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2015. évi . . . törvény
A Letelepedési Magyar Államkötvényről szóló rendelkezések hatályon kívül helyezésérő l

1. §

Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 .
évi II . törvény 28. § (3)—(12) bekezdése.

2. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

A Kormány kezdeményezésére az Országgy űlés még 2012 őszén módosította a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 . évi II. törvényt (a
továbbiakban : Harmtv .) Így született meg az a jogszabályi lehetőség, amely lehetővé teszi harmadik
országbeli állampolgárok számára, hogy pénzért letelepedési kötvényt, és ezzel együtt letelepedési
engedélyt vásárolhassanak Magyarországon . A lehetőség azért vonzó a harmadik országbeli — aza z
nem EU-s - állampolgárok számára, mert a magyar letelepedési engedély birtokában szabado n
utazhatnak az Európai Unió többi tagállamába. Az engedély ugyanakkor borsos árú, idén január
elejétő l 93 millió forintot, elő tte 77 milliót kellett fizetni érte . Az Államadósság Kezel ő Központ
adatai alapján tudható, hogy csaknem 2500 embernek megérte — még ezen az áron is — a vár t
előnyökért, hogy letelepedési kötvényt vásároljanak .

A törvényjavaslat indokolása a jogintézmény bevezetése mellett egyedül azt az érvet hozza fel, hog y
— ahogy a javaslat fogalmaz — az „állampolgárság vásárlása” útján segíteni kívánja az állam
finanszírozását . Már elméletben sem állja meg ugyanakkor a helyét ez az érv, hiszen a letelepedési
kötvényt vásárlók valójában csak hitelhez juttatják az államot, amit néhány év leteltével kamatostu l
kell visszafizetni. Ráadásul még az az érv sem igaz, hogy ilyen módon a piacinál olcsóbban
finanszírozhatja magát az állam, mert jelenleg jobb feltételekkel lehet a piacról pénzhez jutni . A
letelepedési kötvényt vásárlókon tehát már néhány év alatt is veszít az állam, így ez még inkáb b
indokolatlanná teszi a jogintézmény további m űködtetését.

Időközben ráadásul kiderült, hogy a letelepedési kötvénnyel sajátos üdetelés folyik, melynek kirívó
haszna elkerüli a magyar költségvetést . Van tehát mit vizsgálnia a Kormány ellen őrzésére hivatott
Országgyű lésnek és a hazai bűnüldöző szerveknek, hatóságoknak is .

Mindezért — továbbá tekintettel a letelepedési konstrukcióban rejl ő közbiztonsági, é s
nemzetbiztonsági kockázatokra — indokolt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló 2007 . évi II . törvény vonatkozó rendelkezéseinek hatályának azonnali
megszüntetése .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. 5-hoz

A javaslat — az általános indokolásban kifejtett okok alapján — hatályon kívül helyezi azo n
jogszabályhelyeket, amik lehetőséget teremtenek a Letelepedési Magyar Allamkötvény vásárlására
é lejegyzésére, illetve ezzel összefüggésben tartózkodási engedély kibocsátására .:

A25hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



ORSZÁGGYtJLÉSI KÉPVISELŐ

dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy : törvényjavaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat alapján A Letelepedési Magyar Allamkötvénytől szóló
rendelkezések hatályon kívül helyezésétől címmel a mellékelten csatolt

törvényjavaslato t

terjesztem elő.

Budapest, 2015. január 29 .

Tisztelettel:

Szelényi Zsuzsanna
független országgy űlési képviselő
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