
 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Több mint három éve foglalkozom a letelepedési kötvényprogrammal. 

Ennek lényege, hogy úgy módosította a parlament 2012-ben a 2007. évi II. 

törvényt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló jogszabályt, hogy nemzetgazdasági érdekre 

hivatkozva könnyített a letelepedési engedély megszerzésén. E szerint az a 

külföldi állampolgár, aki 300 ezer euró, erre a célra kibocsátott állampapírt 

jegyez le az erre engedélyt kapott közvetítő vállalkozásokon keresztül, 

azonnal megkapja a letelepedési engedélyt. A közvetítő vállalkozásoknak 

azonban az Országgyűlés fideszes többségű gazdasági bizottsága adja meg 

a forgalmazási engedélyt. Ezzel lényegében egy politikai testület biztosít 

kivételes, eddig mintegy százmilliárd forintos bevételt eredményező üzleti 

lehetőséget magáncégeknek. A vállalkozások egy kivételével olyan 

helyszíneken vannak bejegyezve, amelyek igen népszerűek az offshore 

cégek körében. A vállalkozások valódi tulajdonosi köre ismeretlen. A 

cégek 45-60 ezer eurós szolgáltatási díjat kapnak az ügyfelektől, plusz 

náluk csapódik le a kötvények után járó, mintegy 29 ezer eurós 

kamatbevétel is, mivel az állampapírt nem a külföldi magánszemély, 

hanem csak a közvetítő cégek jegyezhetik le. 

Csak az idén írt, válogatott cikkeket mellékelem, amelyek saját 

kutatómunkám eredményei. A cikkek nem kronológiai sorrendben követik 

egymást. 
 

 

1. http://mno.hu/gazdasag/ujabb-offshore-ceg-tunt-fel-1367252 

 
BIZNISZ 

Kötvények: újabb offshore cég tűnt fel 

Már megint nem sikerült igazat mondania Rogánnak 

Wiedemann Tamás, 2016. október 20., csütörtök 06:00, frissítve: csütörtök 13:34 

Úgy tűnik, néhány éve egyesek igen jól értesültek lehettek, amikor 
már a vonatkozó törvény hatálybalépése előtt – 2012. december elején 

– letelepedésikötvény-forgalmazó céget alapítottak Hongkongban. 
Pedig ilyen vállalkozást csak a magyar kötvény értékesítésére lehetett 

létrehozni. 

Aligha fejtette ki az igazság minden részletét Rogán Antal, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda minisztere, amikor azt mondta a Kajmán-szigeteken bejegyzett 

http://mno.hu/gazdasag/ujabb-offshore-ceg-tunt-fel-1367252


 

letelepedésikötvény-cégről, hogy azért nem offshore, mert ismertek a 

tulajdonosai. Rogán Antal 2013-ban, még az Országgyűlés gazdasági 
bizottságának elnökeként nevezte meg a Hungary State Special Debt Fund 

(HSSDF) tulajdonosaként Boros Attila és Lian Wang (Lien Vang) mellett Simon Mut 
és Jonathan Chant (Csan). 

Rogán érvelése azért sántít, mert a HSSDF – miután megkapta az általa vezetett 

bizottságtól a letelepedésikötvény-forgalmazásra vonatkozó felhatalmazást – a 
legnagyobb pénzt hozó tevékenységét lényegében kiszervezte a hasonló nevű 

Hungary State Special Debt Managementnek. Ezt a vállalkozást Hongkongban 
jegyezték be 2012. december 4-én, négy nappal a letelepedési kötvényekről szóló 

jogszabály hatálybalépése előtt. Ez a cég kapja lényegében a kötvényüzlet 
legnagyobb hasznát jelentő 50-60 ezer eurós szolgáltatási díjat, miközben a 

HSSDF-nek csak a kötvény árát utalják át a külföldi „befektetők”, amit a cég 
továbbküld Magyarországra. A hongkongi cégadatok szerint a Hungary State 

Special Debt Managementben Lian Wang és Boros Attila már csak igazgatóként 
van jelen, miközben egy újabb vezetővel, Wu Wenqinggel (Vu Vencsing) is 

gazdagodott a vállalkozás. (A cég 2014. január 14-én Hungary Immigration 
Consultingra változtatta a nevét.) A tulajdonosi szerkezet nem változott, 25 

százalékban a Star Wealth Ltd., 30 százalékban a Prime Ally Ltd. és 45 
százalékban az Ace Deal Investments Ltd. az igazi tulajdonosok. Mindhárom cég a 
Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, amelyet a nemzetközi pénzpiacokon 

egyértelmű adóparadicsomként emlegetnek. Mivel a Brit Virgin-szigeteken a 
cégadatokhoz nem hozzáférhetők, ezért a vállalkozások valódi tulajdonosait nem 

lehet megismerni. Ezen a többszörös offshore céghálón keresztül keletkezik a 110 
milliárd forintos letelepedésikötvény-mutyi legnagyobb haszna, miután a HSSDF 

és kapcsolt vállalkozásai vásárolták meg a közel négyezer letelepedési kötvény 
mintegy 90 százalékát. A cég most már csak kínai ügyfeleknek árulja a 

kötvényvásárlás útján megszerezhető magyar letelepedési programot. Ez az a cég 
egyébként, amelyről kiderítettük, hogy akkor is segít az ügyfélen, ha a kínai 

állampolgárnak nincs 300 ezer eurója a kötvény lejegyzésére. 

Elég, ha a befektető 150 ezret befizet, a cég kipótolja bankhitel segítségével a 
fennmaradó összeget, majd lejegyzi az állampapírt. Ebben az esetben azonban 

nem jár vissza a befizetett összeg. A bankhitelt információink szerint a China 
Construction Bank nevű pénzintézet nyújtja. A HSSDF 63 vízumügynökséggel áll 

kapcsolatban, szinte az összes cég így hirdeti a kínai honlapokon a szolgáltatást. A 
közvetítőcégnek ugyanis jobban megéri, ha fél áron juttatja letelepedési 

engedélyhez a kínaiakat, mert így megháromszorozza az amúgy is kiugró 
nyereségét. 

A letelepedésikötvény-konstrukció lényege, hogy az Európai Unión kívüli, 

úgynevezett harmadik országból érkező befektetők legalább 300 ezer euró 
névértékű, erre a célra kibocsátott, ötéves futamidejű államkötvényt 

vásárolhatnak, cserébe pedig letelepedési engedélyt kapnak. Ezt a pénzt azonban 
Magyarország öt év múlva visszafizeti. Csak az Országgyűlés gazdasági bizottsága 

által kijelölt vállalkozások forgalmazhatják a kötvényt. Jelenleg öt vállalkozásnak 
van forgalmazási engedélye. A társaságok ügyfelenként 23–28 millió forintot 

nyernek. Eddig 3975 kötvényt adtak el, családtagokkal együtt több mint tízezren 
szereztek tartózkodási jogosultságot hazánkban. 



 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 
10. 20.  

 

2. http://mno.hu/gazdasag/bunozok-is-vasaroltak-a-kotvenyekbol-1353730 

NINCS SZAGA 

Bűnözők is vásároltak a kötvényekből 

Wiedemann Tamás, 2016. július 27., szerda 05:02 

Rogán Antal és Habony Árpád ügyvédje több mint ötmilliárd forintot 

kereshetett a kötvényüzlettel – tudta meg lapunk. Több, korábban elítélt 

külföldi is letelepedési engedélyhez jutott hazánkban. 

