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NEM HAGYJUK, 
HOGY TARSOLY CSABA  ÉS  POLT PÉTER 

NEVESSEN A VÉGÉN! 

Meghívjuk a Tisztelt Média képviselőit

a  FŐVÁROSI  TÖRVÉNYSZÉKNÉL 
2017. július 6-án (csütörtök) 8:30 órakor tartandó demonstrációra, 

valamint

a  LEGFŐBB  ÜGYÉSZSÉGNÉL 
2017. július 6-án (csütörtök) 11:00 órakor, parlamenti képviselő részvételével tartandó tartandó

demonstrációra.  

KÖVETELJÜK, HOGY  TARSOLY CSABA KERÜLJÖN VISSZA A BÖRTÖNBE!

KÖVETELJÜK, POLT PÉTER  VÁLASZÁT!

KÖVETELJÜK A TOVÁBBI 100 MILLIÁRD FORINTUNK KIFIZETÉSÉT!

TILTAKOZUNK A QUAESTOR VAGYON EINSTANDOLÁSA ELLEN!

A demontrációk célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Quaestor bedőlése óta eltelt 850 nap alatt sem
történt meg a kártalanításunk. Amíg mi az ellopott  210 milliárd forintunknak csak a töredékét kaptuk vissza,
addig Tarsoly Csaba már luxus körülmények között élvezi a szabad életet. De vajon miből?

A kártalanításunk fedezetéül  szolgáló  vagyon most  is  megvan,  a  követelések értékalapú  rendezése  most  is
lehetséges lenne. Mi nem közpénzt, hanem a saját pénzünket követeljük vissza, mégpedig teljes egészében, mert
annyi  már  most  is  nyilvánvaló,  hogy  itt  nem  egy  egyszerű  befektetési  kockázat,  hibás  gazdálkodás
következményeit kell elszenvednünk, hanem a legnagyobb magyar pénzügyi csalásét, egy összeesküvéséét, egy
nyilvánvalóan összetett és szövevényes bűnelkövetéséét, amely előre kitervelten, tudatosan irányult a befektetők
megkárosítására. 

A  Fővárosi  Ítélőtábla  megszüntette Tarsoly  Csaba előzetes  letartóztatását,  kiengedték  a Fővárosi  Büntetés-
végrehajtási Intézetből, egyidejűleg elrendelték a házi őrizetét. 

Ezt követően az ügyészség azzal érvelt, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért Tarsolynak börtönben kéne maradnia.
Az ügyész fellebbezését lesöpörve 2017. június 23-án a Kúria úgy döntött, hogy Tarsoly továbbra is maradhat 800
négyzetméteres,  úszómedencés  luxus  házi  őrizetben,  luxus  sportautóval  furikázhat,  nem  kell  visszatérnie  a
börtönbe.

Tarsoly Csaba 32.000 család életét tette tönkre! Követeljük Tarsoly újbóli bebörtönzését!
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A feljelentéseink ellenére, az ügyészség is csak az 50 millió feletti 232 károsultat emelte be név szerint a vádba, és csak
20 milliárd forint kár értékben. Ez súlyosan sérti több mint 30.000 károsult érdekét! Ezzel az eljárással 99%-unkat kizártak
abból a lehetőségből is, hogy a büntetőeljárás során érvényesítsük a kártérítési igényünket! Ez teljesen elfogadhatatlan a
károsultak 99%-a számára.

2015. áprilisában Ibolya Tibor Fővárosi Főügyész azt mondta, hogy a nyomozás még tart a pénzmosás miatt
külföldi szálakkal és más bűntettek ügyében. Az ügyészség külföldi jogsegély-megkeresésekre várja a választ,
ezért nem került még sor a vádemelésre pénzmosás ügyében, ami azonban "99,9 százalékos valószínűséggel"
belátható időn belül meg fog történni. 

Polt  Pétertől  választ  akarunk  kapni  arra,  hogy  hol  tart a  főügyészség  szerinti  “világszínvonalú
nyomozás”, illetve hol van az ellopott  210 milliárd forintunk!

850 napja nem hagyjuk,  hogy törvénytelenül, a törvények kijátszásával, vagy éppen e célból törvényeket alkotva
az  alapvető jogainkat  elvonják,  törvényesen  szerzett  vagyonunkat  ellopják!  Nem  hagyjuk  kisemmizni  és
nyomorba dönteni  magunkat! 

Mivel a jelenlegi hazai  jogi környezet nem tette lehetővé, hogy itthon elérjük a célunkat, így 2017.
május 23-tól már Strasbourgban is folytatjuk a küzdelmünket! 

A Strasbourgi  Emberi Jogok Európai Bírósága a Quaestor Károsultak beadványait befogadta!

Mi a végsőkig megküzdünk azért, hogy mielőbb hozzájussunk az ellopott pénzünkhöz. Ezután is hallatni fogjuk a
hangunkat itthon is a pénzünk visszaszerzéséért, az alkotmányos jogainkért! NEM HAGYJUK!

Dátum: 2017. július 6. (csütörtök) 8.30 óra
Helyszín: FŐVÁROSI  TÖRVÉNYSZÉK

Budapest, V. Markó  27.

Dátum: 2017. július 6. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszín: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Budapest, V. Markó u. 16. 

Quaestor Károsultak Közössége: www.qkk.hu
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