelek 

ömlesztve kezelt közös zsákjából lopták ki őket, azok egyenként nem voltak felpántlikázva 

tulajdonosaik nevével.

Azt viszont tudjuk, hogy

2009 KÖRÜL MÁR CSAK 3-4 MILLIÁRD VOLT MEG A QÉP ÁLTAL KEZELT 22 MILLIÁRD 

FORINT ÉRTÉKŰ ÁLLAMPAPÍRBÓL, A TÖBBIT ELLOPTÁK.

A QÉP vezetői gyakorlatilag a saját pénzügyi pufferükként gondoltak az ügyfeleik vagyonára. 

Májer és Kámory a nyomozás során lefoglalt emailjeikben a legnagyobb természetességgel 



hivatkoztak „szabad keretként” vagy „szabad készletként”, „mozgástérként”, „tartalékként” az 

ügyfelek még ellopható értékpapírjaira, vagy azok hiányára.

Májer 2001-ben így figyelmeztette Tarsolyékat: „a [Kámory] Fecó nem vett vissza hanem még 

jobban az áp-ból finanszírozzuk magunkat!”. Három évvel később, 2004-ben Kámory úgy 

fogalmazott egy Tarsolynak írt emailben, „az Ép. [az értékpapírcég] nem tud már sajnos nagy 

eredményeket felmutatni, 3 állampapirból 2 hiányzik”. Májer 2008 augusztusban azt írta a 

vezetőknek, hogy „a QÉP áp állomány kritikus szinten”, amivel szintén a megbízói számlán 

lévő, lerabolható állampapírokra célzott. „A helyzet katasztrófális, minden határon túl mentünk, 

megbizói szlán 20 helyett 3mrd maradt, 2009.06.03-án szó szerint kivégeztek minket, annyi pénzt

vittek el” – írta Kámory 2009 június 11-én, szintén Tarsolynak. „Jelenlegi helyzetünkben az m en

3,3 mrdft áp van, maradt... amiből 1,8 mrd portfol [portfólióban kezelt vagyon], vagyis a 

»mozgásterünk« 1,5 mrd” – ezt Tarsolynak és Kámorynak írta Májer 2009 június 29-én.

Részvényekből is elég sok hiányzott, ezeket hasonló technikával, a T2 számlán átvezetve 

tulajdonították el. Ez még nagyobb kockázatot jelentett a cégnek, mivel trükközni kellett a Mol- 

és OTP-részvények osztalékfizetésénél: a részvénytársaságok név szerint a tulajdonosoknak 

fizetik az osztalékot – a brókercégen, ez esetben a QÉP-en keresztül –, és erről igazolást is 

adnak nekik, ami szükséges például az adóbevalláshoz. Az ellopott, nem létező részvények 

esetében viszont természetesen sem osztalékfizetés, sem igazolás nem volt. A problémát úgy 

oldották meg a QÉP-ben, hogy kiszámolták és kiutalták az osztalékot a hiányzó részvények 

esetén is, az ügyfeleknek pedig azt mondták, hogy „technikai probléma” van az igazolásokkal. 

Érdekes módon az ügyfelek közül kevesen panaszkodtak erre a problémára, és őket is sikeresen 

megnyugtatták a cégnél. Sose lett botrány.

Keller Emília
Érdekes módon nem csak a T2 számlát használták szabálytalan pénzügyi műveletek elfedésére: 

volt egy másik is, Keller Emíliáé. Ez egy cinikus vicc volt. Keller Emília valós személy, aki 

egyben a Quaestor egyik befektetőjének a lánya, és a cég korábbi munkavállalója. A Quaestor 

pénzügyesei egyszerűen fogták az ő Quaestornál vezetett számláját, és rendszeresen több 

milliárd forintnyi befektetési jegyet vezettek át rajta.



Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy Keller Emília neve a végét elharapva egyezik azzal, 

hogy KELER M, ami KELER-nél vezetett megbízói számla rövidítése: „keler-emm”. Vélhetően 

nagyon jól szórakoztak, amikor kitalálták, hogy Keller Emília számláját fogják használni a 

KELER M számla megkavarására.

Már 2000-ben voltak fura ügyletek Keller Emília számláján, de 2008-ig csak száz tranzakciót 

végeztek rajta. 2009 augusztusában viszont nagyon beindultak, 2015 márciusig közel négyezer 

műveletet csináltak ezen a számlán.

Keller Emíliát magát is meghallgatta a rendőrség tanúként, ő azt mondta, egyszer a 2010-es évek

elején kapott emailt a számláján történt tranzakciókról, de nem foglalkozott vele: „azt 

gondoltam, hogy az édesapám számláin lévő pénzmozgásról szóló egyenlegeket kaptam meg, 

amit a Quaestor tévedésből küldött meg nekem.” Később . amikor egy vidéki Quaestor irodánál 

járt, megkérdezett egy ottani alkalmazottat, hogy mégis miért vannak milliárdos mozgások a 

számláján. Erre az irodista rögtön rávágta, hogy adminisztrációs hiba történt. Az emaileket 

megtartotta a postafiókjában, de a Quaestor-botrány kitörésekor azok egyszerűen eltűntek onnan.

Nincs az a pénz, ami elég lenne
Az ügyfelek értékpapírjainak módszeres fosztogatása nem volt elég, a cégnél már az 

ezredforduló környékén is tudták, hogy ez örökké nem fenntartható. Már csak azért sem, mert a 

hiányzó állampapírok után nekik kellett kigazdálkodni a kamatot, ahogy a hiányzó részvények 

után is az osztalékot, ami egészen költségessé tette ezt a fajta finanszírozást, amellett, hogy 

teljesen illegális volt. Mivel nem voltak nyereséges projektjeik, ezért esélyük sem volt arra, 

hogy betömjék a lyukat, visszalopják a hiányzó értékpapírokat.

Elég lett volna, hogy néhány nagyobb ügyfél úgy döntsön, inkább kiveszi az értékpapírokat, és 

pillanatokon belül kiderült volna, hogy azok egyszerűen nincsenek ott.

A cég nagy erőkkel ráment arra, hogy bankhiteleket szerezzen. Ez nem volt könnyű, mert a 

bankoknál valamennyire elvárás, hogy átvizsgálják azt a céget, aminek hitelt adnak. A Quaestor 

pénzügyesein nagyon nagy volt a nyomás ezen a téren, ezt tükrözi például, hogy mire 

hivatkozott a gazdasági vezető, később vádlottá váló F. Edina, amikor fel akart mondani 2011-

ben:



Kámory is beszélt erről egyik tanúkihallgatásán. Azt mondta, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó 

mérlege már túl volt terhelve, ezért általában hiába házaltak a bankoknál hitelért: amikor 

átvilágították a QPT-t, néhány esettől eltekintve elutasították a hitelkérelmeket.

Pedig a körülményekhez képest nagyon is komoly sikereket értek el.

A kétezres évektől kezdve a fél magyar bankszektor adott különböző méretű hiteleket a 

Quaestor-csoport cégeinek. Igaz, látva a Quaestor számait, bizalmatlanok voltak: a bankok 

általában megkövetelték, hogy Tarsoly Csaba a személyes vagyonával is kezességet vállaljon a 

hitelekért, ettől függetlenül tény, hogy a „nem szalonképes mérlegek” miatt nem riadóztatták a 

bankok a felügyeletet, vagy ha igen, a felügyelet nem reagált.

Kiemelkedően nagy pénzt adott 2005-ben és 2008-ban az állami MFB a győri ETO projektekre 

(két részletben több mint hatvanmillió eurót, jó 17 milliárd forintot) és 2006-ban MKB a Duna 

Cityre (több mint ötmilliárdot, ezt egy külön projektcég kapta, így el lehetett tüntetni a QPT 

mérlegéből). Ezeken – a mezei devizahitelesekhez hasonlóan – elég nagyot buktak 2008 után a 

forint gyengülése miatt, igaz, az MFB-vel 2010 után többször is sikeresen megállapodtak a 



kamatfizetés felfüggesztéséről. Milliárdos nagyságrendű likviditási hiteleket adott a CIB, a 

Raiffeisen, az Unicredit és a Soltvadkerti Takarékszövetkezet is, és még több százmilliós 

nagyságrendűt az OTP, az Erste és több takarékszövetkezet (Orgovány, Zirc, Pilisvörösvár).

De ennél is sokkal többre lett volna szükség a cég pénzigényének kielégítésére. Ezért váltani 

kellett egy másik trükkös pénzszerzési modellre.

A kamukötvények
A megoldásra már 2000-2001 körül rátaláltak. A cég ekkor pengeélen járt, miután az orosz 

válság utáni helyzetben a lyukak betömésére elloptak rengeteg ügyfél-értékpapírt. A nagy ötlet 

az volt, hogy a korábban sikerrel végigvitt első kötvényprogramot folytatják, és a fiókrendszeren

keresztül megszólítják a lakossági megtakarítókat.

EZ FONTOS MODELLVÁLTÁS VOLT: TAKARÉKSZÖVETKEZETEK ÉS 

ÖNKORMÁNYZATOK NÁLUK ELHELYEZETT ÉRTÉKPAPÍRJAINAK ELLOPÁSA HELYETT 

FŐLEG KISBEFEKTETŐKRE MENTEK RÁ.

A Quaestor Ingatlan Kötvényt 2001-ben bocsátották ki. Tízmilliárd forint értékben lehetett 

jegyezni belőle, erre kaptak engedélyt. Az ügyfeleket úgy tájékoztatták, hogy a kötvények 

megvásárlásával a Quaestor ingatlanprojektjeit fogják finanszírozni – ugyanazokat, amikre 

egyébként a nagy bankhiteleket is felvették.

Ami elsőre elég hihetetlennek tűnhet, az az, hogy amikor 2011-2013 körül lejártak ezek a 

tízmilliárd forintos árfolyamon kibocsátott kötvények, akkor 65 milliárd forint adóssága lett 

belőle a Quaestornak.

Hogy lehet ez?

A magyarázatnak két eleme van. Az egyik az, hogy a kötvényeket úgy találták ki, hogy vállalták,

az év végén magasabb értéken – jellemzően a jegybanki alapkamat plusz két százalékos 

kamattal megnövelt árfolyamon – visszavásárolják őket, de ha marad az ügyfél, akkor az 

árfolyammal megnövelt érték kamatozik tovább. Ezt hívták lehatáridőzésnek, a kötvények 

árfolyama ebben a rendszerben kamatos kamattal emelkedett. Ha évente tíz százalékos 

átlagkamattal számolunk, akkor egy ezer forintos névértéken kibocsátott kötvény tíz évvel 

később simán 2600-as árfolyamon forgott.

A másik magyarázat pedig az egész Quaestor-csalás második fele.



TELJESEN ILLEGÁLIS MÓDON, TITOKBAN, SOKKAL TÖBB KÖTVÉNYT BOCSÁTOTTAK 

KI, MINT AMIRE ENGEDÉLY VOLT.

A kötvények piacra dobásának elég kötött szabályai vannak. Kell egy kibocsátó – ez esetben a 

Quaestor Pénzügyi Tanácsadó –, egy forgalmazó – a Quaestor Értékpapír – és egy jegyző, tehát 

aki először megveszi az értékpapírt. A jegyzési időszakban érkeznek be az ajánlatok, és amikor 

beérkezett elég, és az ügyfelek átutalták a pénzt a jegyzési számlára, akkor a forgalmazó jelez a 

KELER-nek, az pedig intézkedik, és létrejön az értékpapír. Ezt hívják „megkeletkeztetésnek”. A 

lejegyzett értékpapírok kapnak egy kódot, és megkezdik létüket, ami egészen lejáratuk napjáig 

tart (akkor vissza kell fizetni az ügyfélnek a hozammal megnövelt tőkét).

Ennek kijátszásához megint csak a T2 számlát használták, nagyjából ugyanúgy, mint amikor 

olyan állampapírt adtak el, ami nem létezett. Csak itt a saját, QPT-s kötvényt teremtették meg 

egy kattinttással: létrehoztak egy Quaestor-kötvényt a T2 számlán, onnan átvezették egy másik 

számlára, és onnan eladták az ügyfeleknek. Ezzel kijátszották a kötvények jegyzésére 

vonatkozó, elég kötött szabályokat.

Ezek a T2-ről átvezetett, majd az ügyfeleknek eladott kötvények valójában nem is léteztek, a 

KELER-nél vezetett megbízói számlán nem voltak ott, a mérlegben sem szerepeltek. Hiába 

játszották el, hogy a kötvény létezik, valójában egy papírfecni értékű dologért cserébe szívták fel

a kisbefektetők pénzét. Őket már azzal is megtévesztették, hogy a kibocsátott kötvények jelentős



része hamis volt, hiszen emiatt nem lehettek tisztában a Quaestor eladósodottságával, így a 

valódi kockázatokkal sem.

A Quaestoron belül szemérmesen „megkeletkeztetésre váró állományként” utaltak rájuk – 

mintha nem lenne semmi gond, csak éppen nem volt idejük megkeletkeztetni, de persze ami 

késik, nem múlik –, a sajtóban „fiktív kötvényeknek” nevezték a Quaestor-ügy kirobbanása 

után, az egyszerűség kedvéért mi nevezzük őket kamukötvénynek.

Szóval hogyan lesz 10 milliárdból 65 milliárd?

Az ezer forintos árfolyamon kibocsátott kötvények árfolyama a lejárat idejére 2300-2700-ra 

emelkedett, és nem csak tízmillió darabot bocsátottak ki belőlük, hanem 25 millió darabot. 

Máshogyan megfogalmazva, tízmilliárd helyett összesen 25 milliárd volt a kötvény 

kibocsátáskori névértéke, és ez az árfolyam a kamatos kamat miatt a 2,5-szörösére emelkedett. A

kettőt össze kell szorozni, és ki is jön, hogy 2011-re már egy 65 milliárd forintos adósságtömeg 

nehezedett a QPT-re.

Így kell ezt elképzelni:

Balra a tízmilliárdot és a hatvanöt milliárdot látjuk, jobbra pedig azt, hogy hogyan lett a legális 

tízmilliárdból tíz év alatt illegális, árfolyamértékkel növelt 65 milliárd. Amiből a végén csak 25 



milliárd létezett hivatalosan, 40 milliárd esetében viszont csak úgy csináltak, mintha valódi 

kötvényekről lett volna szó.

Ezzel valamit kezdeni kellett.

Akit csak lehetett, rábeszéltek arra, hogy ne vegye ki a pénzét, hanem hátáridőzze le a kötvényt, 

tehát későbbi magasabb kamatok reményében tartsa a pénzt cégnél. Ez a módszer elég jól 

működött, csak kevesen akarták kivenni a pénzt – ilyen jól kamatozó alternatívát nehezen 

találtak volna a piacon –, így az adósság továbbgörgetésével nem volt nagy probléma. De 

közben továbbra is hiányoztak az ügyfelek állampapírjai, a kötvények visszafizetése is 

reménytelen volt. Meg hát a cégcsoport mindennapi működését is meg kellett oldani valamiből.

Ekkor, tehát 2006 körül jött a zseniális ötlet, hogy a következő kötvényprogram sorozatait ne a 

központi cég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó bocsássa ki, azt Májerék is sejtették ugyanis, hogy

az agyonadósodott cég nem kaphatna felügyeleti jóváhagyást egy új kötvényprogramra. Legyen 

inkább egy új, tiszta lappal induló cég a kötvény kibocsátója. Ez lett a

QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA,

egy tízmilliós káefté. Elképesztő, hogy ez a trükk átment a pénzügyi felügyeleten, hiszen a 

kibocsátott kötvények fedezetét ugyanúgy a Quaestor-cégcsoport eszközei (likvid vagyona, 

céges részesedései, ingatlanjai) adták, amit a korábbi kötvényadósságok és az időközben felvett 

bankhitelek is terheltek.

A Quaestor pénzügyi varázslói csavartak még néhányat a dolgokon.

Létrehoztak egy valóságos piacot a saját kötvényeiknek. Most már nem az ügyfelek vásárolták 

meg először (jegyezték) a Hrurira által kibocsátott papírokat, hanem egy másik Quaestor-cég, a 

Quaestor Invest (QI). A QI számláján lévő papírokat aztán megvásárolta a brókercég QÉP, ami 

forgalmazóként eladta az ügyfeleknek. Azt mondták az ügyfeleknek, azért bonyolítják így az 

ügyletet, mert így egyszerűbb a jegyzés, nem kell a szokásos köröket lefutni, tehát egyenként 

megállapodni az ügyfelekkel és megvárni a jegyzési időszak végét, hanem a QI megveszi 

elsődlegesen, a kisbefektetők pedig már csak a másodpiacon vehetik meg. Sokkal egyszerűbben,

tömegesebben lehetett teríteni a kötvényeket. Azt is vállalta a forgalmazó Quaestor-brókercég, 

hogy bármikor visszavásárolja a kötvényeket az ügyfelektől.