Több mint ötmilliárd forintot kereshetett a letelepedésikötvény-üzleten egy 

Habony Árpádhoz, Orbán Viktor miniszterelnök informális tanácsadójához, és 

Rogán Antal kabinetminiszterhez köthető ügyvéd, Kosik Kristóf. Az általa vezetett 

Kosik Ügyvédi Iroda ötezer eurót kap minden egyes kötvényértékesítés után. Mivel 

a szabályozás előírja, hogy a külföldiek csak a Kosik Ügyvédi Irodát bízhatják meg 

az elkészült letelepedési engedélyeknek a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatalnál való átvételével, az irodának minden egyes kötvényeladásból haszna 

származhat. A program 2013-as indulása óta 3647 letelepedési kötvényt adott el 

Magyarország idén június végéig, ezzel az összeggel számolva Habony Árpád és 

Rogán Antal ügyvédje 5,6 milliárd forintot vághatott zsebre. 

Dől a lé 

Egy nemzetközi jogi és adótanácsadói iroda szintén jól keresett a kötvényeken. 

Úgy tudjuk, a Liechtensteinben bejegyzett közvetítőcég, a VolDan Investments 

Ltd. a CMS budapesti irodájával kötött letétkezelési szerződést. A CMS Európa 

legnagyobb adó- és jogi tanácsadást nyújtó hálózata, amelynek világszerte 

mintegy hatvan irodája van. Ez a cég is ötezer eurót, vagyis mintegy másfél millió 

forintot kap minden egyes kötvény után. 

Azok a külföldiek – jórészt orosz és ukrán állampolgárok –, akik a VolDan 

Investmentsszel szerződnek, a letelepedési kötvények 300 ezer eurós árát a CMS 

bankszámlájára utalják át, majd a magyar hatóságok által kiállított nemzeti 

letelepedési engedély kézhezvétele után kerül a pénz a közvetítőcéghez. A 
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letelepedésikötvény-üzlet egyik gyenge pontja az, hogy a befektető nem kapja 

meg a letelepedési állampapír eredeti példányát, csak a közvetítőcég által kiállított 

igazolást, egyfajta értékjegyet kap. Ez nagyban csökkenti a program iránti 

bizalmat. Az ügyfelek megnyugtatása miatt vált szükségessé egy nemzetközileg 

ismert, multinacionális vállalat bevonása. 

Nem is azok a tulajdonosok 

Lapunk eközben azt is kiderítette, hogy aligha felel meg a valóságnak a 

letelepedési kötvényeket forgalmazó cégek hivatalosan közölt tulajdonosi köre. 

Mint ismeretes, a kötvények forgalmazási engedélyét az Országgyűlés gazdasági 

bizottsága adja ki. A Fidesz-többségű testület elnöke Bánki Erik kormánypárti 

képviselő, míg a korábbi elnök Rogán Antal volt, aki az egész kötvényüzlettel 

kapcsolatos törvénymódosítást jegyzi. A jelenlegi kabinetminiszter többször 

hangsúlyozta: azért nem visszás a program, mert bár többségében offshore 

helyszíneken bejegyzett cégek forgalmazzák az állampapírokat, a tulajdonosok 

ismertek. Ezzel azonban komoly kételyek merültek fel. Információink szerint két 

liechtensteini cég, az S & Z és a VolDan esetében papíron különbözők a 

tulajdonosok, a valóságban mindkét cég mögött egy grúz–izraeli származású, 

magyarul is jól beszélő üzletember, Shabtai Michaeli áll. Az S & Z forgalmazási 

engedélyét a bizottság 2014 nyarán visszavonta. A VolDan ugyanakkor a mai 

napig működik, irodája is van Budapesten, a Bécsi utcában. Hivatalosan az iroda a 

VolDan Hungary Kft. nevén üzemel, a valóságban azonban a VM-4 Service Kft.-n 

keresztül valósul meg a napi ügymenet. Ennek egyik korábbi tagja Oláh Ferenc 

volt, majd miután az S & Z engedélyét visszavonta a gazdasági bizottság, vagyis 

2014 nyarán, öccsére, Zoltánra, egy belvárosi kávézó tulajdonosára szignózta át. 

Ám a mai napig a Shabtai Michaeli jobbkezének tartott Oláh Ferenc felügyeli az 

iroda munkavégzését. Az Opten céginformációs adatai szerint Oláh Zoltán a 

VolDan Hungary Kft. ügyvezetője is egy személyben. A cégnek semmilyen 

bevétele nincs, a tavalyi évet 14,5 millió forint veszteséggel zárta. Ugyanakkor a 

VM-4 106 millió forintos forgalmat bonyolított le, és a tavalyi évet húszmillió forint 

adózás előtti eredménnyel zárta. 

Lapunk azt is megtudta, hiába ellenőrzi a bevándorlási hivatal a külföldi 

kötvényvásárlók előéletét, bűnözök is kaphatnak letelepedési engedélyt. A 

jogszabályok értelmében erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni, ami azt igazolja, 



 

hogy a külföldi állampolgárnak nem voltak zűrös ügyei a hatóságokkal. Ezt 

azonban a bejelentett lakhely szerint illetékes hivataltól kell kérni. Több, korábban 

elítélt külföldi is úgy kapott letelepedési engedélyt Magyarországon, hogy 

adóparadicsomként számon tartott államba jelentkezett át, és az ottani hivataltól 

szerzett erkölcsi bizonyítványt. 

Helikopteres Habony 

Ahogy lapunk beszámolt róla, egyre több jel mutat arra, hogy a 

letelepedésikötvény-üzleten keresztül a kormány lényegében korrupciós ügyletet 

támogat. Habony Árpád több offshore cég vezetőjét is ismeri, Hongkongban 

helikopteres városnézést fizettek Orbán Viktor tanácsadójának, míg a VolDan 

Investmentsszel Moszkvába utazott. Számításunk szerint a közvetítővállalkozások 

az olcsóbb szolgáltatási díjjal számolva 84, míg a drágább árazással kalkulálva 

101 milliárd forint bevételre tettek szert. Ebből legalább 33 milliárd forint 

közpénznek tekinthető. A letelepedési kötvények után ugyanis kamatot is fizet a 

magyar állam, de azt nem a befektetők kapják, hanem a közvetítőcégek. Ezek 

közül egy van hazánkban bejegyezve, a többi vállalkozást a Kajmán-szigeteken, 

Liechtensteinben, Máltán és Cipruson alapították. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 07. 27. 
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KÖTVÉNYBIZNISZ 

Orosz csalóval is üzletelt a kormány 

Wiedemann Tamás, 2016. szeptember 6., kedd 06:00, frissítve: kedd 18:13 

Egy karib-tengeri sziget hatóságai által kiállított erkölcsi bizonyítvány 

alapján tudott letelepedési kötvényt vásárolni egy jogerősen elítélt orosz 

állampolgár – tudta meg lapunk. Úgy tűnik tehát, hogy könnyen 

kijátszhatók a kormány által szigorúnak mondott biztonsági szűrők, 

http://mno.hu/gazdasag/ki-fizette-habony-arpad-varosnezeset-1349617
http://mno.hu/belfold/orosz-csaloval-is-uzletelt-a-kormany-1360303


 

hiszen az igazolást a „szokásos tartózkodási hely” hivatalaitól várják. 

