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Tisztelt Képvisel ő Úr !

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XX (VI. törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Ismételten kérdezem, mi a
véleményük arról, hogy Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője egy Kajmán-szígeteki céget
javasol, hogy a Kínai Népköztársaság és a Vietnámi Szocialista Köztársaság állampolgárainak
kérelmét elbírálja?” című , K/11037. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

A kormány megalakulása óta az elmúlt huszonhárom év legintenzíveb b
korrupcióellenes intézkedéssorozatát hajtotta végre . Ennek részeként felvette a
harcot az ofshore, ismeretlen tulajdonosi háttérrel rendelkez ő vállalkozásokkal,
melyek évente több tízmilliárd forintos károkat okoztak az ország költségvetésének .

Offshore cégnek az tekinthető, amely nem fedi fel tulajdonosait . Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága (Bizottság) a bevándorlási program kapcsá n
csak és kizárólag olyan cégeket hagy jóvá, amelyek feltárják valódi tulajdonosaikat .
Ez a kitétel szerepel a Bizottság által meghatározott szempontrendszerben is, amel y
többek között előírja, hogy a kérelmez őnek a tulajdonosok kilétének felfedése mellet t
igazolnia kell azt is, hogy a vállalkozás valóban létezik, és igazolnia kell a képvisel ők
személyét .

Így történt a Hungary State Special Debt Fund esetében is . A cég tulajdonosa i
felfedték magukat. A fő tulajdonos a több milliárd dolláros forgalmat bonyolító kína i
Wanhua cég vezetője, Simon Mu, a kínai-magyar kapcsolatok elkötelezett építő je,
hiszen a Wanhua tulajdonában áll a legnagyobb kínai-magyar közös tulajdon ú
vállalat, a BorsodChem is . A kérelemben szereplő cég további tulajdonosainak neve
is nyilvános . Boros Attila, Dr. Lian Wang (korábban a Deutsche Bank és a Morga n
Stanley munkatársa), jonathan Chan és Dr. Wenqing Wu az üzleti életben ismer t
nevek, tapasztalatuk és feddhetetlenségük megkérdőjelezhetetlen. Mindezen ténye k
a Bizottság nyilvános ülésén is elhangoztak .

Azon cégek, amelyek kérelmét az elmúlt hónapokban a Bizottság elfogadta, nem
pénzt visznek el az országból, mint ahogy az az önök kormányzása alatt bevet t
gyakorlat volt, hanem pénzt hoznak .
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Ennek ismeretében a kormány pozitívan vélekedik a Bizottság tevékenységérő l,
amelynek eredményeként a jogszabályi keretek betartásával egyre több orszá g
állampolgára számára válik lehetővé a letelepedési államkötvény intézményének
igénybe vétele .

Budapest, 2013 . május 23 .
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