Sőt, mind a négy nagy Quaestor-cég részt vett az értékesítésben: a fő cég, a QPT úgy, hogy a 

QÉP függő ügynökeként, a fiókhálózaton keresztül eljuttatta a kisbefektetőkhöz a kötvényeket.

Sematikusan így nézett ki a folyamat, ahogy eljut a kötvény a kisbefektetőkhöz.

A kötvényeket a Hrurira Kft. bocsátja ki, az elsődleges jegyző, tehát aki legelőször megveszi a 

kötvényeket, a Quaestor Invest, eredetileg ez a cég fizeti ki a kötvényeket a Hrurirának. Amikor 

a QI átutalja a pénzt a QFH-nak, és lezárul a jegyzési időszak, akkor jeleznek a KELER-nek, 

hogy megtörtént a jegyzés, a KELER pedig megkeletkezteti a kötvényt. A QI-tól aztán megveszi

a Quaestor Értékpapír, amely forgalmazóként – a QPT-s fiókhálózaton keresztül – kapcsolatba 

kerül a kisbefektetőkkel, és a másodpiacon értékesíti nekik a kötvényeket. Ha pedig a 

kisbefektetők visszaváltanák a kötvényeiket, akkor visszaveszi tőlük.

Így lett volna, ha a Quaestor betartja a szabályokat. De ez nem így volt, továbbra is 1:3, később 

1:4 arányban bocsátottak ki valódi és kamukötvényeket.

Ezt szinte pont ugyanúgy csinálták 2007-től kezdve, mint korábban, a 2001-2003 között kiszórt 

Quaestor Ingatlan kötvények esetében, csak most a Quaestor Invest QÉP-nél vezetett számlájára 

vezették át a T2-n jóváírt, valójában nem létező, „megkeletkeztetésre váró” kötvényt.



A Quaestor Investtől megvette a Quaestor brókercége, a QÉP, és eladta az ügyfeleknek, 

ugyanúgy, mintha valódi kötvények lettek volna.

A kamukötvények létrehozása a brókercégen, tehát a QÉP-en belül történt: az ügyfélpénz és az 

ügyfélértékpapírok (így a Hrurira-kötvények) a QÉP KELER-nél vezetett számláján voltak, de a 

KELER-ben csak a nettó állományt látták. Hogy az ott lévő papírokon belül mi kié, az már csak 

a Quaestor saját Bróker rendszeréből derült ki. Szóval ide nem láthatott volna be akármikor a 

felügyelet vagy az adóhatóság. Persze a helyszíni ellenőrzéseken, például 2009-ben vagy 2013-

ban így is észre kellett volna venniük a bűncselekményeket.

A befolyt pénzeket viszont végigfolyatták az egész cégcsoport 6-8 bankszámláján. A Quaestor 

brókercégének KELER-nél vezetett saját számlájáról átment a pénz a brókercég OTP-s 

számláján, továbbment a QPT, majd a QFH vagy a QI OTP-nél vezetett számláira, mielőtt 

visszament volna a QÉP KELER-es saját számlájára. Ezeket a meghatározott köröket minden 

kötvényeladásnál, lejáratnál vagy kamatfizetésnél végigvitték, gyakran napon napon belül 

milliárdos összegekkel.

Erre a szokatlan, kifejezetten komplikált és kívülről nézve nehezen átlátható manőversorozatra 

két okból volt szükség. Egyrészt fontos volt, hogy a Quaestor-csoport partnerei és hatóságok felé

mutassák, hogy fizetőképesek, és bankszámla kivonatokkal lehetett bizonyítani, hogy vannak 

rendszeres bevételei a csoport cégeinek. A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó máshogyan nem tudott 



volna évi tíz-húsz milliárdos bevételt kimutatni, így viszont ott volt az OTP-s számlakivonat, 

amivel bármikor igazolni lehetett, hogy jön be pénz.

Másrészt talán ezzel akarták összezavarni a felügyeletet, elrejteni előlük a tényt, hogy a valós, 

lejelentett kötvénymennyiség sokszorosa forog illegálisan. Pedig nagyon egyszerű lett volna 

átlátni a trükkön, elég lett volna az MNB-nél megnézni, miket utalgat a cégcsoport saját céges 

számlái között a VIBER-en, összeadni a bankszámlamozgásokat, és elképedni, hogy vajon 

hogyan teremt elő a brókercég két év alatt 30 milliárd forintot a semmiből.

Tömeges átverés
A Hrurira kötvények sikere váratlanul nagy volt. Hiába kellett minden évben lejáratni és 

megújítani a legtöbb kötvényt, ezzel nem igazán volt probléma, rengeteg pénz jött be.

Egészen elképesztő ütemben ugrott meg például a QFH-kötvényadósság 2012-ről 2013-ra: 

egyetlen év alatt 64 milliárd forinttal 174 milliárd forintra ment fel az adósság állománya. A 

növekedésből kb. 8-10 milliárd forint jött a kötvények kamatozásából. Jött be ekkor friss pénz is,

hiszen ekkor kezdett ütni a Matolcsy-féle MNB-s kamatcsökkentés sokkja: egyszer csak 8 

százalék helyett 3-4, majd annál is kevesebb lett a banki betétek kamata. Ezért a kisbefektetők 

szemében sokkal fontosabb lett az a többlethozam, amit a Quaestor-kötvények kínáltak.

De a növekedés nagyját azt okozta, hogy a régi, Quaestor Ingatlan kötvényes adósságokat 

átforgatták a Hrurira kötvényekbe. Ha egymásra rakjuk a kétféle kötvényadósságot, rögtön 

láthatóvá válik, milyen tökéletes ütemérzékkel sikerült átforgatni a lejáró tízéves QPT-

kötvényeket 2011-től kezdve.



Nem csak a jó ütemérzék látszik ezen az ábrán, hanem az is, hogy az adósság növekedése 

teljesen fenntarthatatlan pályán volt: a végén már egy év alatt nőtt annyit, mint korábban tíz év 

alatt. És jól látható a kamatos kamat hatása is, tehát hogy jelentős pénzek maradtak Quaestor 

kötvényekben évtizedes távlatban. Ez azt is jelenti, hogy valójában a 210 milliárdos végső 

kötvényadósságnak legfeljebb a fele, de inkább harmada lehetett valóban befizetett pénz, a többi

kamat volt (bár ezt pontosan szinte lehetetlen megmondani, a cég ugyanis nem vezetett erről 

sem normális kimutatást).

A végén mindenesetre már hatalmas többségben voltak a hamisított kötvények. A csőd 

pillanatában élő kötvényeknél így nézett ki a valódi és a kamukötvények aránya (háromféle 

kötvényt bocsátott ki a Hrurira Kft., a diszkontkincstárjegyhez hasonló, egyéves futamidejű 

QFD-, a változó kamatozású QFH- és a hosszabb lejáratú QFF kötvénysorozatokat):

A legdurvább a 2016 januárban lejáró QFD papír volt, ebben mindössze 13,5 százalék volt a 

valódi kötvények aránya, az összes többi kamu volt. Tehát ebben a sorozatban 1,9 milliárd forint

valódi, rendesen megkeletkeztetett kötvényre 12,5 milliárd nem valódi jutott. Összesen 153,7 

milliárd forint névértékű Hrurira-kamukötvény maradt a kisbefektetők nyakán, 56,8 milliárd 

forint valódi mellett. Az arány tehát 73-27 a fiktív kötvények javára.



A pénzügyi felügyelet – azaz a PSZÁF, majd 2013-tól a Magyar Nemzeti Bank – egyébként 

minden egyes évre külön engedélyezte a Quaestor Financial Hrurira kötvényprogramját, 50, 

majd 70 milliárd forintos kerettel. Ez azt jelenti, hogy ha akarja, a Quaestor akár meg is 

keletkeztethette volna a kötvényeit szabályosan, a jogi lehetősége megvolt erre. Csak azért nem 

tették meg ezt, mert akkor gyorsan lelepleződött volna, hogy fulladoznak a visszafizethetetlen 

adósságban.

De ki vette meg ezt a sok radioaktív szemetet?

A kötvények értékesítését folyamatos és – főleg a csoport méreteihez mérten – agresszív 

reklámkampány támogatta. Amikor elkezdték piacra dobni a Hrurira kötvényeket, 2007-ben, 

Májer így mérgelődött azon, hogy nincs elég vidéki hirdetés, ami növelné a keresletet a 

kötvényekre:



Bár nem könnyű Májer gondolatmenetét követni, de itt arról beszél, hogy muszáj eladni minél

nagyobb mennyiségű kötvényt a kisbefektetőknek („volument” csinálni), mert csak így tudják

fizetni a cég számláit, törlesztőit. Utal arra is, hogy a QÉP KELER megbízói számlán lévő

ellopható értékpapírok száma is apad („szabad készlet”), és hogy abból, amit csinálnak,

könnyen az lehet, hogy a vádlottak padjára kerülnek. A „hármunk, négyünk” a címzettek

alapján Májeren kívül Tarsolyra, Tarsolynéra és Kárpátira vonatkozik.

Egy évvel később, 2008 áprilisban Kámory Ferenc, a magas költségek miatt zsörtölődő treasury 

igazgató írta ezt egy emailben Tarsolynak és Májernek: „Amit lehet tenni sztem,h megnézzük a 

kötvény hirdetéseket, jelenleg gyengék, újakat csinálunk és megnyomjuk a hírdetéseket. Erre kell

fektetni a hangsúlyt, akár többi rovására, ez kell az életben maradásunkhoz, szlák kifizetéséhez.”

Később már nem lehetett okuk a mérgelődésre, rendesen beindult a reklámhadjárat.

A lenti grafikon mutatja, mennyire megugrott a kötvények reklámjára költött pénz, ahogy 

fokozódtak a Quaestor pénzügyi gondjai.

A következő reklám például két héttel a cégcsoport bukása előtt még futott a tévékben. Figyeljük

meg, mekkora hazugság fért ebbe a rövid reklámba, amikor az általuk épített vállalatok 

„jövedelmezőségére” utalnak. Ez már önmagában megérdemelt volna egy GVH-bírságot a 

félrevezető reklám miatt (persze az ilyen bírságok átfutása általában eltart egy-két évig).



https://www.youtube.com/watch?v=IoCbTJagpdw

A kötvények kibocsátási tájékoztatói természetesen teljesen félrevezetőek voltak, a legtöbb 

ügyfél nem érthette, hogy mit jelent a „szokásostól eltérő kockázat”. Szisztematikusan hazudott 

a cég az ügyféltájékoztatóiban is, nézzék meg (pdf), a QFH kötvények kockázati szintjének 

jelölése megegyezett a tutibiztos lekötött bankbetétekével, sőt, alacsonyabb kockázati szintet 

jelez, mint a magyar államkötvényeknél.

Ügyféligény pedig volt bőven, mivel ők – a nyomozás során lefoglalt levelezésben olvasható 

fiókvezetői emailek alapján is – csak azt figyelték, mekkora a kamat mondjuk az állampapírok 

hozamaihoz vagy a lekötött banki betétek kamataihoz képest. Márpedig ebben az összevetésben 

lényegesen többet hoztak a Quaestor kötvényei, mint a legtöbb versenytárs befektetés.

„Olyan ügyfél nem volt, aki kötvényt szeretett volna venni, és üres kézzel távozott” – mondja 

tanúvallomásában az egyik jól tájékozott alkalmazott. Az nem volt akadály, hogy a QI nem 

jegyzett elég kötvényt, hiszen ilyenkor a QÉP-nél intézkedtek, és előállítottak nem létező 

kötvényeket a T2 számláról, amiket aztán el lehetett adni az ügyfeleknek. Ezért tudták 

kielégíteni az ügyféligényeket már 2006-ban is, amikor a kamatadó bejelentése előtt nagyobb 

ügyfélroham volt, vagy 2013-ban, amikor hirtelen mindenkinek fontosabb lett a magas kamat.

„HA BEJÖN VALAKI, ANNAK KÖTVÉNYPÉNZT VISSZA NEM ADUNK”,

ez volt a másik jelmondat a fiókokban, és különösen a nagy befektetőknél. Ha nagyon 

elszántnak tűnt az ügyfél, hogy kivegye a pénzét, akkor egészen komoly hozamprémiumokkal 

csábították arra, hogy mégis inkább maradjon. Az ilyen megemelt kamatok miatt aztán még 

gyorsabban nőtt az adósságállomány.

A fiókokban dolgozókat pénzbeli ösztönzőkkel személyesen is érdekeltté tették abban, hogy 

minél több új kötvényt adjanak el, a meglévő ügyfeleket pedig minden erővel megtartsák. 

Folyamatosak voltak az értékesítési versenyek.

Volt egy kísérlet arra is 2010 körül, hogy házaló ügynökökkel terítsék a Hrurira QFT-típusú 

kötvényeit, de ez egyáltalán nem lett sikeres. Ez is mutatja, hogy milyen fontos volt az ügyfelek 

szemében a normalitás látszata, amit többek között a fiókhálózat is jelképezett.

Nyerő ötlet volt az is, hogy a Quaestor vállalta, bármikor visszaváltja a kötvényeit, és még az 

időarányos hozamot is jóváírják. Ez ugyanis egy csomó kisbefektető szemében egy 

http://www.quaestor.hu/sites/default/files/pdf/qep/quaestor_penzugyi_termektajekoztato_0.pdf


bankbetéthez hasonlóan megbízható és likvid – de lényegesen többet kamatozó – befektetéssé 

tette a Quaestor kötvényeit. Ez elég megtévesztő volt, de a pénzügyi fogyasztóvédelem nem 

büntette meg a céget emiatt sem.

Arra viszont legalább jó volt a hihetetlen mennyiségű kamukötvény kibocsátása, hogy 

elkezdhették belőle visszafizetni a korábban a nagyobb szereplőktől ellopott állampapírokat, 

részvényeket, befektetési jegyeket.

Az állampapír-hiány 2009 elején-közepén érte el a maximumát, onnantól kezdve már csökkenő 

trendben volt. A Quaestor Értékpapírnak ugyanis volt annyi bevétele a Hrurira kötvények 

eladásából, hogy a piacról vegyen állampapírokat a hiányzóak helyére, és azzal betömje a 

lyukat.

Ez volt az, amit eldöntöttek 2009 májusában, amikor majdnem elfogyott minden az ügyfelek 

számlájáról.

Erre már csak azért is szükség volt, mert a PSZÁF a 2009-es ellenőrzésen rájött, hogy a 

Quaestor Értékpapír néhány nagyobb ügyfelének vagyonát engedély nélkül kezelte portfólióban.

Ezt akkor megtiltották nekik (bár a vizsgálatot lezáró határozatnak ezt a részét valamilyen 



rejtélyes okból nem hozták nyilvánosságra). Aztán 2013-tól a takarékszövetkezetek FHB-

vezérelte integrációja miatt lettek zavarok, sok takarékszövetkezet elvitt ekkor pénzt. És 

egyébként is folyamatosan fenyegetett, hogy a nagy ügyfelek hirtelen leléphetnének. Szóval 

inkább sietve betömték a lyukat a kisbefektetőknek eladott QFH-kötvényekből.

Nem túlzás azt mondani ez alapján, hogy a Quaestor a kisbefektetőktől kicsalt kötvényekből 

fizette vissza az önkormányzatokat, takarékszövetkezeteket és az olyan entitásokat, mint a 

Magyar Nemzeti Kereskedőház. Így végül, az elkerülhetetlen bedőlés után 20-40 nagy 

intézményi károsult helyett lett harmincezer kisbefektető károsult. Ha a kötvénykibocsátás 

felpörgése előtt dől be a Quaestor, akkor teljesen más jellegű pénzügyi csalás lepleződött volna 

le.

A KICSALT PÉNZEKKEL TEHÁT ELLEPLEZTÉK A LOPÁST.

Amikor már a felügyeleti biztos, illetve a felszámoló irányítása alatt a külsős szakemberek 

felmérték a QÉP állapotát, akkor arra jutottak, hogy az ügyfelek összes értékpapírja megvan. 

Nem csak az értéktelen, fizikailag létező Bakonyi és Pécsi Erőmű részvények penészedtek egy 

pincében – ezek miatt kezdett lopni a cégcsoport –, hanem minden állampapírt és részvényt 

visszaloptak már addigra. A veszteség a kisbefektetőknél maradt.