Információink szerint az egyik letelepedési kötvényt forgalmazó cég, az 

Arton Capital Kft. tulajdonosa, Balogh Radosztina az egyetemi társa volt 

Rogán Antalnak, akivel ma is tartja a kapcsolatot. Az Index megtudta, a 

bahreini tiszteletbeli konzul, Garamvölgyi Balázs is üzletel letelepedési 

kötvénnyel. 

Egy korábban jogerősen elítélt orosz állampolgár is letelepedési engedélyhez jutott 

hazánkban a magyar letelepedésikötvény-programnak köszönhetően. Lapunk 

információi szerint a magyar hatóságokat úgy játszotta ki az – adócsalásért elítélt 

– orosz állampolgár, hogy a karib-tengeri adóparadicsom, Saint Kitts és Nevis 

hatóságától szerzett be erkölcsi bizonyítványt. Ezt azért tehette meg, mert a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) a kötvényvásárlótól a 

„Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási 

helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat 

hónapnál nem régebbi okiratot” követel meg. Vagyis azáltal, hogy nem az 

állampolgárság szerinti hatóságtól kell a makulátlan előélettel kapcsolatos 

igazolást a külföldinek beszerezni, hanem a lakcím szerinti hatóságtól, könnyen 

kijátszható a szabályozás. Elég csak egy adóparadicsomban lévő lakcímre 

bejelentkezni, máris igényelhető a patyolattiszta erkölcsi bizonyítvány. 

Hogyan szűr a kabinet? 

A Belügyminisztérium korábban hevesen tagadta azon vádakat, miszerint bűnözők 

is vehetnek letelepedési kötvényt. A tárca szerint azok, akik a kötvény vásárlását 

kérelmezik, négyszeres szűrőn esnek át: ellenőrzi őket a BÁH, a Terrorelhárítási 

Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség. Lázár János 

kancelláriaminiszter pedig egy augusztusi kormányinfón azt mondta, a magyar 

hatóságok eddig még nem találtak gyanús személyt. 

A kormányzati hitelességet kétségbe vonja, hogy ez lapunknak mégis sikerült. Sőt 

komoly kétségeket vet fel, hogy a kabinet képes-e kiszűrni a terroristagyanús 

kötvényvásárlókat a programban. 

Már csak hab a tortán, hogy a kormány az októberi kvótás népszavazás miatt 

csúcsra járatta a bevándorlás-ellenes propagandát, amellyel párhuzamosan 16 

ezer pénzes külföldinek tette lehetővé a magyarországi letelepedést a 



 

kötvényprogramon keresztül. Emellett azért is hiteltelenek a kormányzati szigorral 

kapcsolatos ellenőrzésekről szóló hírek, mert a letelepedési kötvény egyszerű és 

gyors eljárásnak számít a konkurens országok hasonló programjaihoz képest. A 

kérelem beadása után a bevándorlási hivatal 30 napon belül meghozza a 

kérelemről és a letelepedési engedélyről a döntést, vagyis valódi ellenőrzésre alig 

marad idejük még a felkészült titkosszolgálatoknak is, nemhogy a bevándorlási 

hivatalnak, vagy éppen a rendőrségnek. 

A letelepedési kötvények kérdése, alapvetően az igénylők biztonsági ellenőrzése 

az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának múlt heti ülésén is szóba került. 

A zárt tanácskozás után Molnár Zsolt, a testület MSZP-s elnöke arról beszélt, 

vannak olyan okiratok, amelyeket külföldi országok állítanak ki, de eredetük 

kétséges lehet, és „mégis ezen alapszik adott esetben a letelepedési kötvény 

kiállítása”. Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos tagja is ugyanerre utalt, amikor 

kifejtette, hogy vannak olyan harmadik országok, ahol állami szinten működik a 

dokumentumok hamisítása, ezeket pedig nagyon nehéz kiszűrni. A politikus azt 

elismerte, hogy a hatóságok igyekeznek ellátni a biztonsági szűrőt, de – mint 

fogalmazott – „nyilván tökéletes biztonsági rendszer nincs”. 

Rogán egyetemi társa 

Lapunk eközben azt is megtudta, hogy az egyik letelepedési kötvényt forgalmazó 

cég, az Arton Capital Kft. tulajdonosa, Balogh Radosztina az egyetemi társa volt 

Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen. Információnk szerint ma is kapcsolatban 

vannak, találkozni is szoktak. 

A kötvényprogramban érintett cégekről sorra derül ki, hogy valamilyen módon 

fideszes személyekhez kötődnek. Tegnap az Index számolt be arról, hogy az 

Orbán Ráhel és Tiborcz István bahreini látogatása miatt elhíresült tiszteletbeli 

konzul, Garamvölgyi Balázs nemcsak az olajbiznisszel foglalkozik, de a magyar 

állam letelepedési kötvényeivel is üzletel. Bahrein tiszteletbeli konzulja jegyezte be 

az Afrikában és az arab országokban letelepedési kötvényekkel kereskedő cég, az 

European Bond Program internetes címét. Emellett az angol nyelvű African 

Business májusi számában Garamvölgyi Balázs egy vele készített interjúban 

ecsetelte, hogy mennyivel többet nyújt a magyar letelepedési kötvény, mint 

bármely más európai uniós ország hasonló kezdeményezése. Magyarországon 



 

ugyanis elég a pénzt befizetni, ami mellett nem kell ingatlant venni, sőt, még csak 

az országban tartózkodni sem. Cserébe az arab vagy afrikai vásárló hozhatja a 

teljes családját, szüleit, gyerekeit, és mind szabadon utazgathatnak és 

üzletelhetnek az Európai Unióban. 

A letelepedési konstrukció lényege, hogy az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik 

országból érkező befektetők legalább háromszázezer euró névértékű, erre a célra 

kibocsátott, ötéves futamidejű államkötvényt vásárolhatnak, cserébe pedig 

letelepedési engedélyt kapnak a hazai törvények értelmében. A kötvényt csak az 

Országgyűlés gazdasági bizottsága által kijelölt vállalkozások forgalmazhatják, 

amelyeket egy kivételével az offshore cégek körében népszerű helyszíneken 

jegyeztek be. Jelenleg öt ilyen vállalkozásnak van forgalmazási engedélye, ezek 

között egy magyar kft. található, a többi céget a Kajmán-szigeteken, 

Liechtensteinben, Máltán és Cipruson jegyezték be. A társaságok ügyfelenként 45–

60 ezer euró szolgáltatási díjat is kérnek, továbbá náluk landolnak a kötvények 

után járó kamatok is, ami ügyfelenként további 29 ezer euró. Ez azt jelenti, hogy 

74–89 ezer eurót nyernek egy ügyfélen, ami jelenlegi árfolyam mellett 23–27,6 

millió forint jutalék kötvényenként. Eddig 3917 kötvényt adtak el, ezáltal 90–108 

milliárd forint bevételhez jutottak a többségében offshore helyszíneken bejegyzett 

vállalkozások. Ebből 34 milliárd forint közpénz, hiszen az állam kamatot is fizet a 

kötvények után. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 09. 06. 

