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Válasz a K/10497. számú írásbeli kérdésre ;
„Rogán és az offshore?”

Varju László
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló ,
2007. évi II . törvény szerint az Országgyű lés Gazdasági és informatikai bizottság a
választja ki és hagyja jóvá, hogy egy harmadik országban, így Kínában é s
Vietnamban is, mely vállalkozás jogosult ilyen értékpapír kibocsátására a z
Államadósság Kezelő Központtal szerződést kötni . A vállalkozás kiválasztása és a
szerződéskötés a törvény erejénél fogva nem a Nemzetgazdasági Minisztériu m
feladata .

Tehát az egyes országokban az állampapírok forgalmazását lebonyolító vállalato k
kiválasztásában a Nemzetgazdasági Minisztérium nem vett részt . Az Államadósság
Kezelő Központ pedig csak az állampapírok kibocsátásával és a kijelölt vállalatoko n
keresztüli forgalmazással foglalkozik, de a vállalatok kiválasztásában a z
adósságkezelő sem vesz részt. Igy az ügylet részleteiről az Országgyű lés Gazdaság i
és informatikai bizottsága tud további felvilágosítást adni . Kérdése tárgyába n
kikértem a bizottság állásfoglalását is, amelyet csatolok válaszomhoz .

Budapest, 2013. április „
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Tárgy: Válasz K/10497. számú írásbeli kérdésre

Tisztelt Miniszter Úr!

Hivatkozással a fenti képviselő i kérdés ügyében érkezett megkeresésére, a z
alábbi választ adom :

Az Országgyű lés Gazdasági és Informatikai Bizottsága által jóváhagyot t
vállalkozás nem off-shore cég . Tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc korább i
üzlettársai Magyarországról szoktak kivinni százmilliókat . Az Országgyű lés
Gazdasági Bizottsága által jóváhagyott cég azonban nem pénzt visz ki, hane m
neves kínai üzletemberek által dollármilliókat hoz be Magyarországra ,
Magyarország megsegítésére .

Off-shore cégnek az tekinthető, amely nem fedi fel tulajdonosait . A Gazdaság i
Bizottság a bevándorlási program kapcsán csak és kizárólag olyan cégeke t
hagy jóvá, amelyek feltárják valódi tulajdonosaikat . Ez a kitétel szerepel a
bizottság által meghatározott szempontrendszerben, amely többek között azt i s
szigorúan meghatározza : a kérelmezőnek a tulajdonosok kilétének felfedés e
mellett igazolnia kell, hogy a vállalkozás valóban létezik és igazolnia kell a
képviselők személyét is . Ebben az esetben is ez történt, a cég tulajdonosa i
felfedték magukat. A fő tulajdonos a több milliárd dolláros forgalmat bonyolító
kínai Wanhua cég vezetője, Simon Mu, a kínai-magyar kapcsolatok elkötelezett
építője, hiszen a Wanhua tulajdonában áll a legnagyobb kínai-magyar közö s
tulajdonú vállalat, a BorsodChem is . A kérelemben szereplő cég további
tulajdonosainak neve is nyilvános . Boros Attila, Dr. Lian Wang (korábban a
Deutsche Bank és a Morgan Stanley munkatársa) és Jonathan Chan az üzlet i
életben ismert nevek, tapasztalatuk és feddhetetlenségük
megkérd őjelezhetetlen . Mindezen tények a Gazdasági Bizottság nyilváno s
ülésén is elhangoztak, Varju László és képvisel őtársai azért nem tudják, mert
nem voltak jelen a bizottság ülésén .

Az pedig természetes, hogy mivel a jóváhagyott vállalkozás külföldön forgalma z
magyar állampapírt, külföldi jog alapján jön létre és működik.

Cím: 1357 Budapest, Kossuth tér 1-3 . :



Ellentétben a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc korább i
üzlettársával, Simor Andrással, aki a Magyar Nemzeti Bank elnökeként kedvez ő
adózású off-shore területre menekített magyar pénzeket, fent említett
vállalkozás kínai üzletemberek pénzét hozza Magyarországra .

Gyuresány Ferenc és Varju László korábban olyan törvényeket alkottak ,
amelyek segítettek Simor Andrásnak és barátainak, hogy százmilliókat
vigyenek ki a magyar adózás el ő l off-shore területre . Ezzel megkárosították a
magyar adófizetőket, megkárosították a magyar államot .

Budapest, 2013 . április 4.
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