2017. június 07.

Szakértői Irodánk 2017. május 29-én Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai
Bizottságán, a kárrendezési törvénnyel összefüggő jogsérelmek igazolása mellett,
személyesen adta át az 1546 szerződött (Quaestor, Hungária és Buda-Cash) partnerének
egyedi kérelmét is tartalmazó beadványát, melyben kérte a magyar állam
marasztalását, és a partnereinket ért károk megtérítésére kötelezését.
A beadványokkal érintett együttes kárérték meghaladja a 24,5 milliárd forintot!
Az eljárás várható hossza két-három évig fog tartani.

A kérelem tárgya a magyar állam által 2015-ben törvénybe iktatott két kárrendezési
törvény által felvethető, jogi álláspontunk szerint Magyarország Alaptörvényébe, és az
Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogokat és kötelezettségeket sértő

kérdések vizsgálata, a magyar állam marasztalása és a megbízóinkat ért károk
megtérítésére kötelezése.
A kérelem jogvesztő határideje június 5-én lejárt, így a kárrendezési törvény jogsértő
előírásai miatt a továbbiakban már nem lehet a strasbourgi bírósághoz fordulni!
Irodánk, a strasbourgi eljárással párhuzamosan rövidesen benyújtja a magyar állam
kártérítési felelősségének megállapítást kérő keresetét is!
A strasbourgi egyedi beadvány mintáját, valamint a kapcsolt szakvéleményt szerződött
partnereink saját személyes fiókjaikban a jogvesztő határidő lejártát követően
megtekinthetik!

***********************
Az alább olvasható P and P minta beadványban foglaltak szerint készült el valamennyi
– 2017. május 29-én már hatályos szerződéssel rendelkező partnerünk egyedi kérelme
is, természetesen a partnereink egyedi adataival, melyet a személyes fiókjaikban
található 2017. – Strasbourg adatlapjukban partnereink, személyes nyilatkozat és
adatszolgáltatás keretében adtak meg.
A személyes mellékleteken túl, valamennyi kérelem
mintabeadvány után található összefoglaló szakvélemény is.

mellékletét

képezte

a

Azon Quaestor kötvény károsultak esetében, akik szerződött partnerünkként már
részesei voltak a 2016. évi strasbourgi beadványunknak is, a jelen kérelem esetében egy
kiegészítő iratot is benyújtottunk, kifejtve, hogy a jelen beadvány kiegészíti a korábbi
kérelmüket mindazon károkra is vonatkoztatva, amelyet sem az első, sem a második
kárrendezési törvény nem vett figyelembe. Ennek megfelelően a jelen kérelemmel együtt,
az eredeti kérelem, és a jelenlegi kiegészítő beadvány együttesen már valamennyi, eddig
meg nem térült kárukra kiterjed, hasonlóan a most átadott új kérelmekhez.
A magyar állam kötelezettségét is felvető jogi utak
Magyarországon
Az 2015-ben elfogadott két kárrendezési
törvény jogsértő rendelkezései kapcsán
felvethető állami fizetési kötelezettség!
A magyarországi jogi út lezárult! Az
Emberi Jogok Európai Bíróságán a
2017. május 29-én már szerződött
partnereink
nevében
az
eljárás
Strasbourgban elindult!
Új kérelem benyújtására, a jogvesztő
határidő eltelte miatt már nincsen
lehetőség!

A magyar állam ellenőrzési és
jogalkotási
felelőssége
kapcsán
felvethető
kártérítési
kötelezettség
megállapítása!
A magyarországi jogi út még nyitva
van! Szakértői Irodánk 2017. nyarán
tervezi beadni a magyar állam és az
MNB
felelősségének
vizsgálatát
kezdeményezve.
Irodánk 2017. július 15-ig biztosítja a
pertársaságokhoz való csatlakozás
lehetőségét új partnereknek!