Piramisjáték a piramisjáték tetején
Volt tehát egy értékpapírlopás, továbbá egy nem engedélyezett kötvénykibocsátás. Ezekre 

adódott egy harmadik fő bűncselekmény is, de ez már inkább csak a cseresznye volt a habos 

torta tetején: az opciós szerződések.

Kiderült ugyanis, hogy az utolsó pár évben Tarsoly Csaba és néhány embere (főként a 

fiókhálózatért felelős B. László és győri régiót vezető F. Sándor Balázs) a hivatalos és kamu 

QFH-kötvényeknél lényegesen magasabb hozamot ígérve színlelt, „opciós jogokról” szóló 

szerződésekkel szedtek be pénzt kiválasztott ügyfelektől.

Ez már klasszikus pilótajáték típusú illegális betétgyűjtés volt. Tarsoly és emberei készpénzben 

kérték és kapták a pénzt, amivel aztán nem tudni, mit csináltak. Ahogy a felvett QPT-s 

készpénzek, úgy ezek a pénzek is ismeretlen helyre távoztak. Ha valaki ki akarta venni a pénzt, 

azt már a kötvényekhez hasonlóan a Quaestor Értékpapírnak kellett fizetnie.



A sértettekkel kötött szerződések dátumát és a kumuláltan felvett pénzt összeadva látszik, hogy 

főleg az utolsó két évben pörgött fel ez a fajta pénzszerzés (igaz, lehet hogy az ügyfelek a 

korábban megkötött, majd lejárt szerződéseket kötötték újra). Volt, akivel három nappal a 

bedőlés előtt, március 5-én kötöttek ilyen szerződést.

A sértett ügyfelek között főleg magánszemélyek vannak, de vannak köztük olyan intézmények 

is, mint az Árpádházi Szent Margit Plébánia, a Nyíregyháza Városi Csatornamű-építő 

Vízgazdálkodási Társulat vagy a Kaposvölgyi Vizitársulat. A tanúkihallgatásokból úgy tűnik, 

főleg olyan vagyonos ügyfeleknek adták el ezeket, akikkel volt valamilyen bizalmi viszony, 

például Tarsoly Csaba és más munkavállalók ismerőseinek.

A teljesen szabálytalan szerződések után 12 milliárd forint adósság maradt, ami méretében 

ugyan eltörpül a fenti két csalás által okozott károkhoz képest, de azért önmagában is jelentős 

bűncselekménynek számít.

A 120 milliárdos eltérés
Egy ilyen gigantikus csalássorozat nyomait valahogy el kellett tüntetni. Egy pillanat alatt 

lelepleződött volna minden, ha a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó csoportszintű beszámolóiból 

látszott volna, hogy a rengeteg terméketlenül elszórt pénz miatt milyen óriási veszteségek 

vannak. De erre is volt megoldás.

A KÖNYVELÉST IS MEG KELLETT HAMISÍTANI.

Ehhez egy pofonegyszerű trükköt választottak. Az anyacég Quaestor Pénzügyi Tanácsadó úgy 

csinált, mintha kölcsönadott volna egy csomó pénzt a Quaestor Értékpapírnak, utóbbi pedig 

folyamatosan törlesztett volna, amiből a QPT-nek évről évre nagy-nagy bevételei lettek volna. 

Ezeket az állítólagos kölcsönöket a QÉP viszont nem szerepeltette a könyveiben. Nem csoda, 

ugyanis ezek a kölcsönök nem léteztek, legalábbis semmi bizonyíték nincs a létezésükre.

A QPT által a saját brókercégének, a QÉP-nek állítólag kölcsönadott pénz értéke évről évre 

halmozódott, a végén már elérte a 120 milliárd forintot, miközben a QÉP könyvelésében a valós 

adat szerepelt, tehát hogy nem kaptak semennyi kölcsönt sem a QPT-től.



Ezzel fedték el, hogy valójában minden évben 2-3 milliárdos veszteségei voltak a 

cégcsoportnak. A QPT papíron mindig kimutatott egy pozitív nullszaldót, de ezt valójában olyan

pénzekkel tömték be, amelyek mögött nem volt semmilyen valós teljesítmény, csak a QÉP 

csalásból származó bevétele.

Ez azt is jelenti, hogy ha bárki – adóhatóság, pénzügyi felügyelet, KEHI – veszi a fáradtságot, 

bekéri a főkönyvi kartonokat és összenézi a Quaestor két fő cégének könyvelését, akkor 

pillanatok alatt észrevette volna az óriási eltérést.

Abban, hogy ez nem derült ki, az is segített, hogy más-más ember végezte a fő Quaestor-cégek 

könyvelését és könyvvizsgálatát. A QÉP könyvvizsgálója egy hetvenéves férfi, a QPT 

könyvvizsgálója pedig egy hetven év feletti nő volt, utóbbi probléma nélküli elhitte, hogy azok a

számlák és egyenlegközlők, amiket a Quaestoros könyvelők letettek elé, valódiak („a memóriám

nem a régi”, jegyzi meg egy ponton a kihallgatásán). De mégis fura – már-már hihetetlen –, 

hogy soha nem derült ki semmi.

Ennyire sem kellett volna mélyre ásni, hogy a csoport iszonyatosan gyanús legyen: még a 

meghamisított könyveléssel is látszódhatott, hogy a finanszírozott projektek nem hoznak pénzt, 

ezért sehogy sem jön ki a nullszaldó.



Igazi rejtély, hogy egy ekkora értékben, két évtizeden át végiggörgetett csalás hogyan nem szúrt 

szemet a magyar állam egyik hatóságának sem. A cikksorozat következő része a pénzügyi 

felügyelet mulasztásairól fog szólni.

III. Nincs az az isten, hogy a pénzügyi 
felügyeletnél ne tudták volna, mi folyik a 
Quaestornál
november 15., kedd 7:38

• Senki és semmi nem okozott még nagyobb kárt Magyarországon pénzügyi csalással, 

mint Tarsoly Csaba és cége, a Quaestor.
• A több mint kétszázmilliárdos monstre csalássorzat két évtizeden keresztül zajlott a 

hatóságok orra előtt.
• A pénzügyi felügyelet – a PSZÁF, majd az MNB – legalább négyféle módon vehette 

volna észre, mi folyik a cégnél.
• A hatóságok csak akkor avatkoztak be, amire a Quaestor már terítette a kockázatot, és 

harmincezer kisbefektetőjére hárította.
• Valójában az sem igaz, hogy felügyelet leplezte volna le a csalást.
• A cikksorozat első részében arról volt szó, milyen ügyetlenül szórta a milliárdokat a 

Quaestor-csoport.
• A második rész sorra bemutatja Tarsolyék különböző sikkasztási-átverési technikáit a 

nyomozati anyag elemzése alapján.
• Most végignézzük, mi tette lehetővé, hogy húsz éven keresztül zavartalanul csaljanak.
• A Quaestor-ügy, harmadik rész.

A bukás napja, 2015. március 9., hétfő. A pénzügyi felügyelet emberei délelőtt megjelentek a 

Quaestor brókercége, a Quaestor Értékpapír Váci úti irodájában. Hosszas ellenőrzésre lehetett 

számítani, a Magyar Nemzeti Bank ellenőrei berendezkedtek egy szobában. Ez a szoba éppen 

szemközt volt azzal a szerverszobával, ahol a nagy szemeteszsákok voltak, tele azokkal az 

iratokkal, amiket az előző hétvégén a Quaestor brókercégének alkalmazottai ledaráltak.
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Tarsoly és Májer úgy döntöttek, hogy vége
Az ellenőrök hozzákezdtek a munkához, de rögtön érezhették, hogy valami nincs rendben. 

Májer Zsolt, a Quaestor Értékpapír vezérigazgatója – későbbi másodrendű vádlott – ugyanis 

anomáliákról, elszámolási problémákról mormogott, amikor a helyszínen fogadta őket. Mielőtt 

az MNB ellenőrei megjelentek volna a brókercég back office-ában valamikor a délután 

folyamán, még számos furcsa pénzügyi műveletet végrehajtottak ott a Quaestor vezetőinek 

utasítására.

Tarsoly Csaba, a Quaestor tulajdonosa és vezetője dél körül felháborodva telefonált be a Magyar

Nemzeti Bankba, Végh Richárd felügyeleti igazgatóhoz. Emelt hangon kérte számon, hogy 

mégis mi ez, hogy csak úgy megjelennek náluk ellenőrizni előzetes egyeztetés nélkül, inkább 

jöjjenek vissza máskor.

A telefon most nem volt elég. Az MNB jelezte, hogy nem tágítanak, megtartják az ellenőrzést. 

Az is jó kérdés, vajon mi alapján gondolhatta úgy a Quaestor tulajdonosa, hogy csak úgy 

betelefonálhat a felügyeleti hatósághoz, és felszólíthatja őket bármire.

Tarsoly aznap délben chatben kérdezte a Quaestor Értékpapír egyik alkalmazottjától, hogy miről

szól a vizsgálat. Megtudta, hogy a pénzfedezettség iránt érdeklődnek – tehát hogy tényleg 

megvannak-e az ügyfelek értékpapírjai és a pénzük a brókercégnél, ami logikus, hiszen a két 

héttel korábbi Buda-Cash ügyben ezzel volt baj –, és adatbázisokat is másolnak a felügyelet 

emberei. Aztán utasított Tarsoly:



Nem sokkal ezután, délután három körül Tarsoly beállított az MNB felügyeleti részlegének 

Krisztina körúti székházába. Vele tartott ügyvédje, Sz. István és kommunikációs vezetője, Bende

Gyöngyi. Windisch Lászlóval kért találkozót. Ő volt az a felügyeleti MNB-alelnök, aki nem 

sokkal korábban aláírta a Quaestor kötvénykibocsátási tájékoztatóját jóváhagyó határozatot. 

Éppen akkor vette át a pénzügyi felügyelet vezetését, ami után a Quaestor 2013-as ellenőrzését 

büntetés nélkül zárták le. Egyébként ma is ő az alelnök.

Tarsoly azt mondta Windischnek és a vele lévő szakértőknek, hogy nem tudják teljesíteni az 

ügyfelek visszaváltási igényeit, ezért a kötvényeket kibocsátó cég, a Quaestor Financial Hrurira 

csődöt fog jelenteni.

Ez állítólag meglepte az MNB-seket. Azt állítják, figyelték a Quaestor-kötvények lejárati 

szerkezetét – mármint azokét, amikről tudtak, tehát a legális kötvényekét –, és a Buda-Cash csőd

után minden nap külön jelentést kértek Tarsolytól a kötvény-visszaváltásokról. Ezeket az 

emaileket csatolták a nyomozati anyaghoz, Tarsoly megnyugtató hangon ír bennük arról, hogy 

nincs nagy probléma, az ügyfelek egyre kevesebb kötvényt váltanak vissza a Buda-Cash csőd 

utáni riadalom miatt. Később kiderült, hogy Tarsoly nagyjából megfelezte a számot, tehát 

feleakkora visszaváltási igényről számolt be – mintegy másfél milliárd forintról –, mint amennyi

pénzt valójában visszakértek az ügyfelek ebben a szűk két hétben.

A Windsch-sel folytatott találkozó után, délután 4-5 között írta Tarsoly a később sokat idézett 

segítségkérő levelét Orbán Viktornak. A Quaestor vezetője arra számított, hogy bajba jutott 

cégcsoportját legmagasabbra nyúló politikai kapcsolatai és a sok kisbefektető miatt ki fogják 

menteni, így állami segítség mellett szervezheti újra a céget. Abban is bízott, hogy a 

csődvédelem ideje alatt értékesíteni tudják a Duna City nevű projektet – éppen a megelőző 

pénteken folytattak biztató tárgyalásokat közel-keleti befektetőkkel, ahol még a kormány is 

képviseltette magát, hiszen ott volt Szijjártó Péter egyik államtitkára, Magyar Levente.

Miután megírta és elküldte a levelet, délután öt körül Tarsoly váratlan dologra szánta el magát. 

Egyedül ment vissza az MNB-s felügyelethez, és négyszemközti megbeszélést kért Windischtől.

Nem sokkal később megjelent a Quaestor kommunikációs vezetője, a korábban Orbán Viktor 

személyes tanácsadójaként is dolgozó Bende Gyöngyi is, és szintén négyszemközti 
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megbeszélést kért az MNB alelnökétől, ám amikor megtudta, hogy ő már Tarsollyal van 

kettesben, „pánikszerűen elrohant”, emlékezett vissza Windisch.

A délután öt körüli találkozón Tarsoly gyakorlatilag meggyónta Windischnek bűneit, legalábbis 

az MNB-alelnök így számolt be erről a nyomozóknak, a kettejük közötti találkozóról ugyanis 

nem készült jegyzőkönyv. Elmondott mindent, egyes vagy többes szám első személyben: hogy 

meghamisították a felügyeletnek napi szinten küldött adatokat és a könyvelést, hogy nem 50, 

hanem 200 milliárd értékben bocsátottak ki kötvényt. Hosszasan magyarázkodott és 

mentegetőzött, amiből Windisch ezt szűrte le: „Bűnbánó ember benyomását keltette, azt mondta 

most beszél először őszintén hosszú évek óta.” Tarsoly azt mondta neki, hogy

SZÖRNYŰ ÉRZÉS VOLT REGGELENTE FELKELNI, TÜKÖRBE NÉZNI ÉS BEMENNI 

DOLGOZNI,

folyamatosan előre próbált menekülni.

Ez volt az első és az utolsó alkalom, hogy Tarsoly felelősséget vállalt a tetteiért. A beszélgetés 

végén arra jutottak az MNB-alelnökkel, hogy jegyzőkönyvezik a vallomást. Amikor az 

ügyvédek ezen dolgoztak, Windisch már nem volt ott, és egy teljesen felvizezett verziót írtak 

csak le; Tarsoly ebben az alig néhány soros vallomásban már csak annyit ismert el, hogy 

túllépték a kötvénykibocsátásoknál az engedélyezett keretet. Korábban azt mondta Windischnek 

a Quaestor vezetője, hogy nem szeretné, ha minden jegyzőkönyvbe kerülne, amit elmondott, 

mert ez aláásná a tervezett megállapodását a kormánnyal. A szűkszavú jegyzőkönyvvel este 

nyolc előtt végeztek.

A Quaestor második embere, a brókercéget vezető Májer Zsolt Tarsolytól függetlenül jutott arra 

ugyanebben az időben, hogy vége a történetnek. Este fél hét körül, amikor már órák óta beszélt 

az őt vallató tucatnyi felügyeletisnek a Váci úti Quaestor-székházban, egyszer csak olyat 

mondott, amire kikerekedett a szeme a hallgatóságnak.



Részlet Májer Zsolt 2015. március 9-i, MNB-s felügyeleti célvizsgálaton felvett jegyzőkönyvéből.

A felügyelet emberei akkor még nem tudhattak arról, amit Tarsoly Windischnek négyszemközt a

Duna túloldalán előadott. Abban a hitben voltak, hogy 50-60 milliárd forint kötvényadóssága 

van a cégnek, ehelyett kiderült, hogy titokban „olyan 160 milliárddal” több. Az MNB-sek ezután

megnézték a számlákat a Quaestor Értékpapír belső rendszerén, és tapasztalták, hogy valóban: 

létezik egy „T2 Technikai” nevű számla, amin rengeteg értékpapír szerepel negatív előjellel. A 

nyilvánosságot másnap, március 10-én tájékoztatta a jegybank a Quaestornál talált 

rendellenességekről, egyben átvette az irányítást a Quaestor Értékpapír felett. A felügyelet a 

Deloitte bevonásával, néhány megmaradt quaestoros dolgozó segítségével értette csak meg a 

következő hetekben, mi is történt egészen pontosan.

A Magyar Nemzeti Bank részéről gyakran elhangzik, hogy a PSZÁF-fal ellentétben az a 

jegybank szinte rögtön leleplezte a Quaestor-csalást. Matolcsy György például éppen pár napja, 

tehát 2016 novemberében a parlamentben válaszolt (37. oldal) annyival egy ellenzéki kérdésre, 

hogy „tizenöt évet leleplezni tizenöt hónap alatt. Ez az eredmény”.

De a fenti rövid eseménysorból – amit tanúvallomások jegyzőkönyveiből rekonstruáltam – 

látható, hogy

VALÓJÁBAN NEM A FELÜGYELET LEPLEZTE LE A CSALÁST.