 

4. http://mno.hu/gazdasag/kivetelezett-helyzetu-bevandorlok-1344932 

 
PÉNZ BESZÉL 

Kivételezett helyzetű bevándorlók 

Letelepedési kötvényt vásárlók esetében elenyésző a hivatali 
elutasítások aránya 

Wiedemann Tamás, 2016. június 1., szerda 06:33 

Mondhatni, százszor szigorúbb a bevándorlási hivatal azokkal a 

http://mno.hu/gazdasag/kivetelezett-helyzetu-bevandorlok-1344932


 

külföldiekkel szemben, akik nem letelepedésikötvény-vásárlás útján 

szereznek tartózkodási jogosultságot Magyarországon. A 

kötvényprogramot egyébként sem ellenőrzi senki, szabadon 

tevékenykedhetnek a többségében offshore-hátterű 

közvetítővállalkozások. 

Különleges elbánásban részesülnek a letelepedési kötvényt vásárló külföldiek. A 

program 2013-as indulása óta 2456-an kaptak ilyen jogcímen nemzeti letelepedési 

engedélyt idén március 31-ig, és ezekből egyet sem vont vissza a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal (BÁH). A lapunk közérdekű adatigénylésére adott 

válaszból kiderült, hogy a letelepedésikötvény-vásárlók közül eddig 3515-en 

kaptak tartózkodási engedélyt, ebből hármat vont vissza a BÁH. (A kötvényes 

konstrukcióban a tartózkodási engedély megszerzése után hat hónappal 

igényelhető a véglegesnek tekinthető letelepedési engedély, ebből adódik a két 

adat közötti különbség.) 

Kíváncsiak voltunk rá, hogy az elmúlt bő két évben hány külföldi kapott 

tartózkodási engedélyt a letelepedési kötvényen kívüli konstrukcióban. 2014-től 

2016. március 31-ig 32 260 tartózkodási engedélyt adtak ki keresőtevékenység 

céljából. Érdekes, hogy ebből 2356 engedélyt vont vissza a hivatal, vagyis 

ezekben az esetekben sokkal aktívabb volt, mint a letelepedési kötvényen 

keresztül tartózkodási engedélyhez jutott külföldiek esetében. Miközben a 

letelepedési kötvénnyel tartózkodási engedélyhez jutott külföldiek 0,08 százalékát 

vizsgálta felül a BÁH, a keresőtevékenységgel papírhoz jutók engedélyének 7,3 

százalékát vonta vissza. Vagyis a hivatal szigora 91-szeres annak függvényében, 

milyen konstrukció keretében telepedne le idehaza egy külföldi személy. 

További érdekesség, hogy 16 030 engedélyt adott ki a BÁH családegyesítés 

címszóval, amelyben a kötvényvásárlók adatai is benne vannak, és 313 engedélyt 

vontak vissza később ezek közül. Vagyis a családegyesítők is kisebb szigorra 

számíthatnak, mint akik letelepedve dolgozni szeretnének hazánkban. Igaz, ilyen 

esetekben az egyszerűbb eljárás is lehet az oka a kevesebb elutasításnak. 

Nem ellenőrzi senki 

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, furcsa helyzet alakult ki a letelepedési 

kötvények körül, mivel a forgalmazó cégeket nem ellenőrzi senki. Az Országgyűlés 

http://mno.hu/gazdasag/kerdes-nelkul-atengedett-tizmilliardok-1338984


 

gazdasági bizottságának volna erre jogköre, de a testület három év alatt egyetlen 

alkalommal sem kért be adatokat a cégek értékesítési tevékenységéről. Ezt is csak 

közérdekű adatigénylés során tudtuk meg. Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke 

lapunknak azt válaszolta, hogy sem az Államadósság-kezelő Központtól, sem a 

kötvényeket értékesítő közvetítő vállalkozástól nem kértek, és nem is kaptak 

kimutatást az elmúlt három évben. 

Legkevesebb 82 milliárdot kaszáltak 

Jelenleg hat vállalkozás értékesíthet letelepedési állampapírt, ezeket egy kivétellel 

olyan offshore-helyszíneknek tartott országokban jegyezték be, mint a Kajmán-

szigetek, Málta, Ciprus és Liechtenstein. A letelepedésikötvény-program lényege, 

hogy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező befektetők, 

akik legalább 300 ezer euró (jelenlegi árfolyamon 93 millió forint) névértékű, erre 

a célra kibocsátott, ötéves futamidejű államkötvényt vásárolnak, a hazai 

törvények értelmében fél év után letelepedési engedélyt kapnak, amelynek 

birtokában szabadon mozoghatnak a schengeni övezetben. Csupán egyetlen 

állampapír értékesítésekor 23–27 millió forintos bevételre tesznek szert a cégek, 

ami óriási összeg. Eddig 3565 kötvényt adtak el. A közvetítőcégek nem 

panaszkodhatnak, hiszen eddig az olcsóbb szolgáltatási díjjal számolva 82, míg a 

drágább árazással kalkulálva több mint 98 milliárd forintos bevételre tettek szert. 

A hatalmas bizniszről a Magyar Nemzet korábbi cikkéből tudhat meg többet. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 06. 01. 
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ELLENŐRIZETLENÜL 

Keveset vallott be a kötvénycég? 

Wiedemann Tamás, 2016. június 3., péntek 10:06 

Ellenőrizetlenül működnek a letelepedési kötvényeket közvetítő cégek. 

Pedig az egyik vállalkozás, egy magyar kft. legalább ötven százalékkal 

http://mno.hu/gazdasag/szazmilliardhoz-kozelit-a-kotvenyuzlet-1341193
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több kötvényt adott el az elmúlt két évben, mint amennyi után adózott. A 

letelepedési államkötvényeket forgalmazó cég üzleti beszámolójában 

súlyos ellentmondás van. Az Arton Capital Hungary Kft. az egyetlen, 

amely nem az offshore cégek körében népszerű szigetek valamelyikén 

van bejegyezve, vagyis a letelepedési kötvényeket közvetítő hat cégből 

kizárólag az ő tevékenysége ellenőrizhető. 

A cég üzleti beszámolóiból azt lehet kiolvasni, hogy tavaly 18 kötvényt adhatott el, 

miközben azt megelőző évben 12 külföldivel szerződhetett. A két év alatt összesen 

tehát 30 letelepedési kötvényt értékesíthetett a cég. A vállalkozás beszámolójának 

ellentmond, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) adatai szerint a 

cégen keresztül 2014-ben és 2015 őszéig ötven százalékkal több, 45 külföldi 

kapott letelepedési engedélyt. A valóságban ez a szám sokkal magasabb is lehet, 

hiszen a lapunk által tavaly októberben kezdeményezett közérdekűadat-igénylés 

nem tartalmazza az utolsó három hónapot, továbbá csak a letelepedési engedélyt 

kapó külföldiekre kérdeztünk rá állampolgárság alapján, a tartózkodási engedélyt 

megszerző befektetőkre nem. A letelepedési engedélyt csak a tartózkodási 

kiadását követő hatodik hónapban kapják kézhez a külföldiek, vagyis a cég sokkal 

nagyobb forgalmat bonyolíthatott le tavaly, mint amit a BÁH statisztikái tükröznek. 

