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A rendszerváltás óta a pénzügyi szektorban kevés magyar tulajdonú cég érte meg a 25. életévét.
Ezek közül az egyik a QUAESTOR Csoport, amely az ügyfelei teljes körű kiszolgálására törekedik, és
immár a határon túl is terjeszkedik.
A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. jogelődjét, amely a QUAESTOR Csoport anyavállalata, 25
éve alapították. A cégcsoport mára az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai vállalatcsoporttá vált,
amely országos hálózata mellett a határokon túl is terjeszkedik. Teljes körű pénzügyi
szolgáltatásokkal, komplex utazási szolgáltatással, turisztikai fejlesztésekkel, ingatlanberuházások
megvalósításával, projektvállalatok létrehozásával és működtetésével, valamint kereskedelemmel
foglalkozik. A budapesti székhelyű cégcsoport a rendszerváltozás idején részt vett a magyar tőkepiac
kialakításában, a pénzügyi tanácsadási tevékenységet pedig újabb tevékenységi területek követték.
1993-ban befektetési alapkezeléssel és értékpapír- kereskedelemmel kezdett foglalkozni, 1995-ben
pedig elindította turisztikai üzletágát. A húszéves QUAESTOR Utazási Iroda 2014 ősze óta
QuaesTour néven folytatja tevékenységét.
A cégcsoport 1996-ban lépett be az ingatlanfejlesztési piacra. A több mint 17 hektáros győri ETO Park
komplexum a QUAESTOR Csoport beruházásaként készült el, ennek részeként nemcsak
Magyarország egyik legmodernebb futballstadionját építették fel, hanem a Fehér Miklós Labdarúgó
Akadémia gimnáziumi és kollégiumi épületét, valamint az ETO Park Élményközpontot is. A beruházást
az ETO PARK HOTEL**** szálloda tette teljessé. Az üzleti utazók körében népszerű hotel mellett a
QUAESTOR Csoport a Mátrában is felépített és sikeresen üzemeltet egy szállodát, a LIFESTYLE
HOTEL MÁTRA****superiort, amely számos szakmai elismeréssel rendelkezik.
A cégcsoport szolgáltatói tevékenységét folyamatosan gazdagítják a pénzügyi befektetőként
létrehozott projektvállalatai, amelyek saját piacukon sikeres, önálló márkaként állnak helyt. QuaesTel
nevű telekommunikációs szolgáltatása mellett filmipari projekteken is dolgozik, valamint aktív
szereplője az alternatív medicina piacnak is a Dr. Fachet Immunforte termékcsalád révén. Az elmúlt
két évben a nemzetközi piacok felé fordult a QUAESTOR Csoport: a turizmus fejlesztése érdekében
vízumközpontot nyitott Moszkvában. Tavaly decemberben az MNB engedélyezte a QUAESTOR
Értékpapír Zrt. számára a Credigen Bankban való százszázalékos befolyásszerzést és annak
megvásárlását. Ennek köszönhetően a QUAESTOR Pénzügyek a QUAESTOR Bankkal kiegészülve a
hazai pénzügyi szolgáltatók között a legszélesebb pénzügyi szolgáltatási portfóliót tudja felmutatni.
Tarsoly Csaba alapító-tulajdonos, elnök-vezérigazgató
"1964-ben születtem Budapesten, felsőfokú tanulmányaimat a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
pénzügyi szakán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán végez tem.
Mielőtt bekapcsolódtam az üzleti életbe, az Általános Vállalkozási Bank Passzív bankműveleti
üzletágánál, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi Tanszékén dolgoztam. 1986 - ban
megnősültem , a házasságomból 3 gyermek született . A feleségemmel a cég indulása óta együtt
dolgozunk a QUAESTOR Csoport fejlődéséért. Amikor 1990-ben megalapítottam a QUAESTOR
Pénzügyi Tanácsadó Zrt. jogelődjét, az volt a célom, hogy a rendszerváltás idején a magyar tőkepiac
kialakításában részt vegyünk. A QUAESTOR számomra egy álom, amelynek megvalósítását a
rendszerváltás tette lehetővé, és kiteljesedése mindannak, amit az apámtól és a nagyapámtól láttam:
hogy a kemény, következetes és céltudatos munka hosszú távon eredményes lehet. Mostanra egy
olyan több lábon álló cégcsoportot sikerült felépítenünk, amelyben a szolgáltatások egymást erősítik,
és minden olyan tevékenység megtalálható, amellyel ügyfeleink megszerzett értékeiket gyarapíthatják.
Üzleti célkitűzésem, hogy külföldön és belföldön egyaránt újabb hídfőállásokat építsünk ki, kifejezetten
új, növekedésorientált iparágakban. A legfontosabb, hogy minden tevékenységünk a minőségről
szóljon, és hogy ügyfeleinket a legmagasabb színvonalon és szakértelemmel szolgáljuk ki."
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