Lehet, hogy leleplezte volna, de erre nincs bizonyíték. Maguk a Quaestor-vezetők döntöttek úgy,

hogy bevallanak mindent a jegybank embereinek. Hogy miért, az máig nem egyértelmű, hiszen 

hiába vettek ki a Quaestor ügyfelei több milliárd forintot az utolsó hetekben, így is volt egy 

hatmilliárdos tartalék a Quaestor saját számláján. Talán állami segítségre számítottak, talán 

érezték, hogy most biztosan le fognak bukni.

Az biztos, hogy Tarsolyék elszámították magukat. A kormány részéről másnap délelőtt fogadta a

Quaestor vezetőjét az NGM államtitkára, Orbán Gábor. Ekkorra a felügyelet bejelentései miatt 

már bőven bűncselekményekről volt szó a sajtóban, így könnyedén utasíthatta vissza Orbán az 

állami segítséget.

Az egyik legnagyobb rejtély a Quaestor-ügyben az, hogy miért nem szúrt szemet egy ilyen 

őrületesen nagy bűncselekmény a magyar hatóságoknak. Csak a kötvényesek 210 milliárd 

http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/ny161102/b9e8ebd9-fd74-47cf-9a74-eb6bc65eb06f


forintot vesztettek egy olyan csalássorozatban, ami már a kilencvenes években is milliárdos 

nagyságrendű volt.

Azért van pénzügyi felügyeletünk, hogy megakadályozza az ilyesmit. Azoknál a cégeknél, 

amelyek más pénzét kezelik, esetleg pénzt vesznek kölcsön rengeteg embertől, mindig nagy a 

kísértés, hogy így vagy úgy, de átverjék ügyfeleiket: hozzányúljanak a pénzükhöz, értéktelen 

pénzügyi termékeket adjanak el nekik, eltulajdonítsák a kölcsönvett pénzt és hasonlók. Ha nincs 

bizalom a pénzügyi intézményekben, így a bankok, biztosítók, a pénz- és tőkepiacok tiszta 

működésében, egy percig sem tudna működni egy modern gazdaság: senki nem akarna hitelt 

adni a másiknak. Ezért a pénzügyi szolgáltatóknak különösen sok szabálynak kell megfelelniük, 

amiket a felügyeletnek szigorúan be kell tartatnia.

A cikksorozat második részében bemutattuk, hogyan ment a Quaestor-csalás. Négy fő 

csalástípus vonult végig a Quaestor történetén, és egyiket sem vették észre időben azok, akiknek

ez lett volna a dolga.

● Eltulajdonították a nagyobb ügyfelek megbízásából vásárolt értékpapírokat. Ez a 

kilencvenes évektől kezdve 2013-ig ment.
● Lakossági kötvényprogramot indítottak 2001-ben, amit 2007-től kezdve tovább 

szélesítettek. A kötvények háromnegyedét eleve szabálytalanul bocsátották ki, gyakorlatilag nem

létező értékpapírokat adtak el. Ebből a pénzből fizették vissza a nagyobb ügyfeleiktől ellopott 

értékpapírokat, és így finanszírozták a Quaestor drága működését, veszteséges projektjeit.
● Hogy ez ne legyen teljesen nyilvánvaló, meghamisították a könyvelést.
● Végül, az utolsó néhány évben egy piramisjátékszerű illegális betétgyűjtésbe kezdtek.

A hatalmas összegben elkövetett csalássorozatot agresszív reklámhadjárat kísérte, egyszóval 

mindenki szeme előtt, látványosan történt az elképesztő összegű bűncselekmény-sorozat. A 

manőverek nyomait el kellett tüntetni. Erre voltak módszereik, de egyik sem volt annyira ravasz,

hogy ne deríthette volna fel egy közepesen alapos felügyeleti vizsgálat.

Látták a bajt
A Magyar Nemzeti Bank és felügyeleti elődjei (2000-ig az ÁPTF, 2000 és 2013 között a 

PSZÁF) rendszeresen ellenőrizgették a Quaestort. Ahogy a törvény előírta, ötévente átfogó 

http://tldr.444.hu/2016/10/27/kifosztottak-a-kicsiket-hogy-kifizethessek-a-nagyokat


ellenőrzést tartottak. Pontosabban nem a Quaestornál, hanem a Quaestor Értékpapírnál, mert ez 

volt az a cég, amire kiterjedt a pénzügyi felügyelet ellenőrzési jogköre.

Az utolsó rendes felügyeleti ellenőrzésen, 2013-ban például hónapokon át, összesen ezer 

kérdésre kellett válaszolniuk, mondta a nyomozóknak a back office-t vezető Tóth Ibolya. Több 

száz típusú adatot, dokumentumot kértek be. „Nagyon nehezen tudtam csak olyan időpontban 

jönni, amikor épp nem az MNB, PSZÁF, NAV ellenőrzött náluk” – mondta tanúkihallgatásán a 

Quaestor Pénzügyi Tanácsadó könyvvizsgálója.

A Quaestor befektetési szolgáltató cégének ezerféle jelentési kötelezettsége volt a felügyelet felé

napi, heti, havi, negyedéves, féléves és éves szinten. A Magyar Nemzeti Bank, korábban a 

PSZÁF minden egyes évben jóváhagyta a Quaestor kötvénykibocsátási programjainak 

tájékoztatóit, eleinte évi 50, aztán 70 milliárdos kerettel (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2015). Alaposan átvilágították az MNB-sek a vevő Quaestor-csoportot a Credigen bank 2014-es 

megvásárlásakor is.

A Quaestorban, mint minden pénzügyi szolgáltatónál, bent ült egy megfelelőségi biztos 

(compliance officer), akinek végig az volt a feladata, hogy a felügyelet szempontjait 

érvényesítse a cégnél. Dr. G. Dánielnek viszont, aki a Quaestor compliance officerjeként 

dolgozott, a jelek szerint fogalma sem volt róla, mi történik a cégnél. „Meglepve tapasztaltam a 

felügyeleti biztos megjelenését, az öncsőd bejelentését (...) csalódottnak éreztem magam”, 

mondta a nyomozóknak.

Állandó volt tehát az ellenőrzés,

ÉS MÉG CSAK AZT SEM LEHET MONDANI, HOGY A FELÜGYELET NE TALÁLT VOLNA 

DOLGOKAT.

Itt van például az a levél, amit 2014. szeptember végén, tehát fél évvel a bukás előtt fogalmazott 

meg a Magyar Nemzeti Bank kötvényengedélyezési ügyekben illetékes főosztályvezetője, Dakó 

Gábor. A hivatalos levelet a Quaestor Financial Hrurira vezetőinek címezte a felügyelet, és a 

Hrurira kötvények tájékoztatójával kapcsolatos hiánypótlásról van benne szó. A levélből látszik, 

hogy a felügyeletnél kristálytisztán látták, mi az alapvető gond a Quaestor modelljével: hogy 

nincsenek nyereséges projektek, viszont hatalmas az adósság.

http://alk.mnb.hu/data/cms2426019/keksz_10047978.pdf
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Forrás: G. Dániel, a Quaestor megfelelőségi biztosának tanúkihallgatása.

Ugyanebben a levélben később arra is kitér az MNB-s főosztályvezető, hogy a cég bemutathatná

azt is a tájékoztatóban, hogyan áramlik a pénz a cégcsoport cégei között, milyen csoporton 

belüli kölcsönök vannak, mert ez kívülről nem követhető eléggé.

Az, hogy a felügyelet pont ezeken a kérdéseken problémázott, leginkább talán azért érdekes, 

mert éppen ezek azok az őrült gyanús jelek, amik akkor már hosszú ideje láthatóak voltak a 

Quaestor körül, és mindenképpen szükségessé tettek volna egy erélyesebb felügyeleti fellépést.

Utólag könnyű okosnak lenni, de lássuk, mi az a négy dolog, amiből egy pillanat alatt látnia 

kellett volna a magyar hatóságoknak, hogy a Quaestornál óriási méretű bűncselekmények 

történnek.

1. A nyereség nélküli cégcsoport



A Quaestor-csoport üzleti modelljének elemzése, nyilvános adatok alapján. Nem kellett nagyon 

elmélyedni a céges eredménybeszámolókban és mérlegekben, hogy egy elemző összerakja, 

nincs sok hátra ennek a gépezetnek:

GYORSAN NÖVEKVŐ ADÓSSÁG MAGAS KAMATFIZETÉSSEL, STAGNÁLÓ ÁRBEVÉTEL ÉS

VESZTESÉGEK JELLEMEZTÉK A QUAESTORT A CÉGCSOPORT MINDEN 

KORSZAKÁBAN.

A sajtóban nem volt sok szó a Quaestor gondjairól, amit csak részben magyaráz, hogy a cég 

agresszív sajtósai perrel fenyegették a kérdéseket feszegető újságírókat. A hatóságoknak viszont 

elvileg nem kellett volna ilyesmitől félniük.

A modell fenntarthatatlansága az egyébként meghamisított, nyilvános adatok alapján is 

kristálytiszta volt. Ezt bizonyítja például Tarsoly tanácsadója, Ökrös András tanúvallomása is, 

aki állítása szerint 2012 körül teljesen biztos volt abban, hogy két éven belül földbe áll az egész 

cégcsoport, pedig nem is ismerte a valódi, sokkal rosszabb számokat.

A felügyelet 2014. szeptemberi leveléből látszik, hogy ezekkel a nyilvánvaló tényekkel tisztában

voltak az MNB-nél is, legkésőbb fél évvel a bedőlés előtt. Csakhogy ezekből a jelekből nem azt 

a következtetést vonták le, hogy keményebben rámenjenek a cég ellenőrzésére – mondjuk 

rendkívüli adatszolgáltatást kérjenek, rendkívüli ellenőrzést tartsanak –, hanem azt, hogy ki 

kellene egészíteni a kötvények kibocsátási tájékoztatóját néhány további információval (például 

hogy miből tervezik visszafizetni a kötvényadósságokat).

A quaestorosok lényegében azzal válaszoltak a felügyeletnek, hogy ez üzleti titok, és egyébként 

is, benne van a kötvény prospektusában, hogy a kockázat „nem átlagos”. Ezután még legalább 

két levelet váltott a Quaestor és a felügyelet, az MNB újra felszólította a céget, hogy a 

kötvénytájékoztató III. 7. fejezetében adjon több információt arról, hogy hogyan akarja 

visszafizetni a kötvényeit és milyen pénzek mozognak a cégcsoporton belül.

A belső levelezésben látszik, mennyire vették komolyan a válaszokat a Quaestornál. A 

kérdésben felelős brókercéges alkalmazott, B. Ákos például arra kéri az egyik vezetőt, hogy 

válaszoljon valami „lőzunggal” a felügyelet elég releváns kérdésére. Miri, azaz Kárpáti Péter, a 

későbbi negyedrendű vádlott pedig készségesen válaszol egy remek lózunggal.



Forrás: Kárpáti Péter (Miri) és B. Ákos levelezése, 2014 október 7. Az első bekezdés a felügyelet

kérése, a második B. Ákos kommentárja, a harmadik Kárpáti Péter hozzáfűzése.

A felügyelet november 7-én felszólította a Quaestort a hiánypótlásra, amire 15 napot kaptak. 

Májer Zsolt ezt azzal kommentálta, hogy „megint bejött ez az átkozott hiánypótlás”, F. Edina (a 

későbbi ötödrendű vádlott) pedig azzal, hogy „Olvastam, nem adják fel”. Némi további ötletelést

követően elküldtek valamit, november 20-án pedig már meg is volt az MNB-s jóváhagyás, 

Windisch László aláírásával. Annak ellenére, hogy a végül jóváhagyott kötvénytájékoztatóban 

semmi lényegi nem változott az MNB által kifogásolt dolgok közül (48. oldal). Nem egészen 

egy hónappal később, decemberben a Quaestor bankvásárlását is engedélyezte az MNB, pedig 

elvileg azt is alaposan átvizsgálták – a bankot is és a vevőt is.

Hiába látták tehát a felügyeletnél, hogy nem termelődik elég nyereség a Quaestornál ahhoz, 

hogy vissza tudják fizetni a kötvényadósságokat, és hiába tájékoztatta a kötvényeseit ebben a 

kérdésben lózungokkal a cég, az MNB nem lépett fel a céggel szemben néhány hiánypótlásra 

való felszólításnál erélyesebb eszközzel. A levelezésből nem látni annak jelét, hogy az MNB 

kétségbe vonta volna azoknak a számoknak a hitelességét, amiket a Quaestor elküldött, az 

viszont nyilvánvalóan kiolvasható a quaestoros emailekből, hogy a csaló cégben tudatosan 

játszottak a felügyelet gyengeségeire, így a bürokratikus eljárás lassúságára és a formai 

követelményeknek való megfelelést hangsúlyozó, jogi központú megközelítésre.

Ez a levélváltás 2014 őszén történt, ha akkor közbelép a felügyelet, akkor több száz, talán több 

ezer befektető milliárdjait lehetett volna megmenteni. De arra sincs magyarázat, hogy már 

https://www.mnb.hu/letoltes/quaestor-alaptajekoztato-2014.pdf
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évekkel korábban miért nem volt nyilvánvaló az MNB-nél vagy 2013 előtt a PSZÁF-nál a 

Quaestor gazdálkodási adatai alapján, hogy milyen irányba tart a vállalatcsoport. Vagy ha 

nyilvánvaló volt, miért nem kerestek erélyesebb eszközöket, hogy kiderítsék, miért nem jönnek 

ki a számok.

2. A pénz útja
Azok a bűncselekmények, amikkel a Quaestor pénzt csinált semmiből, a Quaestor Értékpapír 

számlavezetési rendszerén belül történtek (ezekről részletesen volt szó a cikksorozat második 

részében). A felügyelet csak a KELER-nél vezetett megbízói számla összegét látta, abba elvileg 

részletesen, az egyedi tételek szintjén nem láthattak bele. Tehát hiába lehetett tudni, hogy a cég 

egy nettósított értéket mutat ki a KELER felé az ügyfélszámlákról, arra nem számítottak, hogy 

2015-ben mínusz 150 milliárd forint értékben vannak ezek a számlán Quaestor Financial 

Hrurira-kötvények.

De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a csalás ne járt volna meglehetősen nagy, kívülről is 

észlelhető pénzmozgással. Már csak azért sem, mert minden egyes (valódi és fiktív) 

kötvényeladás vagy visszaváltás idején végigutalták a pénzt a cégcsoport 5-8 fontos 

bankszámláján.

A pénzmozgást ez az ábra összegzi:

http://tldr.444.hu/2016/10/27/kifosztottak-a-kicsiket-hogy-kifizethessek-a-nagyokat
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Mit látunk? A Quaestor-csoport fontosabb bankszámlái között pénzáramlást 2013 és 2015 

között. Ez sajnos nincs meg elemezhető formában a nyomozati anyagban – rosszul szkennelt 

pdf-ekről beszélünk alapvetően –, de szerencsére a rendőrségi revizorok elvégezték azt a 

munkát, hogy összeadják a nagyobb egyirányú számlamozgásokat az utolsó két évben. Ezeket 

látjuk fent összeadva az utolsó két évre.

Picit több, mint két év alatt körbemegy 55,6 milliárd forint, öt számla között: a QÉP (KELER-

nél vezetett megbízói számla) - QÉP (OTP-nél vezetett jegyzési alszámla) - QFH (OTP-nél 

vezetett jegyzési alszámla) - QPT (OTP-nél vezetett számla) - QI (OTP-nél vezett jegyzési 

alszámla) - QÉP (KELER-nél vezetett megbízói számla) vonalon, tehát vissza a feladóhoz. A 

pénzmozgás egyirányú, körkörös, azt is lehetne mondani, hogy láthatóan hamis.



De az is látszik a fenti ábrából, hogy a Quaestor Értékpapír 82 milliárd forintot juttatott el a saját

KELER-es számlájáról a fő céghez 2013 és 2015 között (kötvényeladásokból), onnan viszont 

csak 48 milliárd jött visssza (a kötvénylejáratok miatt). A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó 7 

milliárdot átutalt a projektcégeibe, onnan viszont alig 2 milliárd jött vissza, két év alatt.