Az Arton Capital 2013. május végén kapott engedélyt forgalmazásra, az induló 

évben nem volt árbevétele, vagyis nem értékesített kötvényt. A cégnek az elmúlt 

két évben bevételei egyrészt a pénzügyi műveletek soron keletkeznek a kötvények 

után járó kamatok miatt, másrészt az értékesítés nettó árbevétele rubrikában, 

mivel hatvanezer eurós szolgáltatási díjat is kér az ügyintézésért. A tavalyi évet 

tekintve mindkét sor esetében az olvasható ki, hogy 18 államkötvény-értékesítés 

történt. A 2014-es évet tekintve csak a nettó árbevétel alapján jött ki a 12 

kötvényértékesítés, mert a pénzügyi műveletek sor teljesen értelmezhetetlen 

adatot tartalmaz. 

Az Arton Capital tulajdonosai, Balogh Radosztina Veselinova és Keremedchiev 

Milen Georgiev azonban nem panaszkodhatnak: az elmúlt két évben 335 millió 

forintnyi osztalékot vettek ki a cégből. 

A tényadatok alapján kijött ötvenszázalékos eltérés is óriási különbség. Nem tudni, 

hogy a cég hibázott a könyvelésnél, vagy adót csalt, esetleg a BÁH hibázott, és 15 

külföldi úgy kapott letelepedési engedélyt, hogy nem volt mögötte állampapír-



 

vásárlás, ami aligha hihető. Ez azért érdekes, mert egyre több a bizonyíték arra, 

hogy a többségében offshore-hátterű cégek mindenféle ellenőrzés nélkül végzik 

tevékenységüket. Az Arton Capital az egyetlen magyar kft., amely nem külföldön 

van bejegyezve, de úgy látszik, hogy a vállalkozás üzleti beszámolóját nem 

sikerült valósághűen elkészíteni. Ez a magyar államot azonban cseppet sem 

érdekli, hiszen a törvény az Országgyűlés gazdasági bizottságát jelölte ki a cégek 

forgalmazási engedélyének kiadására, a Bánki Erik (Fidesz) vezette és 

kormánypárti többségű testület azonban egyszer sem ellenőrizte a cégeket az 

elmúlt években. Erre lapunk közérdekű adatigénylés során kérdezett rá az 

Országgyűlés gazdasági bizottságánál. Bánki Erik lapunknak azt válaszolta, hogy 

sem az Államadósság-kezelő Központtól, sem a kötvényeket értékesítő közvetítő 

vállalkozástól nem kértek és nem is kaptak kimutatást az elmúlt három évben. 

Jelenleg hat vállalkozás értékesíthet letelepedési állampapírt, ezeket egy kivétellel 

olyan offshore-helyszíneknek tartott országokban jegyezték be, mint a Kajmán-

szigetek, Málta, Ciprus és Liechtenstein. A BÁH sem túl aktív. Mondhatni, százszor 

szigorúbb a bevándorlási hivatal azokkal a külföldiekkel szemben, akik nem 

letelepedésikötvény-vásárlás útján szereznek tartózkodási jogosultságot 

Magyarországon, miután az itt dolgozó külföldieknek kiadott engedélyek több mint 

hét százalékát vonta vissza, szemben a letelepedési kötvények alig 0,08 

százalékos arányával. Az ezzel kapcsolatos információkhoz is csak közérdekű 

adatigényléssel jutottunk hozzá, ami jól jellemzi az állam titkolózását a 

kötvényprogrammal kapcsolatban. 

A konstrukció lényege, hogy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik 

országból érkező befektetők, akik legalább 300 ezer euró (jelenlegi árfolyamon 93 

millió forint) névértékű, erre a célra kibocsátott államkötvényt vásárolnak, a hazai 

törvények értelmében fél év után letelepedési engedélyt kapnak, amelynek 

birtokában szabadon mozoghatnak a schengeni övezetben. Csupán egyetlen 

állampapír értékesítésekor 23–27 millió forintos bevételre tesznek szert a cégek, 

ami óriási összeg. A letelepedési program indulása óta az idén áprilisig 3565 

kötvényt adtak el. Az adósságkezelő csak összesített adatokat szolgáltat, az egyes 

cégek értékesítési eredményeiről értékpapírtitokra hivatkozva nem ad 

információkat. Számításunk szerint a közvetítőcégek nem panaszkodhatnak, 

hiszen eddig az olcsóbb szolgáltatási díjjal számolva 82, míg a drágább árazással 

kalkulálva több mint 98 milliárd forintos bevételre tettek szert. Ebből legalább 32 

milliárd forint közpénznek tekinthető, hiszen a magyar állam kamatot is fizet 

http://mno.hu/gazdasag/abszurd-helyzet-a-letelepedesi-kotvenyek-korul-1343659
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lejáratkor az állampapírok után. A kötvénypiacon szokatlan módon azonban nem a 

befektető kapja a kamatot, hanem a közvetítőcég nyeli le azt. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 06. 03. 
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ÖNELLENTMONDÁS 

Abszurd helyzet a letelepedési kötvények körül 

Wiedemann Tamás, 2016. május 24., kedd 06:23 

Abszurd helyzet alakult ki a letelepedési kötvények körül, mivel a 

forgalmazó cégeket nem ellenőrzi senki. Az Országgyűlés gazdasági 

bizottságának lenne erre jogköre, de a testület három év alatt egyetlen 

alkalommal sem kért be adatokat a cégek értékesítési tevékenységéről. 

Lapunk közérdekű adatigénylés során kérdezett rá az Országgyűlés gazdasági 

bizottságánál arra, hogy kért-e a testület adatokat a letelepedési 

államkötvényeket forgalmazó cégek működéséről. Bánki Erik, a bizottság fideszes 

elnöke lapunknak azt válaszolta, hogy sem az Államadósság-kezelő Központtól 

(ÁKK), sem a kötvényeket értékesítő közvetítő vállalkozástól nem kért és nem is 

kapott kimutatást az elmúlt három évben a bizottság. (Bánki Erik elődje miniszteri 

kinevezéséig a szintén fideszes Rogán Antal volt a gazdasági bizottság élén.) Arra 

voltunk kíváncsiak, hogy az egyes cégek hány kötvényt értékesítettek, és milyen 

állampolgárságú külföldi ügyféllel kerültek szerződéses viszonyba. 

Ha nem kértek adatokat, honnan tudják? 

Elvileg az ÁKK tudja, hogy az egyes cégek hány kötvényt adtak el az elmúlt 

években, de állampapírtitokra hivatkozva nem válaszoltak a kérdéseinkre. (Lapunk 

egyébként pert indított a közérdekű adatok megismerése céljából.) A bizottság 

http://mno.hu/gazdasag/abszurd-helyzet-a-letelepedesi-kotvenyek-korul-1343659


 

szempontjából azért fontos az értékesítési adatokkal kapcsolatos kérdés, mert a 

testület tavaly december 15-én két kötvényforgalmazó vállalkozás engedélyét 

vonta vissza elégtelen aktivitás miatt. Az indoklás szerint azért, mert az elmúlt 

három évben nem értékesítettek legalább száz kötvényt. Nagy kérdés, hogy ha a 

bizottság nem kért adatokat, akkor hogyan számolta ki, hogy nem jött össze a 

száz ügyfél. 

