
A sorozat szerzői Zöldi Blanka (zoldi.blanka@direkt36.hu), és Erdélyi Péter 
(erdelyip@444.hu). 

 
Súlyos nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor pénzembere is magyar papírokat kapott a 
kötvényprogramban (Erdélyi Péter - Sáling Gergő - Zöldi Blanka) 
https://tldr.444.hu/2018/03/28/letelepedes 
https://www.direkt36.hu/sulyos-nemzetkozi-bunugy-gyanusitottja-es-a-sziriai-diktator-penzembere-
is-magyar-papirokat-kapott-a-kotvenyprogramban/ 
Angolul: 
https://444.hu/2018/03/28/a-suspected-international-criminal-and-the-syrian-dictators-money-
man-also-bought-hungarian-residency-bonds 
 
Jó pénzért azokat is beengedték Magyarországra, akiknek a távoltartására építették egész 
politikájukat (Erdélyi Péter - Halász Júlia - Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/03/28/jo-penzert-azokat-is-beengedtek-magyarorszagra-akiknek-a-
tavoltartasara-epitettek-egesz-politikajukat 
 
A Belügyminiszérium nem vizsgálja a letelepedési kötvényt vásárló gyanús külföldiek ügyét (Erdélyi 
Péter) 
https://444.hu/2018/03/28/a-belugyminiszerium-nem-vizsgalja-a-letelepedesi-kotvenyt-vasarlo-
gyanus-kulfoldiek-ugyet 
 
Azután kapta meg magyar letelepedési engedélyét a szír diktátor pénzembere, hogy az amerikaiak 
tiltólistára tették (Erdélyi Péter - Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/03/29/azutan-kapta-meg-magyar-letelepedesi-engedelyet-a-szir-diktator-
penzembere-hogy-az-amerikaiak-tiltolistara-tettek 
 
Feljelentést tett egy LMP-s képviselő, mert a magyar államot nem izgatja, hogy letelepedési 
engedélyt kapott a szíriai diktátor pénzembere (Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/07/04/feljelentest-tett-egy-lmp-s-kepviselo-mert-a-magyar-allamot-nem-
izgatja-hogy-letelepedesi-engedelyt-kapott-a-sziriai-diktator-penzembere 
 
Csak tíz nap kellett a szíriai diktátor pénzemberének, hogy magyar papírokat szerezzen (Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/08/21/csak-tiz-nap-kellett-a-sziriai-diktator-penzemberenek-hogy-magyar-
papirokat-szerezzen 
https://www.direkt36.hu/csak-tiz-nap-kellett-a-sziriai-diktator-penzemberenek-hogy-magyar-
papirokat-szerezzen/ 
 
Ahol Aszad embere négy nap alatt simán átmegy a biztonsági átvilágításon, ott elég nagy a rés a 
pajzson (Erdélyi Péter) 
https://444.hu/2018/08/22/ahol-aszad-embere-negy-nap-alatt-siman-atmegy-a-biztonsagi-
atvilagitason-ott-eleg-nagy-a-res-a-pajzson 
 
Putyin gépezetének tagjai kaptak magyar papírokat Orbánék kötvényprogramjában (Erdélyi Péter -
 Roman Slejnov [Novaya Gazeta) - Zöldi Blanka) 
https://tldr.444.hu/2018/09/10/putyin-gepezetenek-tagjai-kaptak-magyar-papirokat-orbanek-
kotvenyprogramjaban 
https://www.direkt36.hu/putyin-gepezetenek-tagjai-kaptak-magyar-papirokat-orbanek-
kotvenyprogramjaban/ 
Oroszul 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye-lyudi 
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Angolul 
https://444.hu/2018/09/10/members-of-russias-elite-got-hungarian-residence-permitsthrough-
controversial-golden-visa-program 
 
Gulyás Gergely: Értem, hogy elítéli a kormányt, hogy beengedett valakit, aki egy hírszerző főnöknek a 
gyermeke (Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/09/13/gulyas-gergely-ertem-hogy-eliteli-a-kormanyt-hogy-beengedett-valakit-
aki-egy-hirszerzo-fonoknek-a-gyermeke 
 
Az orosz hírszerzés vezetője akár bele is bukhat, ha közvetlen családtagjai bevásároltak a magyar 
letelepedési kötvényprogramba (Erdélyi Péter) 
https://444.hu/2018/09/11/az-orosz-hirszerzes-vezetoje-akar-bele-is-bukhat-ha-kozvetlen-
csaladtagjai-bevasaroltak-a-magyar-letelepedesi-kotvenyprogramba 
 
Magyar papírjai is lehetnek az orosz üzletembernek, akinek ingatlanjait száznál is több finn rendőr és 
katona rohanta le a hétvégén (Erdélyi Péter) 
https://444.hu/2018/09/24/magyar-papirjai-is-lehetnek-az-orosz-uzletembernek-akinek-ingatlanjait-
szaznal-is-tobb-finn-rendor-es-katona-rohanta-le-a-hetvegen 
 
Oroszországon keresztül, Habony körének segítségével kapott magyar papírokat a szír diktátor 
pénzembere (Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/11/22/oroszorszagon-keresztul-habony-korenek-segitsegevel-kapott-magyar-
papirokat-a-szir-diktator-penzembere 
https://www.direkt36.hu/oroszorszagon-keresztul-habony-korenek-segitsegevel-kapott-magyar-
papirokat-a-szir-diktator-penzembere/ 
 
Új magyar letelepedési programot hirdet az üzletember, aki benne volt a kötvényprogramban is 
(Zöldi Blanka) 
https://444.hu/2018/05/16/uj-magyar-letelepedesi-programot-hirdet-az-uzletember-aki-benne-volt-
a-kotvenyprogramban-is 
 
Vietnamban is reklámozzák az új magyar bevándorlási bizniszt a kötvényprogram szereplői (Zöldi 
Blanka) 
https://444.hu/2018/07/05/vietnamban-is-reklamozzak-az-uj-magyar-bevandorlasi-bizniszt-a-
kotvenyprogram-szereploi 
 
Kiszivárgott dokumentumok is bizonyítják, hogy Habony köre benne volt a kötvényüzletben (Zöldi 
Blanka, Pethő András) 
https://444.hu/2018/10/10/kiszivargott-dokumentumok-is-bizonyitjak-hogy-habony-kore-benne-
volt-a-kotvenyuzletben 
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