Ezekre az utalásokra ilyen, elsőre nehezen érthető emailekben adta az utasításokat Kámory 

Ferenc a back office-ban ülő adminisztrátoroknak, titkárnőknek:

Később éppen Kámory tanúvallomásából és emailjeiből derül ki, hogy mi volt ezeknek a cégen 

belül „VIBER-köröknek” nevezett körbeutalgatásoknak a célja: így finanszírozták, hogy a 

Quaestor Invest (a QÉP-nél vezetett, tehát a QÉP KELER M-nél futó számlájáról fizetve) le 

tudja jegyezni a Quaestor Hrurira kötvényeit – és közben mindenkit, így üzleti partnereiket és a 

felügyeletet is jól összezavarják.

A pénzügyi felügyelet előtt nem lehetett ismeretlen ez a felállás. A szövevényes banki 

keresztbeutalásokat ugyanis a VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolás) nevű rendszeren 



végezték, mert gyorsnak kellett lenni, hogy egy nap alatt végig tudják utalni a pénzt, amikor 

szükség volt rá. A VIBER-t 1999-es indulása óta az MNB működteti, és egyébként igény esetén 

az adóhatóság és a PSZÁF is láthatta, milyen összegek mennek itt. Ezeknek a hatóságoknak 

figyelniük is kellett ezekre a mozgásokra.

Magyarra fordítva, elég lett volna megnézni a Quaestor-csoport bankszámlamozgásait, akár csak

2013-ban, és rögtön kiderült volna, hogy:

• A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó bevételeinek nagy része fiktív, ugyanazt a pénzt utalják 

körbe,
• a projektekből gyakorlatilag nincs jövedelme a QPT-nek, havi kevesebb, mint százmillió 

jött onnan,
• valami rejtélyes, gigantikus pénzforrás, valószínűleg egy aranytojást tojó tyúk van a 

Quaestor Értékpapírban.

Ez utóbbi különösen érthetetlen, hogy egy évtizeden keresztül semmilyen magyar hatóságnak 

nem lett gyanús. Egyszerűen össze kellett volna adni a pénzmozgásokat a bankszámlákon, és 

látszott volna, hogy több pénz megy át onnan az anyacéghez, mint amire ésszerű magyarázatot 

lehet adni. Most már tudjuk, hogy a Quaestor-modell alapja a csalással pénzt teremtő brókercég 

volt, de ha valamilyen magyar hatóság ránéz ezekre a bankszámlamozgásokra, akkor ez jóval 

hamarabb kiderülhetett volna. És nem kifogás az sem, hogy csak a QÉP számláit nézhették a 

felügyeletnél – tehát a fenti ábrán a sárga címkével jelölt számlákat –, hiszen a pénz ki- és 

beáramlásának nagyját ott is észlelni lehetett.

3. A senkit nem érdeklő kötvények
A Quaestor Értékpapírnak sokféle jelentési kötelezettsége volt a felügyelet felé. Az egyik ezek 

között a napi Mifid tranzakciós jelentés volt. Ebben a jelentésben minden piaci tranzakciót 

minden nap jeleznie kellett volna a QÉP-nek a felügyelet felé.

A baj csak az, hogy ebben éveken át kizárólag a részvénypiaci tranzakciókat jelentették. Sem az 

államkötvények, sem a Quaestor-kötvények másodpiaci kötéseiről nem számoltak be a 

felügyeletnek. Ennek mindenképpen gyanúsnak kellett volna lennie, óriási hanyagságra utal, 

hogy a felügyeletnél észre sem vették.



De nem hogy nem tűnt fel, a felügyelet a jelek szerint egyáltalán nem is volt kíváncsi a 

kötvénytranzakciókra. Hiszen ha akár 2009-ben, akár 2013-ban, amikor átfogó ellenőrzést 

tartottak, végignézték volna a tranzakciós listát, muszáj lett volna észrevenniük, milyen 

szokatlan dolgok történnek a kötvényértékesítésnél. Ez logikailag bizonyítható: a Quaestor 

Értékpapírban folyó kötvényeladások volumene egyszerűen nem adta ki magát anélkül, hogy 

számba vettük volna a csalásból befolyt pluszpénzeket.

A havi jelentésben meg kellett küldeni a tőzsdén kívüli ügyeletek adatait, így a 

kötvénytranzakciókat is. A jelentést összeállító B. Ákos, aki a Quaestor Értékpapírnál dolgozott, 

azon aggódott 2013 februári emailjében, hogy nem lenne jó, ha a felügyeletnek szemet szúrna a 

havi 14 milliárd forintos vállalatikötvény-forgalom.

„Jol van latszik, hogy megint nem aludtam jol.... hogy miert azt itt most bemutatom. Állandoan 

feszegetik ezeket a kötveny visszavaltasokat is, es azon baszodom mit mondjunk mert a 35B 

tablaban latszik a volumen. (...) Azaz az latszik, hogy vallalati kötveny forgalom 14 Mrd. Na ez 

persze nem biztos, hogy mind Q kötveny azt is lehet mondani, hogy mas nade hogyan ha letetben

nem nagyon van mas vallalati kötveny latszik, hogy ez bizony a Q kötveny. Na most azt tudjuk a 

keretprogram 50 Mrd. A forgalom decemberben 14Mrd. Az is latszik, hogy 1,2 a bizomyanyos 

(webbroker) es a nagyobb resz az adasvetel. Azaz valamit mondanunk kell HA EZ FELMERUL 

hogy ez nem ügyfelforgalom, hanem valami mas a cegcsoport tagjai közötti ügyletekbol adodik. 

Ha ez felmerül.... De mivel allandoan ezen a kötveny ügyön rugoznak ez felmerülhet. Mert ugye 

ma ott lesz a könyvelo en meg a jelenteseket csinalom igy nincs kire mutatnunk, hogy 

mekerdezzük. Vagy azt mondjuk hogy szar az IO es hamis adatot ad ki, de akkor jöhet az hogy 

akkor analitikajaban ok is megnezik hol a hiba.”

A levélre válaszul Májer Zsolt személyes megbeszélést javasolt B. Ákosnak, vélhetően később 

előállítottak egy olyan havi jelentést, ami eloszlatta a problémákat.

Arra viszont nincs bizonyíték, hogy Quaestorban napi szinten elő tudtak volna állítani egy olyan 

fiktív tranzakciós listát, amivel megtéveszthették volna a felügyeletet (ez valószínűleg nem is 

lett volna lehetséges). Úgy tűnik, a felügyeletet egyszerűen nem érdekelte olyan mélységben ez 

az egész kötvénykérdés, hogy észrevegyék a rendellenességet. Ez egy olyan cég esetében, amely

másfél évtizede kötvényekből finanszírozta tevékenységét, teljesen érthetetlen.



4. A félrekönyvelt 120 milliárd
A fenti három momentum miatt gyanút kellett volna fogniuk a hatóságoknak, legyen szó a 

mindenkori pénzügyi felügyeletről, adóhatóságról, gazdaságvédelmi titkosszolgálatról.

A gyanútól egy lépésre lett volna lelepleződés.

Ha valamelyik állami szerv bekéri a két legfontosabb Quaestor cég, a Quaestor Értékpapír és a 

Quaestor Pénzügyi Tanácsadó főkönyvi kivonatait és egyenlegközlőit, ebből kiolvassa, hogy 

egymással szemben mekkora tartozásokat tartanak nyilván, akkor a vége felé már egy igen 

méretes, 120 milliárd forintos tátongó lyukat talált volna. A QPT szerint ennyivel többel tartozott

neki a QÉP, mint a valós helyzet szerint. Ez egy teljesen kimagyarázhatatlan anomália, ha ezzel 

szembesülnek az ellenőrök, egy pillanat alatt mindennek ki kellett volna derülnie.

Az biztos, hogy a 2013-as átfogó vizsgálatnál, márciusban a felügyelet emberei bekérték a 

kivonatokat és számlákat az összes érzékeny területről.

Részlet a PSZÁF által 2013 elején bekért dokumentumok listájából.

Árulkodó, hogy a levelezés szerint mennyire kétségbeestek emiatt Májerék. N. Bernadett, a 

főkönyvelő (a Questor-ügy hetedrendű vádlottja) azonnal a megoldáson kezdett gondolkodni.



Fanyuszi = Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató, a Quaestor indított egy ilyet is. A projekt körül 

komoly kormányzati lobbizás is volt.

Májer szerint is nagy volt a baj.



N. Bernadett szerint csak az ima segíthet.



Úgy látszik, végül mégiscsak sikerült találni valami megoldást. A felügyelet hiába kérte, végül 

nem – vagy ha igen, akkor szűkített, esetleg erősen meghamisított formában – kapta meg azokat 

a kivonatokat és számlákat, amiket eredetileg kért volna.

Az ügyészség által összeszedett anyagból nem derül ki egyértelműen, hogy ennek mi volt a 

magyarázata.

A felügyelet mindenesetre több kísérletből sem talált be.

2009-ben például lelepleztek valamit: a Quaestor engedély nélkül kezelte néhány 

takarékszövetkezet – Kápolnásnyék és Vidéke, Bak és Vidéke, Bakonyvidéke 

Takarékszövetkezet – vagyonát portfólióban, miközben erre nem volt felügyeleti engedélye. 

Tehát illegális pénzügyi tevékenységet végzett. Erre egyébként a takarékszövetkezetek 

ellenőrzése során jöttek rá, és utána kezdték a rendkívüli ellenőrzést a Quaestornál. A PSZÁF 

válasza: aprópénzes, három millió forintos büntetés, és ami tényleg egészen elképesztő, még 

csak nyilvánosságra sem hozták a határozatnak azt a részét, ami arról szólt, hogy a Quaestor 
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engedély nélküli tevékenységet folytat. A vizsgálati jelentést Berei Ágnes készítette, Sudár 

Gábor főosztályvezető hagyta jóvá, és Varga Csaba PSZÁF-főigazgató aláírásával került ki.

Figyelemre méltó az a levelezés, amit Májer és Kámory Ferenc folytattak egymással a 2009-es 

vizsgálat idején, nem sokkal azután, hogy megtudták, a PSZÁF rájött az engedély nélküli 

portfóliókezelésre.

A kitakart név egy nem MNB-alkalmazott tanácsadó, aki a levelezés szerint éveken át hozott 

információkat a felügyeletből Májeréknek.

Berei Ágnesre egyébként már 2003-ban, az akkori PSZÁF-ellenőrzés idején is a felügyeleti 

kapcsolattartóként hivatkoztak Májerék. Arra a levelezésben nem utal semmi, hogy bármilyen 

módon lekötelezték volna a felügyeletist, arra viszont annál inkább, hogy nagy energiát 

fordítottak arra, hogy kiismerjék, megvezessék.



2010-ben a PSZÁF megtiltotta a Quaestornak, hogy megtévesztő módon reklámozza kötvényeit.

Próbavásárlásokat tartottak, és úgy találták, hogy a szóbeli tájékoztatás során a valóságos 

helyzetnél sokkal szélesebb körűnek mutatták be a befektetésvédelmet. Büntetés nem volt.

A 2013-as átfogó ellenőrzés még a 2009-esnél is eredménytelenebb volt. Hiába néztek végig 

rengeteg dolgot, az ellenőrzés bírság nélkül zárult. Pedig több rendellenességet is tapasztaltak, 

például az adatszolgáltatás és az ügyfelek eszközeinek kezelése terén. Bár megpróbáltak az 

elején rámenni a könyvelésre és a kötvényértékesítésre is a bekért dokumentumok alapján, a 

vizsgálat végén kiküldött táblázat szerint semmilyen lényegi dolgot nem kifogásolt a felügyelet 

– pedig ebben az időben már gőzerővel terítették a hamis Hrurira-kötvényeket. A határozatot 

Gázmár Zoárd írta alá, a PSZÁF vezetője Szász Károly volt, a vizsgálatot Rosta József vezető 

felügyelő irányította, és Windisch László későbbi felügyeleti MNB-alelnök feladata volt annak 

utókövetése.

Már az MNB idején, 2014 végén is volt egy fogyasztóvédelmi vizsgálat, a felügyelet emberei 

próbavásárlásokat tartottak. Ezt megerősítik a Quaestor vidéki fiókvezetőinek tanúvallomásai is.

Hogy mi lett ezzel a vizsgálattal, azt nem tudni, nyilvános határozat nem zárta le ezt – 

valószínűleg összevonták a 2015 március utáni vizsgálattal. Ennek egyébként az anyacéggel 

szemben idén augusztusban lett vége, 550 millió forintos bírsággal. Viszonylag biztosan 

állítható, hogy ezt soha senki nem fogja megfizetni.

Egy email szerint 2014 júliusában a Credigen bank megvásárlásával kapcsolatban személyesen 

is egyeztettek a quaestorosok a felügyelettel, a Magyar Nemzeti Bank épületében. Májer Zsolton

kívül a későbbi hatodrendű vádlott B. László és egy szakértő volt jelen a Quaestor részéről, az 

MNB-től pedig Rosta József és még négy ember, köztük az akkori tőkepiaci felügyeleti 

főosztályvezető, Sándor Benedek és az engedélyezési főosztály vezetője, Palasikné dr. Kirschner

Dóra. Májer a találkozó után arról írt Tarsolynak, hogy voltak „áthallások a Q Csoport felé 

amiket kezelni kell”, mivel a felügyeleteseket nem csak a bank érdekelte, hanem az is, hogy a 

bankvásárlás hogyan hat majd a kötvényesekre. De hát úgy tűnik, ekkor is elég jó 

magyarázatokat adtak quaestorosok.

Hogy lehet ezt kimagyarázni?
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Szóval miért nem szúrt szemet ez az egész kétszázmilliárdos csalás a pénzügyi felügyeletnél 

senkinek? Az ügyben megkérdeztük a Magyar Nemzeti Bankot is, amely 2013 ősze, a PSZÁF 

beolvasztása óta a pénzügyi felügyelet csúcsszerve.

Az MNB érvelésében az első védelmi vonal az, hogy a jegybank nem egyenlő a PSZÁF-fal. Ha 

a PSZÁF esetleg elkövetett volna valamilyen hibát, azért az MNB nem felelős, mivel nem 

jogutódja az egykori pénzügyi felügyeletnek. És egyébként is, az MNB az első adandó 

alkalommal felszámolta a csalássorozatot.

Ez az érv több szempontból is vitatható. Egyrészt láttuk a cikk elején, hogy gyakorlatilag nem az

MNB fedte fel a csalássorozatot, hanem a Quaestor két vezetője egymástól függetlenül vallott be

mindent az MNB-seknek, abban a hitben, hogy a Quaestor Hrurira csődvédelme miatt – amit 

már korábban elhatároztak – kapnak néhány hónap haladékot. Másrészt pedig hiába lehet jogilag

igaz, hogy a PSZÁF nem egyenlő az MNB-vel, tartalmilag ennek az ellenkezője az igazság. Az 

MNB felügyeleti részlege fizikailag ugyanott van, mint a PSZÁF – a Krisztina körúton –, 

nagyrészt ugyanazok az emberek jelentek meg a Quaestor székházában 2015 március 9-én, mint 

akik a 2013-as vizsgálatot végigvitték. Csak időközben átcsomagolták a hatóságot. A jegybanki 

érvelés szerint ezzel a felelősség is megszűnt.

A felügyelet azt is írja, hogy „a feltárt visszaélés alapja bűncselekmény, amely feltárása és 

felderítése túlmutat az MNB feladat- és hatáskörén, mivel az MNB nem bűnüldöző hatóság”, ami

jogilag szintén igaz, dehát éppen a mindenkori pénzügyi felügyeletnek kellene lennie annak a 

hatóságnak, ami a lehető leghamarabb figyelmezteti ilyen esetekben a bűnüldöző hatóságokat.

A jegybanknak tulajdonképpen minden kifogásra van érve – ahogyan azt a Quaestor-

károsultaknak adott válaszokból már tavalymegtudhattuk.