Az már csak hab a tortán, hogy az engedélyek visszavonásakor a testület 

lényegében a saját maga által hozott jogszabályokat sem tartja be, mivel egyik 

cég esetében sem járt le a hároméves időszak. A Discus Holdings ugyanis 2013. 

április 29-én, míg a Euro-Asia Investment Management 2013. június 10-én kapott 

engedélyt letelepedési államkötvények forgalmazására. Amennyiben a testület a 

törvény hatálybalépésétől számította a három évet, akkor sem stimmel az 

időpont, hiszen 2012. december 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben az erről 

szóló jogszabály, miközben a testület 2015. december 15-i időponttól datálta a 

visszavonási határozatait. 

Már egyszer sikerült megakadályozniuk 

A parlamenti képviselők március végén egyszer már kísérletet tettek arra, hogy 

egy albizottságot hozzanak létre, amely kivizsgálná a kötvényüzletet. Akkor a 

kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett az ellenőrző 

albizottság ülése. A testület összehívását az ellenzéki országgyűlési képviselők 

kezdeményezték, mivel rengeteg kérdés vetődött fel a kötvényüzlettel 

kapcsolatban korrupció gyanújára utaló információk alapján. A Fidesz-frakció egy 

sajtóközleményben nevetségesnek nevezte az albizottság kezdeményezését, ezzel 

indokolva képviselői távolmaradását. 

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, jelenleg hat vállalkozás értékesíthet 

letelepedési állampapírt, ezeket egy kivétellel olyan offshore-helyszíneknek tartott 

országokban jegyezték be, mint a Kajmán-szigetek, Málta, Ciprus és 

Liechtenstein. A letelepedésikötvény-program lényege, hogy az Európai Unión 

kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező befektetők, akik legalább 300 ezer 

euró (jelenlegi árfolyamon 93 millió forint) névértékű, erre a célra kibocsátott, 

ötéves futamidejű államkötvényt vásárolnak, a hazai törvények értelmében fél év 

után letelepedési engedélyt kapnak, amelynek birtokában szabadon mozoghatnak 

a schengeni övezetben. Csupán egyetlen állampapír értékesítésekor 23–27 millió 



 

forintos bevételre tesznek szert a cégek, ami óriási összeg. A letelepedési program 

indulása óta az idén áprilisig 3565 kötvényt adtak el. Lapunk számítása szerint a 

közvetítőcégek nem panaszkodhatnak, hiszen eddig az olcsóbb szolgáltatási díjjal 

számolva 82, míg a drágább árazással kalkulálva több mint 98 milliárd forintos 

bevételre tettek szert. Ebből legalább 32 milliárd forint közpénznek tekinthető, 

hiszen a magyar állam kamatot is fizet lejáratkor az állampapírok után. A 

kötvénypiacon szokatlan módon azonban nem a befektető kapja a kamatot, 

hanem a közvetítőcég. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 05. 24. 

7. http://mno.hu/gazdasag/letelepedesi-kotveny-fel-aron-1364253 

A NAGY BIZNISZ 

Letelepedési kötvény fél áron 

Wiedemann Tamás, 2016. október 1., szombat 06:00, frissítve: 10:14 

Már a látszatra sem adnak a letelepedési kötvényt forgalmazó offshore 

cégek, miután hitelre is árulják a magyar tartózkodási engedélyt. Sőt, fél 

áron is hozzá lehet jutni a papírokhoz, igaz, akkor a befizetett összeg nem 

jár vissza. 

A kínai ügyfelek akár hitelre is vásárolhatnak letelepedési kötvényt, sőt nem kell 

kifizetni a teljes árát sem a 300 ezer euróba, azaz 93 millió forintba kerülő 

állampapírnak. Lapunk információi szerint fél áron, 130-150 ezer euróért is 

letelepedési engedélyhez juthat a kevésbé módos kínai és vietnami állampolgár. A 

Kajmán-szigeteken bejegyzett Hungary State Special Debt Fund (HSSDF) nevű 

közvetítőcég ebből nem is csinál titkot, hiszen honlapján is nyíltan hirdeti a 

hitellehetőséget. (A cég angol nyelvű honlapja ezeket az információkat nem 

tartalmazza, csak a kínai verzióban lehet róluk olvasni.) A bankhitelt információink 

szerint a China Construction Bank nevű pénzintézet nyújtja. 

A hitelkonstrukció alapján a bank kiegészíti a kötvény árát, viszont az állampapír 

futamidejének lejártakor az ügyfél nem kapja meg az általa befizetett 130-

150 ezer eurónyi összeget. Az alku része, hogy a visszajáró pénzt a 

közvetítővállalkozás és a bank osztja el egymás között. De nem akárhogyan: az 

ügyre rálátó forrásaink szerint a bank csak a – nemzetközi viszonylatban is 

http://mno.hu/gazdasag/letelepedesi-kotveny-fel-aron-1364253


 

kiugróan magas – kamatot kapja meg, ami több mint kilencmillió forintot kóstál. A 

kajmán-szigeteki közvetítőcég azonban még ennél is jobban jár, hiszen az elvileg 

jogos kamatnak a többszörösét, 130-150 ezer eurót tehet zsebre, a 45 ezer eurós 

közvetítői díjon felül. Ez lényegében azt jelenti, hogy a 93 millió forintos kötvény 

eladásából 54-60 millió forintos haszonra tesz szert a cég, ami felfoghatatlan 

mértékű, 58-64 százalékos profitnak felel meg. (Az állampapírpiacokon a 

kötvényforgalmazás átlagos jutaléka bőven egy százalék alatt mozog.) 

Az HSSDF egyébként az a cég, amelynek kínai vezérkara – mint arról a Heti Válasz 

korábban írt – kapcsolatban állhatott Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóval, 

legalábbis erre utal, hogy a társaság 2013-ban az ő közreműködésével akarta 

megvásárolni a TV2 csatornát. Egy másik közvetítőcégnek, az Arton Capital Kft.-

nek pedig ugyanaz az ügyvédje, mint aki Habony Árpád médiavállalata számára 

megszerezte a 888.hu doménnevet, illetve Rogán Antal – akinek nevéhez fűződött 

az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnökeként 2012-ben a kötvényprogram 

– vezetése idején dolgozott már a Fidesz frakciójának és a belvárosi önkormányzat 

cégeinek is. 

Az évtized korrupciós története 

Mindez azért is érdekes, mert a kormányzati kommunikáció folyamatosan azt 

harsogta, hogy a migránsokkal szemben – akik közül 1294 főt kellene hazánknak 

az Európai Unió döntése nyomán befogadni – azért adtak 16 ezer külföldi 

bevándorlónak letelepedési engedélyt, mert ők gazdagok, és Magyarországon 

egyéb befektetéseket is hajlandók megvalósítani. Ha azonban annyi pénze sincs, 

hogy lejegyezze a magyar államkötvényt, amely egyébként a világ legolcsóbb 

letelepedési programja, nehéz azt állítani a külföldiről, hogy nagyon módos 

befektető lenne. 

Egyre több jel mutat arra, hogy a magyar letelepedésikötvény-program az elmúlt 

évtized egyik legsúlyosabb korrupciós története. A kormánypártok még 2012-ben 

szavazták meg a törvénymódosítást, amely lehetővé tette az állampapír-

vásárláson keresztül történő letelepedést. Ha egy külföldi 300 ezer euróért 

megvásárolja a magyar állam erre a célra kibocsátott papírját, végleges 

letelepedési engedélyt kap Magyarországon, amellyel szabadon mozoghat az 

Európai Unióban. A kötvényt azonban csak közvetítővállalkozásokon keresztül 

lehet lejegyezni. Erre engedélyt pedig csak az Országgyűlés fideszes többségű 



 

gazdasági bizottsága adhat. Jelenleg öt cégnek van forgalmazási engedélye, ebből 

négy az offshore vállalkozások körében népszerű helyszíneken van bejegyezve. 

Egy magyar is van köztük, de az Arton Capital Kft. az Egyesült Arab Emírségekben 

bejegyzett cégén keresztül szerződik az ügyfelekkel, vagyis ebben az esetben is 

ismeretlen a vállalkozás valódi tulajdonosi köre. 

A kormány arra sem adott magyarázatot, hogy miért fizetnek közpénzből a piaci 

árnál négyszer magasabb kamatot a kötvények után. A letelepedési állampapír 

euróban kibocsátott ötéves futamidejű kötvény, ugyanilyen papírt a 

másodpiacokon jelenleg 0,5 százalékos kamattal lehet értékesíteni, tisztán piaci 

körülmények között. A fideszes többségű parlament azonban törvényben 

rögzítette a letelepedési kötvények után járó 2 százalékos kamatszintet. Sőt, a 

kamatot nem a külföldi kapja meg, hanem a közvetítőcégek teszik zsebre. 

Hazánkban eddig 3917 kötvényt adtak el, családtagokkal együtt pedig 16 ezren 

szereztek nálunk letelepedési engedélyt. A kormánypártok által favorizált 

közvetítőcégek 90-108 milliárd forint bevételhez jutottak, amelyből 35 milliárd 

forint közpénz. 

Problémás az átvilágítás 

Az állami korrupció mellett komoly kételyek merültek fel a külföldiek 

nemzetbiztonsági átvilágítása során. Ahogy lapunk korábban megírta, egy 

jogerősen elítélt orosz állampolgár is letelepedési engedélyhez jutott hazánkban a 

programnak köszönhetően. A magyar hatóságokat úgy játszotta ki az – 

adócsalásért elítélt – orosz állampolgár, hogy a Karib-tengeri adóparadicsom, Saint 

Kitts és Nevis hatóságától szerzett be erkölcsi bizonyítványt. Ezt azért tehette 

meg, mert a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a kötvényvásárlótól a 

„Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási 

helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat 

hónapnál nem régebbi okiratot” követel meg. Vagyis azáltal, hogy nem az 

állampolgárság szerinti hatóságtól kell a makulátlan előélettel kapcsolatos 

igazolást a külföldinek beszerezni, hanem a lakcím szerintitől, könnyen kijátszható 

a szabályozás. Elég csak egy adóparadicsomban lévő lakcímre bejelentkezni, máris 

igényelhető a patyolattiszta erkölcsi bizonyítvány. 



 

Ha pedig fél áron is hozzá lehet jutni a kötvényhez, ez még kedvezőbb lehetőséget 

biztosít a „továbblépéshez” azoknak a bűnözőknek – nem is beszélve a potenciális 

terroristákról –, akiknek valamiért gyorsan el kell hagyniuk a hazájukat. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 10. 01. 

 

 

 

 

8. http://mno.hu/gazdasag/egy-letelepedesi-engedelyt-sem-vontak-vissza-1363557 

LETELEPEDÉSIKÖTVÉNY-PROGRAM 

Egy letelepedési engedélyt sem vontak vissza 

Családtagokkal együtt már 16 ezren jutottak magyarországi 
letelepedéshez a kötvényüzletben 

Wiedemann Tamás, 2016. szeptember 27., kedd 10:22, frissítve: kedd 14:31 

Eddig egyetlen letelepedési engedélyt sem vontak vissza a 

letelepedésikötvény-programmal összefüggésben Magyarországon – 

tudta meg lapunk. Arról ugyanakkor nem kaptunk használható 

információt, hogyan világítják át a jelentkezőket. 

Úgy tűnik, csak „jó bevándorlók” vásároltak az elmúlt bő három évben pénzért 

magyar letelepedési engedélyt. Legalábbis erre utal, hogy egyetlen korábban 

kiadott engedélyt sem kellett még visszavonni. Pedig közel négyezer, 

családtagokkal együtt 16 ezer fizető külföldi bevándorló kapott már a kormányzati 

programon keresztül letelepedési engedélyt Magyarországon. A 

Belügyminisztérium lapunknak ezzel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy hat 

kérelmező jelentkezését utasították el a magyar hatóságok az elmúlt három évben 

nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Tavaly és idén eddig minden jelentkező 

megkapta az engedélyt, pedig a kormányzati kommunikáció szerint szigorú 

ellenőrzéseken esnek át a pénzes külföldi bevándorlók. 

http://mno.hu/gazdasag/egy-letelepedesi-engedelyt-sem-vontak-vissza-1363557


 

Nemcsak arra voltunk kíváncsiak, hogy hány kötvényvásárlótól vonták meg az 

engedélyt, hanem arra is, hogyan néz ki a gyakorlatban a külföldiek ellenőrzése. 

Lapunk néhány hete számolt be arról, hogy elítélt orosz állampolgár is letelepedési 

engedélyt kapott Magyarországon a kötvényvásárlási programon keresztül. Ez 

azért furcsa, mert elvileg erkölcsi bizonyítványt is be kell mutatni, ugyanis csak az 

a külföldi vásárolhat letelepedési kötvényt, aki büntetlen előélettel rendelkezik. Az 

orosz állampolgár – akinek a nevét az állampapírtitok-törvény miatt nem 

közölhetjük – egy karib-tengeri adóparadicsomban kiállított erkölcsi bizonyítványt 

nyújtott be a magyar hatóságoknak, egyébként jogszerűen. A hazai törvények 

értelmében ugyanis a szokásos tartózkodási hely szerint illetékes hatóságtól kell 

az erkölcsi bizonyítványt beszerezni, ehhez pedig elég csak bejelentkezni egy 

adóparadicsomba. 

Cikkünk megjelenését követően a kormány több tagja is úgy nyilatkozott, hogy 

négyszeres szűrőn keresztül ellenőrzik a külföldieket, vagyis szigorú feltételeknek 

kell megfelelniük a pénzes bevándorlóknak, cikkünket komolytalannak nevezték. A 

Belügyminisztérium szerint a négyszeres szűrő a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) ellenőrzi a benyújtott iratokat, a 

családi kapcsolatokat, a kötvény lejegyzésének a tényét, illetve hogy a kérelmező 

nem áll-e kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom alatt. Ez utóbbi 

információt a schengeni rendészeti adatbázisból (SIS) lehet néhány 

gombnyomással lehívni. A BÁH lényegében a külföldi által megadott adatokból 

dolgozik, illetve a SIS-információk lekérése számít egyedül egyfajta ellenőrzésnek. 