• Az MNB – vagy korábban a PSZÁF – nem engedélyez kötvényprogramot, legfeljebb 

jóváhagyja a kötvényprogram tájékoztatóját. Ezért legfeljebb annyiban szólhattak bele 

ebbe a kérdésbe, hogy ami a kötvény kibocsátó tájékoztatójában szerepel, az megfelel-e a

valóságnak. A kockázatok mérlegelése a befektető dolga.
• Az MNB szerint az, hogy 2014 szeptember végén arról írtak a Quaestornak a kibocsátói 

tájékoztatós hiánypótlásról szóló levelezésben, hogy nem látható, hogyan tudná a 

Quaestor önerőből visszafizetni a kötvényadósságait, nem jelenti azt, hogy itt 

piramisjátékot kellett volna gyanítani. „A lejáró adósság adósságból történő 
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finanszírozása önmagában nem jelent semmilyen jogszabálysértést”, írták. A Quaestor 

tájékoztatójában pedig benne volt az utalás a „szokásostól eltérő” kockázatra.
• Egyébként viszont az MNB szerint különbséget kell tenni: nem a legális kötvények 

okozták a gondot, hanem az illegális kötvények – ezek viszont a pénzügyi rendszeren 

kívüli bűncselekmények voltak. A felügyelet szerint tehát nincs köze az engedélyezett, 

legális kötvényprogramnak a később feltárt illegális forrásbevonáshoz.
• Nem áll meg a banki számlamozgásokról szóló érv sem a jegybank szerint. Hiába az 

MNB a VIBER tulajdonosa, és utalt körbe a Quaestor a cégcsoporton belül 5-6 

bankszámláján napi szinten milliárdos összegeket egészen gyanús formában a VIBER-

en, a jegybank szerint ezt ők nem láthatták, nem értékelhették gyanúsnak, és egyébként is

csak a QÉP-re terjedt ki hatáskörük a Quaestor-cégek között. Az, hogy a QÉP-ből sokal 

több pénz ment ki, mint amennyi visszament oda, a felügyelet szerint megmagyarázható 

mással, például a cégen belüli szerződésekkel is.
• A jegybank azt is állítja, hogy a kötvényértékesítéssel és -tranzakciókkal kapcsolatban 

félrevezették a felügyeletet, 2013-ban nem teljes körű adatokat kaptak a Quaestor Bróker

rendszeréből.
• A könyveléssel kapcsolatban sem volt okuk gyanút fogni, hiszen a QÉP könyvvizsgálója 

korlátozás nélküli záradékkal látta el a brókercég éves jelentését, ezért a magyar jogrend 

szerint az hitelesnek minősül. A többi cégre pedig nem terjedt ki a nyomozati hatáskörük.

Ha nem lenne egyértelmű: lehet, hogy valaki felelős volt azért, hogy a Quaestor beszívhatott 

több mint kétszázmilliárd forintot kisbefektetőktől nagyrészt illegálisan, korábban pedig 

tízmilliárdokat dézsmált takarékszövetkezetek és önkormányzatok náluk vezetett számláiról. De 

ez a felelős egyvalaki semmiképpen sem lehet: a mindenkori pénzügyi felügyelet.

A nyilvánosság előtt néha már-már komolytalan a jegybank védekezése. Binder István, az MNB 

felügyeleti szóvivője például arról beszélt a nyáron, hogy lényegében a szocialisták tehetnek a 

Quaestor-csalásról. Ezt azzal támasztotta alá, hogy eszerint a grafikon szerint2005 elején 

mutatott egy megugrást a T2 számla negatív egyenlege – ugyanakkor fenntartja, hogy később 

már nem kell felvetni a felügyelet felelősségét, hiszen a felügyelet úgysem láthatott bele a 

Quaestoron belül történő csalásokba. Érdekes módon az ügyészség a felügyelet szerepével 

kapcsolatban ugyanezeket a kommunikációs paneleket ismételgeti.
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Vannak sajtóhírek arról, hogy indult külön nyomozás a Quaestor-ügyben felügyelet szerepéről, 

de szigorúan csak a 2010 előtti ügyekkel kapcsolatban. A vádirat ismertetésekor Ibolya Tibor 

fővárosi főügyész is erre utalt, bár ő még hozzátette, hogy szerinte elévültek az ügyészség által 

feltárt 2009-es visszásságok. Ez a felvetés finoman szólva is politikailag irányítottnak tűnik. Ha 

korábban felmerül a gyanú, hogy esetleg valamilyen szintű korrupció is szerepet játszott a 

felügyelet visszafogottságában, akkor 2010 után, amikor a csalás mérete már a korábbi 

sokszorosa volt – viszont már a Fidesz által jelölt emberek vezették a pénzügyi felügyeletet –, 

miért nem? Semmi nem magyarázza, miért kellene a két időszakot máshogyan kezelni.

A mostani felügyeleti vezetőket úgy hallgatták ki a nyomozók a Quaestor-ügyben, mint akiknek 

előadásra van szükségük a tőkepiacok működésével kapcsolatban, és nem úgy, mint akik 

potenciálisan mulasztásokat elkövető hatósági emberekkel beszélnek. A leiratok szerint egyetlen 

keresztkérdést nem tettek fel, hogy ugyan hogy lehetséges, hogy ezt eddig nem vették észre a 

masszív bűncselekmény-sorozatot, pedig ez lett volna a feladatuk.

A legjóhiszeműbb értelmezés szerint a felügyelet emberei alapvetően jogászszemléletűek voltak,

nem teljesen értették a komplex pénzügyi manőverek és üzleti folyamatok kölcsönhatásait. A 

jogászszemlélet miatt főleg csak formai dolgokat vizsgáltak, azokat is távolról: előre bekérték az

adatokat és azokat elemezték. Így könnyedén megvezették őket. A helyszíni vizsgálat sokkal 

több időt és erőfeszítést kíván, ezért költségesebb is. A felügyelet azzal is érvel, hogy hiányoztak

az eszközei korábban. És miután kiderültek a csalások 2015 tavaszán, egy csomó jogszabályra 

tettek javaslatot (például ennek eredménye a nevesített KELER-alszámla és az, hogy a 

brókercégek ügyfelei az MNB felügyeletén megnézhetik, tényleg megvannak-e az 

értékpapírjaik. De szigorodtak a könyvvizsgálókra vonatkozó előírások is.)

Tényleg nagyon naivnak kell ahhoz lenni, hogy ezt el tudjuk hinni, főleg abban az országban, 

ahol tízezer forintos tételeken rugózik az adóhivatal. Ennyire azért nem volt bonyolult ez a 

csalás.

A QUAESTOR-CSOPORT ÉVTIZEDES ÉRINTETLENSÉGÉT NEM LEHET MÁSSAL 

MAGYARÁZNI, MINT AZZAL, HOGY EGY SOR HIVATALNOK TUDTA A HELYÉT: NEM 

ÉRDEMES KÖTEKEDNI EGY OLYAN CÉGCSOPORTTAL, AMELYIKNEK ENNYIRE JÓ 

POLITIKAI KAPCSOLATAI VANNAK.

https://eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo
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Nagyjából úgy, mint ahogy az újságok öncenzúráznak. Az pedig, hogy Tarsoly Csabáék annyira 

bíztak az állami segítségben (egymás közt soft landingnek hívták ezt), és hogy a felügyelet 

partner lesz az ügy eltussolásában, arra utal, hogy erős alapjuk volt erre. De túlbecsülték a 

korábban mindig remek politikai kapcsolataikat.

De ezen már túl vagyunk. Nem látták, nem előzték meg, nem állították le a Quaestor-csalást a 

magyar hatóságok két évtizeden át. Csak akkor, amikor már visszafordíthatatlanul hatalmas 

károkat okozott, amikor már kisbefektetőknél volt a kockázat, és még akkor sem saját 

kezdeményezésből.

Nem küld ez jó üzenetet ez a magyar pénzügyi rendszer működéséről. A belterjes magyar 

pénzügyi világban ugyan voltak jól értesültek, akik sandán néztek a Quaestorra, mégsem zárt 

össze a szakma a nyilvánvaló csalókkal szemben. Pedig a Quaestor mindennapos, különös 

bankszámlamozgásait a legnagyobb bankok közreműködésével hajtotta végre. Az még kevésbé 

jó üzenet, hogy látjuk: ha a Quaestor befektetései, ingatlanberuházásai esetleg bejönnek, akkor 

soha nem kerültek volna napvilágra azok a bűncselekmények, amiből a befektethető pénzt 

előteremtették.

Ha végiggondoljuk, hány magyar brókercég maradt talpon, és hányról derült ki, hogy bűnözők 

irányítják (akár az 1999-2001-es hullámban, akár a Buda-Cash–Quaestor–Hungária körben), 

akkor elég silány mutató jön ki. Mindez arra utal, hogy a Quaestorban végignézett pénzügyi 

visszaélések egyáltalán nem egyediek. Nemrég hetvenmillió forintra büntették az egyik magyar 

tulajdonú brókercéget, mert – ismeretlen értékben – az ügyfelek tulajdonában lévő pénzügyi 

eszközökkel hajtottak végre tranzakciókat anélkül, hogy ezt az ügyfelek tudták volna, és nem 

teljesen a jogszabályoknak megfelelően szolgáltattak adatokat. Igaz, pénz nem hiányzott a 

számláról.

A kérdés most már az, hogy mi lesz a Quaestor bűnszervezet felelőseivel, és mit sikerül 

összeszedni az elsíbolt vagyonból. Ezzel foglalkozik a cikksorozat következő, negyedik része.

IV. A legokosabb ember a szobában
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• Kámory Ferenc a 210 milliárdos kötvénycsalásról szóló Quaestor-ügy koronatanúja, az 

egész vádirat az ő sztorijára épül.
• Korábban a csaló brókercég szívének tartotta magát, fizetése és jutalmai alapján 

Tarsolyék is így gondolhatták.
• Jó kapcsolatai voltak a fideszes állami bankvilágban, sőt, ő intézte el az utolsó 

pillanatban, hogy visszautalják Szijjártóék állami kereskedőházának milliárdjait.
• A cikksorozat korábbi részeiben a Quaestor-csoport veszteségeiről, a csalás konkrét 

technikáiról és a pénzügyi felügyelet hihetetlen bénaságáról volt szó.
• A Quaestor-ügy, negyedik rész.

A Quaestor bukásának napján, 2015. március 9-én idegesen dolgoztak a csoport brókercégénél, a

Váci úti székház hatodik emeletén. A legtöbb alkalmazott sejtette, hogy valami nagyon nincs 

rendben. A cégen belül a jobban értesültek körében már nyílt titok volt, hogy a kötvényeket 

kibocsátó Quaestor Hrurira csődbe fog menni. Ráadásul technikai problémák is voltak: a 

pénzüket kikérő befektetők rohama miatt úgy döntött a cégvezetés, hogy csak később utalják ki 

a pénzt. Ehhez az elszámolási rendszerhez szükséges szoftveres megoldás viszont nem 

működött. Ráadásul délelőtt megjelentek a pénzügyi felügyelet ellenőrei is.

Az utolsó napi kiutalások
Ezen a lázas hétfői napon a Quaestor Értékpapír vezetői sietve el akarták varrni a szálakat: 

tudták, hogy hamarosan elvesztik az irányítást a cégük felett, és a hatalom jóakaratára lesznek 

bízva. Ezért egy csomó pénz azonnali kiutalására adtak megbízásokat. A felügyeletisek aznap 

még nem állították le a céget, estig mehetett tovább a munka. Mire a brókercég vezérigazgatója, 

Májer Zsolt este hét körül megemlítette a fiktív kötvényes csalást a meglepett felügyeletiseknek,

már rég lezárták a pénzügyi napot, elmentek az utolsó utalások.

Ezekről az utolsó napi utalásokról nemrég megjelent egy lista a sajtóban, és bár több helyen 

arról írtak, hogy ez egy bizonyítja, valakik bennfentes információkkal, a Quaestor várható 

összeomlásának tudatában vettek ki pénzeket a számlájukról az utolsó nap, valójában sem az 

nem biztos, hogy a listán lévő ügyfelek megkapták a pénzüket, sem az, hogy ők kérték volna a 

kifizetéseket. (Magyarországon egyébként olyan a törvény, hogy csak tőzsdei műveleteknél 

merülhet fel bennfentesség.)
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A nyomozati anyagban lévő bizonyítékok – tanúvallomások és emailek – alapján úgy tűnik, a 

tervezett öncsőd körüli helyzetre szerettek volna felkészülni a Quaestor vezetői, és maguk 

kezdeményezték a pénz kiutalását. Kifizettek néhány stratégiailag fontos ügyfelet, amivel 

jóindulatot szerettek volna vásárolni maguknak.

Az utalásokat intéző back office vezető vallomása alapján ez úgy nézett ki, hogy két ember, a 

kulcsügyfelekkel kapcsolatot tartó Sz. Gábor és a brókercéget vezető későbbi másodrendű 

vádlott, Májer Zsolt leültek mellé egy-egy kinyomtatott listával, és az azon lévő nevek, cégek 

számláin lévő összegeket kiutaltatták még hétfőn. De úgy tűnik, nem csak ez a két quaestoros 

döntött a kifizetésekről.

Az utolsó napon kiutalt pénzek közül magasan kiemelkedik a Magyar Nemzeti Kereskedőház – 

a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium alá tartozó cég –, amely visszakapott egyben 3,8 

milliárd forintot, anélkül, hogy erre megbízást adott volna. (A cég eredetileg 9 milliárd forintot 

fektetett be a Quaestornál 2013 tavaszán, de ennek nagy részét a közpénzszórásban őrült jó 

állami cég folyamatosan lehívta százmilliós darabokban és elköltötte.)

Ennek az utalásnak a körülményeibe láthatunk bele három telefonbeszélgetésen keresztül, 

amiket a Quaestor Értékpapír telefonközpontja rögzített a csőd napján. A nagyobb kötvényes 

ügyfelekkel foglalkozó dealing részleg egyik brókere, B. Bálint és az egyik back officeos 

adminisztrátor, V. Melinda beszélgetnek. Először dél előtt öt perccel telefonált az adminisztrátor 

a brókernek.

„[V. Melinda:] – (...) a másik pedig az, hogy az MNKH-t a Feri kérdezi, hogy mikor tudod 

fölvinni...?

[B. Bálint:] – Most csinálom őket, majd módosítani kell.

– Jó és akkor majd csinálod, oké.

– Oké, köszi, helló.”

Egy körül aztán bróker hívta a back office-t.

„[B. Bálint:] – Figyelj, az MNKH-val mi legyen?

[V. Melinda:] – Az MNKH-val mi legyen, ez a kérdésed? Várj egy picit.

– Hát igen, mert...

– Mindjárt módosítja Ibi, jó?
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– Jó, rendben.”

A módosítás, amiről szó van, az elszámolási nap lehetett: ezért kellett módosítani az utalást, 

hogy még aznap elmehessen a pénz. Ibi pedig Tóth Ibolya, a back office vezetője. De ez után 

sem oldódott meg a dolog. Délután négy előtt öt perccel, nem sokkal az egész Quaestor 

Értékpapír bezárása előtt újra felhívta V. Melinda B. Bálintot.

„[V. Melinda:] – Szia, figyelj, az MNKH-nak nem viszed föl az utalását?

[B. Bálint:] – Hát, nem, fölvigyem? Hát nem mondott senki semmit rá, hogy mit csináljak, csak 

annyit, hát..!

– Jó mert engem most hív a Feri, hogy, izé, na de akkor fölviszed légyszives?

– Jó, oké persze.”

Végül sikerült felvinni, és el is ment a pénz. Ebből az utalásból jó nagy botrány lett.

Igaz, csak két héttel később, amikor megjelent a sajtóban, hogy az állami tulajdonban lévő cég 

pénzzel ragadhatott bent a Quaestorban. Még aznap közölte a külügy, hogy az MNKH vezetői, 

látván a Buda-Cash ügy utáni helyzetet, bölcsen kikérték a Quaestornál tartott pénzt. Aztán két 

nappal később, március 25-én Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, magára vállalja az 

egészet, arról beszélt Győrben, hogy ő adott utasítást arra, hogy az összes brókercégből vegye ki

a pénzt az összes állami cég.

Ehhez képest az MNKH vezérigazgatója, Kerekes György éppen március 25-én írt felháborodott

levelet a quaestoros kapcsolattartójának, Sz. Gábornak, amiben azt írja: „az MNKH 

vezérigazgatója (...) sem szóban, sem írásban nem adott utasítást Önöknek március 9-én, sem az

értékpapírok beváltására, sem az átutalásra.” Kerekes azt is kifogásolta a levélben, hogy a 

kamatokkal együtt 3,885 milliárd forint járt volna, ehelyett vagy negyvenmillióval kevesebbet, 

csak 3,847 milliárdot kaptak. Ezért később feljelentést is tett az MNKH sikkasztás miatt, a 

nyomozást elkülönítették az ügy többi részétől. A Quaestor-ügy iratai között emiatt csak néhány 

apró említés van csak a kereskedőházról. Az ügyészség azóta megszüntette a nyomozást ebben 

az ügyben is.