A fennmaradó három szűrőt a rendőrség, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a 

Terrorelhárítási Központ (TEK) „testesíti meg”, miután ezek a szakhatóságok húsz 

napon belül egyfajta „állásfoglalást” adnak a kérelmezővel kapcsolatban. 

Részleteket nem közölt a Belügyminisztérium, de sejthető, hogy a rendőrség és a 

titkosszolgálatok milyen hatékonyságú „operatív” ellenőrzést végezhetnek el 

néhány nap alatt. A külföldinek az idén július 1-jétől érvényes szabályok szerint 

harminc napon belül kiállítja a BÁH a letelepedési engedélyt. Beszédes 

ugyanakkor, hogy ezt megelőzően 8 nap alatt kapott tartózkodási engedélyt a 

külföldi kötvényvásárló, vagyis aligha volt idő a megfelelő ellenőrzésre. 

A kormányzat eközben egyre kínosabban éli meg a letelepedésikötvény-

programmal kapcsolatos kritikus kérdéseket. A sajtó kérdéseire nem válaszolnak, 

a témával kapcsolatban kérdező újságírót pedig éppen múlt héten rángatták el 

http://mno.hu/belfold/orosz-csaloval-is-uzletelt-a-kormany-1360303


 

Hajdu János TEK-vezető mellől. A letelepedésikötvény-program számos pontján 

hordozza magán az állami korrupció jeleit. A konstrukció lényege, hogy az Európai 

Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező befektetők legalább 

háromszázezer euró névértékű, erre a célra kibocsátott, ötéves futamidejű 

államkötvényt vásárolhatnak, cserébe pedig letelepedési engedélyt kapnak a hazai 

törvények értelmében. Az állampapírokat csak közvetítő cégeken keresztül lehet 

jegyezni. Ezek a vállalkozások egy kivételével offshore-szigeteken és 

adóparadicsomokban vannak bejegyezve. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 

megjelenés időpontja: 2016. 09. 27. 

9. http://mno.hu/gazdasag/titkolozik-es-penzt-ker-a-hivatal-1353454 

BÁH 

Titkolózik és pénzt kér a hivatal 

Wiedemann Tamás, 2016. július 25., hétfő 13:32 

Fél évet és több mint egymillió forintot kér közérdekű adatok kiadásáért 

lapunktól a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH). Arra voltunk 

kíváncsiak, miért vontak vissza – mondvacsináltnak tűnő okokra 

hivatkozva – több tucat tartózkodási engedélyt olyan külföldiektől, akik 

befektetéseik nyomán jutottak ehhez a lehetőséghez, és nem a visszás 

körülmények között értékesített letelepedési kötvények vásárlásán 

keresztül. 

Szerettük volna megtudni, hogy milyen körülmények között vonták vissza a 

letelepedési engedélyeket, de a feltett huszonkét kérdésünkből csak tizenötre 

kaptunk választ egy hónap múlva, a maradék hétre – megítélésünk szerint a 

legfontosabbakra – pedig egyáltalán nem reagáltak. 

A titkolózás magyarázataként arra hivatkozott a hivatal, hogy a válaszok 

összeállításához „az iratanyagok egyesével történő, manuális áttekintése 

szükséges”. Azt is közölték, hogy igény esetén megküldik az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő- és eszközráfordítás költségét. Meg is küldték, 

ebből derült ki, hogy pontosan 1,079 millió forintot kellene fizetnünk az adatokért, 

amelyek kiadásának „várható időigénye hat hónap”. 

http://mno.hu/gazdasag/titkolozik-es-penzt-ker-a-hivatal-1353454


 

Jogszabályellenes feltételek 

Megkerestük az ügyben Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság-hatóság elnökét. A tisztviselő szerint komoly kérdéseket vet 

fel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) eljárása. – Nem lehet jelenleg 

Magyarországon pénzt kérni közérdekű adatokért. Legfeljebb a nyomtatás, például 

a papír és az adathordozók költségét háríthatják át a kérelmezőre, de ez se 

következik egyértelműen a mostani szabályozásból – mondta lapunknak a hatóság 

elnöke. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az infótörvényben az áll, az 

adatigénylésért kérhető költségeket külön rendeletben kell szabályozni, de mivel 

nincs egyelőre ilyen jogszabály, ezért pénzt sem lehet kérni a közérdekű 

adatokért. A féléves adatkiadással kapcsolatban megjegyezte: az infótörvény 

értelmében 15 nap áll rendelkezésre a válaszadásra, ami egyszeri alkalommal 15 

nappal meghosszabbítható. 

Valószínűleg összefüggnek a korrupciógyanús letelepedésiállamkötvény-üzlettel a 

BÁH által csak pénzért kiadni szándékozott adatok. A hivatal ugyanis kizárólag 

olyan engedélyeket vont vissza, amelyekhez kínai tulajdonosaik nem a 

letelepedési kötvényeket forgalmazó, többségében offshore hátterű cégeken 

keresztül jutottak hozzá, hanem befektetéseik eredményeként. Magyarországon – 

az Európai Unió többi államához hasonlóan – ha egy pénzes külföldi szeretne 

beruházni, természetes, hogy tartózkodási engedélyt kap, hiszen csak így tudná a 

befektetéseit kezelni. Az érintetteknek ebben egy neve elhallgatását kérő 

vállalkozás volt a segítségükre. A cég az ügyfelek pénzét induló vállalkozásokba és 

startup cégekbe fektette, illetve ingatlanberuházásokban segédkezett. Egyetlen 

bűnük a jelek szerint az lehet, hogy túl sikeresek lettek, ami szemet szúrhatott a 

letelepedésikötvény-üzletben érdekelteknek. Kisebb utánajárással ugyanis 

kiderült, hogy nagyrészt az e cég által kérvényezett dokumentumokat érinti a 

hivatal eljárása. A társaság emiatt bírósághoz fordult. 

Kevesebb letelepedési kötvény fogy 

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a magyar letelepedési államkötvények 

iránti kereslet folyamatosan csökken. Júniusban csak 10 kötvényt jegyeztek le az 

Államadósság-kezelő Központnál (ÁKK), ezzel az idei első fél évben 289 darab 

ilyen speciális állampapír talált gazdára, vagyis majdnem felére csökkent az 

érdeklődés a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Elképzelhető, ez is 

http://mno.hu/gazdasag/kevesebb-letelepedesi-kotveny-fogy-1351471


 

közrejátszhatott abban, hogy a BÁH felfigyelt azokra a programokra, amelyek 

konkurenciát jelenthetnek a letelepedési üzletnek. A kötvényértékesítés 

ötletgazdája Rogán Antal fideszes miniszter volt, aki még az Országgyűlés 

gazdasági bizottságának elnökeként adta be azt a törvénymódosító javaslatot, 

amely lehetővé tette az állampapír-vásárlás útján szerzett letelepedési engedélyt. 

A kötvényt csak a Fidesz-többségű gazdasági bizottság által kijelölt 

közvetítővállalkozások jegyezhetik le az adósságkezelőnél. Jelenleg öt ilyen cégnek 

van forgalmazási engedélye, ezek közül egy magyar kft. van, a többi vállalkozás 

offshore. 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A 