Valaki mindenesetre nem mond igazat. Úgy tűnik, az MNKH nem kérte az utalást – így 

formálisan Orbán Viktor sem kérhette –, az viszont a fenti telefonbeszélgetésekből egyértelmű, 

hogy egy bizonyos Feri utasítást adott erre. De ki ez a Feri?

http://444.hu/2015/03/25/most-mar-a-miniszterelnokig-er-a-quaestor-kabare/
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Nincs gyakran lehetősége arra az ügyészségnek , hogy egy olyan ügyet tárjon fel a szürke 

pénzügyi szféra és a politika határvidékén, aminek szálai a politikai kurzusokat átívelően érnek 

magasra. Olyan országokban, ahol az ügyészség a politikai-gazdasági érdekcsoportoktól 

függetlenül tud működni, az ügyészek hatalmas étvággyal vetik magukat az ilyen ügyekre, 

hiszen egy ilyen felderítés akkora lökést ad szakmai karrierjüknek, hogy az az egész életükben 

kitart.

Ezt a bűnüldözői vérszomjat nem lehetett érezni abból, ahogy az ügyészség nekiállt a Quaestor-

ügy felderítésének 2015 tavaszán, de az is igaz, maga az ügy is nagyon bonyolult büntetőjogi 

szempontból.

A Quaestor-csalás eredményei nyilvánvalóak voltak, de a nyomokat eltüntették. A csaló 

cégcsoport jobban beavatott dolgozói – egy részük vádlott lett, egy másik részük nem – a 

március 9-i, felügyeleti vizsgálat és öncsőd-bejelentés előtti hétvégét iratmegsemmisítéssel és 

törléssel töltötték. A céges emailezés egy részét is csak nagy nehezen találták meg a nyomozók, 

az előkerült könyvelésről kiderült, hogy hibás és hiányos, de például a házkutatások után szinte 

semmi értékelhetőt nem találtak Tarsoly vagy Májer telefonjain, laptopjain és tabletjein – 

minden érdemi információt tartalmazó üzenetet vagy dokumentumot gondosan letöröltek. 

Ráadásul ahogy telt az idő, a Quaestor Tarsoly utáni ügyvezetője megkezdte a felszámolást, 

például eladta a Quaestor Pénzügyi Tanácsadóhoz tartozó számítógéppark teljes egészét.

És egyébként is, az utasítások, megbeszélések legfontosabb része szóban zajlott, anélkül, hogy 

ennek írásban vagy elektronikusan nyomai maradtak volna. Például több ezer illegális művelet 

mellett az egyik, dealing részlegen dolgozó bróker, H. János neve szerepelt. Ő viszont azt 

mondta a kihallgatásán, hogy valaki más csinálhatta ezeket a műveleteket az ő nevén, és tényleg,

a műveletek dátuma lényegesen korábbi, mint hogy ő a Quaestornál elkezdett volna dolgozni.

A Quaestor egyik alkalmazottja, aki aránylag jól ismerte a csalásban fontos szerepet betöltő 

belső szoftvert, a Bróker rendszert, a felszámolás alatt is a cégnél maradt. Ő mentette le azokat a

lekéréseket, amikkel követhetővé vált, hogy például mi történt a rejtélyes „T2 technikai” 

számlán vagy Keller Emília számláján. De azért alapvetően ez is csak egy adathalom volt, 



amiből még a Deloitte szakemberei sem tudtak minden kérdésre kielégítően válaszolni, miután 

az MNB-s felügyeleti biztos – egyébként a Quaestor maradék vagyonából fizetve – megbízta 

őket a Quaestor Értékpapír átvilágításával.

Így nehéz volt minden kétséget kizáróan bebizonyítani, melyik törvénysértésért ki tehető 

felelőssé. Az ügyészeknek, hogy megnyugtatóan letudják az ügyet, óriási szükségük volt 

valakire, aki elő tudott adni egy olyan történetet, amivel össze lehetett kötni a pontokat. Meg is 

találták.

A legokosabb ember a szobában
Azért ismerjük ilyen pontosan a kötvényes csalások menetét – például az ügyfélszámlákról való 

eltulajdonítást és a nem létező kötvények kibocsátásával kapcsolatos bravúros csalásokat –, mert

a treasury igazgató Kámory Ferenc és a back office vezető Tóth Ibolya az egészet részletesen 

elmondják tanúvallomásaikban.

Kettejüket hallgatták ki a legtöbbször: először a felügyelet faggatta ki őket, aztán a nyomozók és

az ügyészség Kámoryt hét, Tóthot hat alkalommal hallgatták ki. A több órás meghallgatások 

leirata meghaladja a kétszáz oldalt, és szinte minden, a Quaestor-csalással kapcsolatos technikai 

kérdésre választ lehet kapni belőlük.

KÁMORY ÉS TÓTH AZÉRT TUDTA ILYEN JÓL ELMONDANI A QUAESTOR-CSALÁS 

LEGAPRÓBB RÉSZLETEIT, MERT A JELEK SZERINT A MINDENNAPOKBAN OTT VOLTAK 

A FOLYAMAT ÖSSZES FONTOS PONTJÁN.

Kámory elkövette azt a hibát, hogy már a legelső, felügyeti meghallgatásán, 2015. április 9-én 

teljesen nyilvánvalóan belezavarodott a mondandójába, később gyakorlatilag megtört. Ekkor 

már egy hónapja próbálták megérteni a hatóságok, hogy mi is történt a Quaestornál, viszont 

addigra már a birtokukban volt a Quaestor belső levelezésének jelentős része. Kámory viszont 

láthatóan nem tudta ezt.

Úgy beszélt a meghallgatáson, mint aki csak egy egyszerű, beosztott bróker volt: „kizárólag a 

Quaestor állampapír kereskedés volt a feladatom”, mondta kezdetben. Azt állította, hogy hozzá 

sem fért a cég belső nyilvántartásaihoz, „a likviditás megteremtése nem tudom, kinek volt a 

feladata”, mondja, és azt is elmondja itt, hogy „nincs információm arról, hogy ügyfélpénzeket 

jogosulatlanul használt fel a Quaestor csoport”.



De aztán a felügyelet emberei által elé rakott emailek miatt egyre többet kellett elmondania. A 

meghallgatás végére már kiderült, hogy igazából mindenről tudott, és azzal is tisztában volt, 

hogy ő maga mit tett. Amikor a vallomás rögzítése után átolvasta a szöveget, még hat ponton 

módosított az általa korábban elmondottakon. Az MNB-s jegyzőkönyvvezető azzal zárta a 

meghallgatás leiratát, hogy „a tanú vallomása dinamikusan változik a vallomástétel során”.

Amikorra már a nyomozók hallgatták ki Kámoryt, nyoma sem volt ennek a bizonytalanságnak, a

treasury igazgató mindenféle kertelés nélkül mesélte el, hogyan mentek a csalások. 2015 

júniusban, amikor még csak egy rendőrnyomozó hallgatta ki, visszafogottabbak voltak az 

állításai, amikor viszont október és november között kérdezték ki öt alkalommal, Földváry 

Csaba ügyész jelenlétében, már teljesen belelendült.

Kámory egy olyan történetet mesélt el, amit az ügyészek gyakorlatilag egy az egyben be tudtak 

építeni a vádiratba. Ez a történet egy bűnszervezetről szól, amit ő másfél évtizeden keresztül – 

állítása szerint a körön kívülről – szemlélt, viszont pontosan meg tudja nevezni a felelősöket. Az 

összes meghallgatott tanú közül egyedül az ő későbbi meghallgatásain érződik, hogy átlátta és 

értette, mi történt valójában a cégnél, és ezt a nyomozók számára érthető módon át is tudta adni.

Ez a történet lett a vád gerince. Az ügyészség által összerakott vádiratban amellett, hogy szinte 

betűhíven követik Kámory történetét, magára a treasury igazgatóra is pozitív szereplőként 

hivatkoznak. Kámory mellett a vele szoros munka- és magánéleti kapcsolatban álló back office-

vezető, Tóth Ibolya kihallgatásai is nélkülözhetetlenek voltak az ügyészségnek. Tóth nagyon 

precízen, minden részletre kiterjedően számolt be a Quaestor-ügy magját alkotó csalások 

legfontosabb technikai részleteiről.

A Quaestor Értékpapír szíve
Kámory Ferenc nem sokkal azután, hogy végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 1996-ban 

a Quaestorban kezdett dolgozni. Rövid idő alatt egyszerű sales-esből treasury igazgató lett 

(elődje, Szuda János a Quaestorból a CA IB-be távozott, majd az FHB egyik fontos, a 

kötvényprogamokért is felelős vezetője lett Spéder Zoltán alatt), egészen 2015 márciusig ebben 

a pozícióban maradt. Igaz, technikailag felmondott 2012-ben, onnantól kezdve külsősként, 

szerződéssel dolgozott a cégnél, de mint elmondja, a munkája semmit nem változott.



Treasury igazgatóként azért felelt, hogy legyen pénz mindenre – de nem csak a Quaestor 

Értékpapírban, hanem az egész csoportban. Rendszeresen utalnia kellett pénzeket a brókercég 

számlájáról az anyacéghez, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadónak, mindig egyre többet, az utolsó 

években már havi 700 milliós nagyságrendben. De például a bankhitelek törlesztése és a 

kötvényesek kifizetése is a QÉP-et terhelte, ezekben az ügyekben szintén Kámory volt az, aki a 

forrás „megteremtését” irányította. A Quaestor saját pénzével állampapír-műveleteket hajtott 

végre, és neki kellett gondoskodni a fiókok pénzigényeiről is.

De, mint láttuk, a Quaestor Értékpapírban nem csak jószándékú, legális értékpapírműveletek 

történtek, hanem rutinszerű volt, a cég alapvető működésébe illeszkedett a sikkasztás és a csalás.

Kámory sem tagadja, hogy részt vett a folyamatokban.

Erről több helyen is beszél, és a lefoglalt levelezésben is számtalan bizonyíték van erre. 

„Jelenleg abszolúte nullán vagyunk,eladtuk minden ügyfelünk papírját (...) Tehát minden azon 

múlik, hogy van-e pénze az ügyfeleinknek és hogy mennyire tudok bűvészkedni.” „1997-ben 

majdnem megdögöltünk,de az en ügyfelem a TVK penzet hasznaltuk fel a megborulas 

elkerülesere.” „Én oldjak meg mindent, lapátoljam a szart minden léhűtő után, miatt... még 

börtönbe is menjek” – az elsőt már 1999-ben, a másodikat 2000-ben, a harmadikat 2001-ben írta.

De szinte minden későbbi évből is van olyan email, amiben Kámory evidenciaként beszélt arról,

hogy az ügyfelek értékpapírjait az ő részvételével eltulajdonították. Mintha megállt volna az idő 

a kilencvenes évek vége és 2015 között, Kámory végig ugyanazt és ugyanúgy mondja, 

miközben a munkaköre sem változott.

Egyik alkalommal a sok közül, amikor a cégből való végleges távozásával fenyegetőzött 

Kámory, 2012 elején utódjának készített egy összefoglalót a napi rutinfeladatairól. Ebben benne 

van szinte az egész Quaestor-csalás. Azt írja, „van amikor pénzt kell csinálni”, aminek egyik 

módja, hogy „állampapírt eladunk megbízói számláról, T-ről jóváírás, átvezetés 7/737 qpt-re”. A

Hrurira kötvényekről pedig ezt írja: „állományok fogynak, állandó qpt lejárat van, rá kell 

bocsátani papírokat”. Az előbbi állampapírok eltulajdonítása, a másik a kamukötvények 

kibocsátása. Ezek szerint mind a kettő Kámory munkakörének mindennapos része volt.

http://tldr.444.hu/2016/10/27/kifosztottak-a-kicsiket-hogy-kifizethessek-a-nagyokat


Kámory teljesen tisztában volt azzal, hogy az ügyfelek vagyonát a sajátjukként kezelik. Sőt, 

gyakorlatilag ő döntött arról, mikor „kell eladni m-ről”, tehát a megbízók, azaz az ügyfelek 

számlájáról, például ebben a 2012 februári levélben.

Máskor viszont látszik, hogy nyakig benne volt az ötletelésben. „Amit lehet tenni sztem,h 

megnezzük a kötveny hirdeteseket, jelenleg gyengek, ujakat csinalunk es megnyomjuk a 

hirdeteseket. Erre kell fektetni a hangsulyt, akar többi rovasara, ez kell az eletben 

maradasunkhoz, szlak kifizetesehez” – ezt például 2008 elején írta, egy évvel azelőtt, hogy a 

cégvezetés mindent feltett volna arra stratégiára, hogy a korábban ellopott kötvények miatt 

kialakult veszteséget rátolják a kisbefektetőkre.

Kámory cégen belüli kikerülhetetlen szerepe visszaköszönt egy csomó külsőségen is. Szobája a 

Váci úti irodában igen nagy volt – a brókercég volt munkatársai azt mondták, az övé volt a 

legtágasabb –, egyedül ült benne, és nem is a folyosóról nyílt, hanem a back officeon keresztül 

lehetett bemenni. Egyik kollégája különcködő, önjelölt zseniként írta le.



Kámory folyamatos munkakapcsolatban volt a back officeban dolgozó nőkkel – ők nagyrészt a 

treasury igazgató instrukciói alapján csinálták a VIBER-köröket, tehát azokat napi szinten 

milliárdos banki utalásokat, amik minden quaestoros kötvényműveletet kísértek. Sőt, korábban 

Kámory felesége is itt dolgozott. Ő az utolsó években már nem járt be az irodába, ennek ellenére

rajta maradt a fizetési listákon. Amikor Kámoryt szembesítették korábbi főnökével, Májer 

Zsolttal, az is kiderült, hogy a treasury igazgató a magánéletben is kifejezetten jó viszonyban 

volt a back office vezetőjével, Tóth Ibolyával. Ezt Kámory is elismerte.

Kámory nem volt kollégái kedvence. Nehéz volt kijönni vele, elég gyakran gyalázkodott szóban 

és irásban is. B. László például egy héttel a csőd előtt szabályosan le volt döbbenve, hogy 

Kámory küldött egy olyan levelet, amiben nem volt semmi kurvaanyázás.

A fő cég gazdasági vezetője, F. Edina is nehezen bírta Kámory stílusát.



Tarsoly Csabával utoljára a 2000-ben vitatkoztak emailben, akkor nagyon kemény dolgokat 

vágtak egymás fejéhez. Tarsoly azzal vádolta Kámoryt, hogy az engedélye nélkül vett ki pénzt a 

cégből, hazugságokat terjeszt és terhelő bizonyítékokat gyűjt a cég vezetéséről. Kámory szerint 

viszont Tarsoly szétlopta a céget – felhozza például, hogy az egri szőlőjét a Quaestor irodáira 

felvett jelzáloghitelből fizette vissza –, és gyakorlatilag megzsarolja: „ha elmennek innen akkor 

te meg a zsolt, meg meg paran a börtönben ülnetek 2 het mulva!!! Vagy be akarsz menni a 

börtönbe????!!!”

Innentől kezdve Tarsoly jellemzően nem válaszolt neki azokra a rendszeres leveleire, amikben 

„mocsadék geci féreg tolvajnak” és hasonlóknak nevezte őt. Tarsolynéval ajtókat csapkodó, 

ordibálós veszekedést rendeztek, amikor 2009-ben a költségcsökkentésről vitatkoztak. Innentől 

kezdve Kámory gyakorlatilag csak Májer Zsolttal tartotta a kapcsolatot a cégvezetésből, de az 

utolsó években már vele is megromlott a viszonya.

Különösen utálta Kámory az egyik brókert, Sz. Gábort. Ő tartotta a kapcsolatot legfontosabb 

takarékszövetkezeti és önkormányzati ügyfelekkel – tehát azokkal, akiknek a pénzével Kámory 

állampapírpiaci műveletekkel termelte a nyereséget. A treasury igazgatót a jelek szerint 



idegesítette az üzletkötő szerinte alacsony munkamorálja – Sz. Gábor ritkán volt bent, néha 

zenét hallgatott, szeretett beszélgetni a kollégáival és internetezett, ahelyett hogy mindig hajtotta

volna az ügyfeleket –, de főleg azért volt mérges, mert szerinte Sz. Gábor túl magas kamattal 

adta el a kulcsügyfeleknek a Quaestor kötvényeit.

A levelezésben simán csak „faszorrúnak” hívta, aztán 2012-ben egy vitájukból szabályos 

verekedés lett, rendőrt kellett hívni a cég Váci úti irodájába. Nagyjából ebben az időben született

ez a levélrészlet is (a levelet Májernek írta, és azon van felháborodva, hogy az általa leadni 

kívánt feladatok egy részét Sz. Gábornak akarták adni):

Kámory tehát nem fogta vissza magát emailjeiben, nem tartotta magában a kollégáival szembeni

lenézését sem. És Májer mellett ő a másik Quaestor-vezető, aki nyíltan beszélt azokról a 

dolgokról, amik miatt most bűncselekményekkel vádolják a Quaestor vezetőit.

Igaz, ő maga gyűjtötte össze és adta át egyik tanúkihallgatásán az ügyészségnek azokat az 

emailjeit, amelyekben Tarsolyékat gyalázta. Szerinte az, hogy ő már a kilencvenes évek vége óta

őrjöngve kritizálta a cégvezetést a mértéktelen pénzszórásuk és a bénaságuk miatt, az ő 

ártatlanságát bizonyítja.



PEDIG EZ A SZÁMÍTÓ VISELKEDÉS ERŐS KÉTSÉGEKET IS KELTHET A KÁMORY ÁLTAL 

ELMONDOTTAK HITELESSÉGÉBEN.

Mintha – a többi vezetővel ellentétben – már hosszú ideje készült volna, és kész stratégiát talált 

volna ki arra az esetre, amikor a rendőrök lehúzzák a rolót a Quaestornál. Ügyészségi 

kihallgatásait végigkíséri, hogy szinte minden témával kapcsolatban megállapítja, Májerék 

folyamatosan átverték, félrevezették őt, például az utolsó években már a Bróker rendszerbeli 

hozzáférését is lekorlátozták. Ez azért érdekes, mert ennek ellenére nagyon tájékozottnak tűnik –

és a mindennapi munkáját sem tudta volna elvégezni, ha nincs tisztában a cég költségigényeivel,

vagyoni helyzetével. Igaz, arra is van bizonyíték a levelezésben, hogy Májer a legvégén már 

valóban korlátozta a hozzáférését a nyilvántartásokhoz, és rendszeresen belenézett Kámory saját

emailezésébe.

Kámory többször is szóba hozza az emailekben Májernél, és ezt a tanúvallomásaiban is elismeri,

hogy szeretett volna valamiféle „menlevelet”, egy írásos dokumentumot, amiben Májer vállalja, 

hogy minden döntést ő és Tarsoly hoztak, Kámory pedig csak végrehajtó volt. Több email is van

a nyomozati anyagban, amin látszólag egymást zsarolták Májerrel: Kámory akarta ezt a papírt, 

különben a felmondásával fenyegetőzött, Májer viszont visszatartott, és különféle operatív 

dolgokat – például pénzösszegek utalását – akarta kierőszakolni a papírért cserébe.

Egyik alkalommal, még 2009-ben így ígéri a papírt Májer:

Pedig hát egy ilyen dokumentum bizonyító ereje finoman szólva is kétséges. Főleg azért, mert 

Kámory nyilvánvalóan nem volt egyszerű végrehajtó, nem állhatott mellette minden esetben 

Tarsoly és Májer a kezét fogva. Sőt, egy ilyen papír inkább terhelő, hiszen bizonyítja, hogy a 

szóban forgó ember pontosan tisztában van az általa folyamatosan elkövetett cselekmények 

súlyával.



Árulkodó az is, hogy mit válaszolt Kámory, amikor a 2015. decemberi szembesítésen Májer 

ügyvédje megkérdezte tőle, hogy brókercéges pozíciójában követett-e el törvénytelenséget.

Nem stimmel teljesen az az iratmegsemmisítős történet sem, amit Kámory előadott 

kihallgatásán. Azt mondta, márciusban, amikor már a felügyeleti biztos átvette a Quaestor 

brókercégének vezetését, valakik rá terhelő iratokat helyeztek el az asztalán és a szekrényében. 

Ezeket ő gyorsan bedobta az iratmegsemmisítőbe, anélkül, hogy alaposabban megnézte volna, 

mi van az iratokban. Vallomásában arra utalt, hogy azt sejtette, Májerék vele akarják elvitetni a 

balhét, ezért pánikolt be.

A szembesítésen főleg azon vitatkozott Májerrel Kámory és Tóth, hogy ki adta az utasításokat. 

Lényegében konszenzusra jutottak. Kámory szerint Májer „általános utasítása alapján” 

cselekedett mindig, ezért nem kell az ő felelősségét firtatni. Például a szövevényes banki 

utalásokról ezt mondja Májernek: „ott ültél mellettem, a kis spirál füzetemben írogattad le, hogy 

mi a jegyzés menete”. Májer ezzel lényegében nem vitatkozva megállapította, hogy Kámorynak 

ezekben dolgokban elég tág saját mozgástere volt, a mindennapokban ő dönthette el, hogy éppen

milyen módszerekkel teremti elő a vezetők által várt pénzeket.

További pontokon is igyekezett bebiztosítani magát a későbbi koronatanú. Ugyan a Magyar 

Nemzeti Bank vezette pénzügyi felügyeletnek elmondottakat később megtagadta, a 2015. 

áprilisi és júniusi kihallgatásait egyaránt azzal kezdte, hogy az ítélőképességét befolyásoló 

gyógyszeres kezelés alatt állt akkor.



Ezen a ponton valószínűleg mindenkiben megfogalmazódott a kérdés, hogy Kámory miért nem 

hagyta ott a céget, ha ennyire nem értett egyet azzal, ahogy a cégvezetés gazdálkodott, és amúgy

ennyire jó állampapír-kereskedő volt. Mint ő is megállapítja a meghallgatásain, a kétezres évek 

elején egyszer ő volt az év állampapír-kereskedője, és a legtöbb alkalommal, amikor 

felmondásával fenyegetőzik, utal rá, hogy máshol, például az OTP-ben tárt karokkal várnák.

Az is elgondolkodtató, hogy Tarsoly miért nem rúgta ki azt az embert, aki élőszóban és emailben

is döbbenetes stílusban gyalázza őt és feleségét személyében, más emberek előtt.

A VÁLASZ ERRE AZ, HOGY MINDKÉT OLDAL ERŐSEN ÉRDEKELT VOLT ABBAN, HOGY 

KÁMORY MARADJON.

A cégvezetés oldaláról azért, mert azt a komplex és kockázatos feladatot, amit Kámory 

elvégzett, más nem tudta volna megcsinálni. „Úgy gondoltam, hogy amíg a T2-n állampapír 

volt, egyébként sem lehetett volna a helyére felvenni senkit”, mondta róla tanúvallomásban Tóth 

Ibolya. „Nálunk a szakember a Feri volt az osztályon, ő kötötte az üzleteket” – mondta Tóth 

Ibolya elődje, a korábbi back office vezető. Májer többször ír arról Kámorynak, mennyire 

pótolhatatlannak tartja a munkáját. Az excentrikus kollégát tehát inkább megtűrték, a feladatait 

nem vették el.

Kámory néha „érzelmi zsarolásról” beszél, de azért alapvetően elismeri: a pénz és a pozíció 

miatt maradt. Nem bizonyít semmit, de Kámorynak volt a legjobb céges autója az egész 

Quaestorban – a vége felé egy fullextrás Mercedes GLS. Amikor épp nem gyalázta Tarsolyt, 

akkor ilyen leveleket írt neki:

http://www.akk.hu/hu/oldal/kozlemenyek/kozlemenyek-2/sajtokozlemenyek/a-kozponti-koltsegvetes-2002-es-finanszirozasarol-es-az-elsodleges-forgalmazok-allampapir-piaci-tevekenysegerol


Az egész lefoglalt emailezés egyik legszórakoztatóbb levélváltása az, amikor Kámory az egyik 

titkárnőt kezdte gyalázni 2014 elején, amiért nem intézte el neki elég gyorsan az új cégautóját. 

„Büdos a munka latom, kerüljel engem”, írta neki néhány agresszív hangvételű levél után.

Az értetlen titkárnő továbbküldte a levelet Tarsolynak, a főfőnök pedig Májert vonta kérdőre 

emiatt: „Azt gondolom,hogy eddig es nem tovabb, holnap beszeljünk addig is azt az amokfutast 

amit itt muvel a mai napon fejezze be ! Nem akarok fenyegetozni de eleg volt ebbol , ha valami 

van amivel Teged vagy engem vagy barkit,barmivel »zsarol« derüljön ki es rendezzük le”. Májer

azzal válaszolt, hogy Kámoryra szükség van operatív munkában, és sokat árthatna a 

Quaestornak, mivel jó személyes kapcsolatban van Nagy Csabával, a Magyar Fejlesztési Bank 

vezetőjével: szükségük van az állami bank vezetőjének jóindulatára, hogy további 

kedvezményeket, halasztásokat kapjanak az ETO-projektet terhelő állami hitel fizetésénél. 

„Legszivesebben kitörnem a nyakat, de ez nem rolam szol...helyt kell allnunk!” – 

nyomatékosította Májer.

Kétségtelen az is, hogy Kámorynak volt messze a legjobb fizetése az összes alkalmazott közül. 

Elég fura ez attól az embertől, aki háromféle költséget kritizált a cégnél: a drága céges autókat, a

luxusirodákat és a magas fizetéseket. Igaz, magáról azt gondolta Kámory – és ezt állítja 



kihallgatásain és több emailjében is –, hogy hatalmas állampapírkereskedő guruként ő volt a cég 

egyszemélyes pénzcsinálója, ezért megérdemelte a magas bért. Azt már nem teszi hozzá, hogy 

az állampapírok, amikkel kereskedett, milyen, részben általa irányított cselekmények után 

kerültek hozzá. Az évek alatt összesen egyébként ezermilliárd forint körüli állampapír-forgalmat

bonyolított le Kámory.

A készpénzfelvételi listák szerint 2007 és 2012 között több, mint 800 millió forint mellett 

szerepelt, hogy Kámory Ferenc kérte a kifizetést; ez már majdnem annyi, mint amennyit Tarsoly

Csaba kért. Ez ugyanaz az Excel-táblázat, ami alapján az ügyészség Tarsolyt milliárdos 

sikkasztással gyanúsítja. Tarsolynál viszont legalább részben magyarázza a 

készpénzfelvételeket, hogy az ETO-s építőipari projektekre, meg a győri focisták bérére is 

költött belőle – Kámory esetében viszont céges célra aligha ment pénz. A treasury igazgatóval 

munkakapcsolatban lévők ugyanis Májer kérésére kapták a keresetüket kiegészítő havi 

készpénzes borítékokat. A Kámoryt hétszer kihallgató ügyészek egyszer sem kérdeztek rá, hogy 

ugyan mit csinált ezzel a milliárdot súroló készpénzhalommal.

Megkérdeztük Kámory Ferencet, aki sok kérdés közül egyedül a készpénzfizetésekkel 

kapcsolatban adott választ ügyvédjén keresztül: „Kámory úr határozott álláspontja, hogy a 

lefoglalt könyvelési anyagban található, 7/737-es készpénzkifizetési Excel-tábla szerinti több, 

mint 800 millió forint kifizetése során nevével az Excel-tábla készítői visszaéltek, készpénzt ezen 

számláról nem vett fel.”

Később, 2012-től Kámory a brókercég alkalmazottjából külsős lett, a munkája nem változott, a 

fizetése viszont állítása szerint még tovább emelkedett. Innentől kezdve az ő tulajdonában álló 

cég, az Iref Bt. (ez ugye „Feri” visszafelé) kezdett beszámlázni a munkája után. A Quaestor 

Pénzügyi Tanácsadó könyvelésében megtalálni, hogy a cégnek kifizetett pénz megegyezik a Bt. 

beszámolóiban lévő bevétellel. Ez azt jelenti, hogy Kámory két teljes és két csonka év alatt 

összesen 217 millió forintot keresett. Ehhez képest mindenki más fizetése eltörpült, ami 

mindenképpen arra utal, hogy kulcsfontosságú ember volt a cégvezetés szerint. Egyébként 

Kámory is azok között volt, akiknek az öncsőd bejelentésének napján, 2015. március 9-én pénzt 

utalt a cég a Quaestor-kötvényei után: az ő neve mellett egy húszmilliós utalás szerepel.



Fogható emberek
Kámory Ferenc tehát a csaló brókercég legjobban fizetett, legtöbb privilégiumot élvező, és talán 

legkeményebben dolgozó alkalmazottja volt, akit teljesen nélkülözhetetlennek láttak főnökei, 

Májer Zsolt és Tarsoly Csaba – éppen azokban a műveletekben, amik miatt most előzetesben 

vannak. A cikk elején idézett telefonbeszélgetésükből kiderül, hogy az MNKH pénzének 

visszafizetésére Kámory adta a közvetlen utasítást, akinek Nagy Csaba MFB-elnökön keresztül 

jó kapcsolatai voltak a fideszes állami bankvilággal. (Nagy Csaba egyébként éppen az utóbbi 

hetekben távozott az MFB éléről.)

Ha pusztán a tanúvallomásokat és az emaileket nézzük, akkor nehéz más következtetésre jutni, 

mint hogy az ügyészség messze a treasury igazgatóval, azaz Kámory Ferenccel szemben 

kerítette elő a legtöbb bizonyítékot. A másik pedig a back office vezető, Tóth Ibolya, aki az 

utolsó években szinte az összes értékpapír-csaláshoz kapcsolódó műveletet leadminisztrálta.

Az ügyészek úgy dönthettek, hogy a Kámory és Tóth feletti ütőkártyáikat inkább arra fordítják, 

hogy rövid úton lezárják az ügyet. A két főszereplő vallomása alapján össze tudták kötni a 

pontokat, és – a magyar igazaságszolgáltatás megszokott sebességéhez képest legalábbis – 

villámgyorsan kész is lett az elég bonyolult ügy vádirata. Valószínűleg fel lehetett volna építeni 

a vádiratot olyan tanúkra alapozva, akik kevésbé voltak jelentős szereplők a Quaestoron belül, 

de ez sokkal több munka lett volna, és nem kizárt, hogy akkor elkerülhetetlenül kiderültek volna 

kellemetlen dolgok a cég politikai kapcsolatairól. Így viszont, Kámoryékra építve elegánsan 

megoldódott a dolog.

Kámory és Tóth ügyét ennek megfelelő jóindulattal kezelte az ügyészség. A nyomozó hatóság 

elkülönítette ügyüket a Quaestor-bűnszervezettől. Tóthot egy 8 milliós, Kámoryt egy 102 milliós

sikkasztás miatt emelték ki az ügyből. Kámoryt már 2015. augusztus végén (tehát éppen a 

felszabadultabb hangvételű őszi kihallgatásai előtt), Tóthot pedig októberben vonták ki a 

gyanúsítottak köréből.

Ezzel csak az a baj, hogy ezek olyan ügyek, amikből Kámory és Tóth minden nap elkövettek 

egy tucatnyit, éveken, illetve Kámory esetében másfél-két évtizeden keresztül. A kontextus 

ismerete nélkül érthetetlen, miért pont ezt a két dolgot emelték ki. A külön szálon indult 

https://www.mfb.hu/aktualis/sajtokozlemenyek/uj-vezerigazgato-az-mfb-elen
https://www.mfb.hu/aktualis/sajtokozlemenyek/uj-vezerigazgato-az-mfb-elen


nyomozást ráadásul időközben meg is szüntette az ügyészség: idén tavasszal már erről 

tájékoztatták a Fővárosi Törvényszéket.

EZZEL AZ A FŐ GOND, HOGY AZ ÜGYÉSZSÉG EZZEL A HÚZÁSSAL VALÓJÁBAN A 

VÁDLOTTAKNAK ADOTT EGY NAGYON ERŐS ÉRVET, ÉS SAJÁT VÁDIRATÁT ÁSTA ALÁ.

A bíróságnak mérlegelnie kell, hogy a kulcsfontosságú tanúk mennyire hitelesek, és hogy 

mennyire gyakorolhattak rájuk nyomást az ügyészek. Ráadásul itt egy szokványos vádalkuról 

sincs szó: Kámoryt és Tóthot egyszerűen valódi, megalapozott indok nélkül mentesítették tetteik

következménye alól, ezért a bíróság számításba sem veheti az együttműködésüket.

Tarsoly Csaba az előzetesből is üzen. „Van az a mondás, hogy az ordít a legjobban, akinek a 

háza ég. Majd nézzük meg, hogy Kámory úr milyen tevékenységet végzett a cégcsoportban” – 

mondta a Magyar Narancsnak. Korábban a bíróságon előadott védőbeszédében is utalt 

Kámoryra, mint aki megtévesztette őt, és akinek valójában a vádlottak padján kellene ülnie. Ez 

sejteti, hogy a védekezésük arra fog épülni a tárgyaláson, hogy a koronatanú hitelességét 

kifogásolják. Ha el tudják hitetni a bírósággal, hogy van alapjuk erre, akkor akár az egész 

vádirat is elbukhat.
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