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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a letelepedési államkötvény megszüntetése és
a  forgalmazó  cégek  elszámoltatása  érdekében  a  harmadik  országbeli  állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. törvény módosításáról” címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

a letelepedési államkötvény megszüntetése és a forgalmazó cégek elszámoltatása érdekében a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi II.

törvény módosításáról

1. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) a következő 110/A. §-al egészül ki:

„110/A. §

(1)  Az a vállalkozás,  amely az  Államadósság Kezelő  Központ  Zrt-vel  kötött  szerződés  alapján
letelepedési államkötvény lejegyzésére szerzett jogosultságot 2018. március 31-ig az Országgyűlés
gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának:

a)  pénzügyi  elszámolást  nyújt  be  a  magyarországi  befektetéseire  tekintettel  nemzetgazdasági
érdekből  tartózkodási  engedélyt  vagy  letelepedési  engedélyt  szerzett  személyek  számára  e
törvény  szerint  értékesített  kötvényekből,  valamint  az  ezzel  összefüggésben  nyújtott
szolgáltatásokból  –  ideértve  különösen  a  tartózkodási  és  letelepedési  engedély  megszerzése
érdekében végzett ügyintézést – származó bevételeiről;
b)  beszámolót  nyújt  be  a  teljes  tulajdonosi  szerkezetéről,  tulajdonosi  szerkezetének  az
államkötvény lejegyzésére való jogosultságának megszerzését követő valamennyi változásáról.

(2) Az elszámolást és a beszámolót az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága
haladéktalanul  nyilvánosságra  hozza,  egyidejűleg  ellenőrzésre  megküldi  a  Nemzeti  Adó-  és
Vámhivatalnak.  A Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  az  elszámolás  és  a  beszámoló  ellenőrzésének
eredményéről  30  napon  belül  tájékoztatja  az  Országgyűlés  gazdasági  ügyekért  felelős  állandó
bizottságát.

(3)  A Nemzeti  Adó- és Vámhivatal  (2)  bekezdés  szerinti  tájékoztatása alapján az Országgyűlés
gazdasági ügyekért  felelős állandó bizottsága dönt az elszámolás és a beszámoló elfogadásáról,
vagy a vállalkozást új elszámolás és beszámoló benyújtására kötelezi.

(4) E törvény hatálybalépését követően esedékes államkötvények visszafizetését az Államadósság
Kezelő Központ olyan elkülönített számlára teljesíti, mellyel az (1) bekezdés szerinti vállalkozás
mindaddig  nem  rendelkezhet,  amíg  elszámolását  és  beszámolóját  az  Országgyűlés  gazdasági
ügyekért felelős bizottsága el nem fogadta.

(5) Az elszámolás és a beszámoló elfogadását követően a vállalkozás hatvan napon belül befizet a
központi költségvetés számára az (1) bekezdés szerinti bevétele 75 %-ának megfelelő összeget.

(6) Az államháztartásért felelős miniszter rendeletben határozza meg az elszámolás benyújtására,
ellenőrzésére és a (4) bekezdés szerinti befizetésre vonatkozó részletes szabályokat.”

2. §
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A Harmtv. 111. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  Felhatalmazást  kap  az  államháztartásért  felelős  miniszter,  hogy rendeletben  szabályozza  a
110/A. § (1) bekezdésében meghatározott elszámolás benyújtásának és ellenőrzésének, valamint a
110/A. § (4) bekezdésben meghatározott befizetés részletes szabályait.”

3. §

Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007.
évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) 35/A. § - 35/C. §-a, valamint a 37. § (2) bekezdés e) pontja.

4. §

Hatályát veszti a Harmtv.
a) 32. § (6) bekezdésében az „, amennyiben a 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési
engedélyt állít ki”,
b) 37. § (1) bekezdés c) pontjában a „, kivéve, ha a nemzeti letelepedési engedélye a 35/A. § (1)
bekezdése alapján került engedélyezésre”

szövegrész.

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

Csak  egy  demokratikusan,  tisztességesen  működő  állam képes  megóvni  a  köz-  és  polgárai
vagyonát, szavatolni a biztonságot,  a félelem és kiszolgáltatottság nélküli,  biztonságos életet.
Magyarország  ma  nem  ilyen  ország.  Magyarország  ma  igazságtalan.  A  Fidesz-kormány
szétszakította az országunkat és békétlenséget hozott. Az egyenlőtlenség drámai módon nőtt. Aki
szegény, szegényebb lett, a bérből és fizetésből élő milliók kiszolgáltatottak, és úgy érzik, hiába
dolgoznak, nem jutnak egyről kettőre, míg a kormánypárt kegyencei dőzsölnek és az emberek
döntő többsége számára elérhetetlen luxusban élnek.

Magyarországon ma változásra van szükség! Egy igazságos Magyarország létrehozására. Ennek
érdekében olyan szabályozást kell  alkotni,  amellyel  véget vetünk a kiskirályok és oligarchák
önkényének, amellyel felszámoljuk az intézményesített korrupciót, és amellyel visszaszerezzük
az államnak, az adófizetőknek a bizonyíthatóan jogtalanul elvett közpénzeket. E célok érdekében
jelen Javaslat benyújtásával az MSZP végleg megszünteti a letelepedési kötvények árusítását, a
forgalmazó cégekre pedig 75 százalékos offshore adót vet ki.

A 2012. évi CCXXX. törvény teremtette meg az un. letelepedési államkötvény intézményének
törvényi  alapjait,  melyet  Rogán  Antal  a  Fidesz  országgyűlési  képviselőcsoportjának  akkori
vezetője, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlegi kabinetfőnöke nyújtott be. Az általa beterjesztett
törvény  ugyanis  a  jogalkalmazói  feladatokkal  az  Országgyűlés  gazdasági  ügyekért  felelős
állandó bizottságát bízta meg, aminek valami furcsa egybeesés okán éppen Rogán Antal volt
akkoriban az elnöke. Rogán Antal törvényjavaslat és gondos bizottsági elnöki ténykedése olyan
mesésen jövedelmező üzletet alapozott meg, ami akár egyfajta világtalálmánynak is tekinthető.

A konstrukciónak azonban több problémás eleme van. Egyik fő, bár előterjesztőik szerint aligha
szándékolatlan  hibája,  hogy  nem  Magyarországnak,  nem a  magyar  polgárok  közösségének,
hanem off-shore cégek révén pontosan meg nem határozható,  bár  a  tényfeltáró újságíróknak
köszönhetően  jól  behatárolható  magánszemélyek  csoportjának  hoz  óriási  hasznot.  Emellett
különösen visszatetsző, hogy a gazdasági bevándorlás témája köré gyűlöletkampány közepette a
kormánypártok  üzletet  csináltak  abból,  hogy  pénzért  árulják  az  Európai  Unióba  történő
letelepedési lehetőséget. E konstrukció révén az elmúlt három és fél évben összességében már
egy kisvárosnyi ember vándorolhatott be Magyarországra.

Mindezekre  figyelemmel  a  Rogán  Antal  javaslatára  kialakított  letelepedési  kötvényüzlet
erkölcstelen,  a  közvagyon  helyett  magánvagyonokat  hizlal,  és  még  közbiztonsági,
nemzetbiztonsági  kockázatot  is  hordoz.  Ezért  javasoljuk  a  letelepedési  államkötvény
intézményének  megszüntetését  és  az  ilyen  tevékenységet  folytató  vállalkozások  nyilvános
elszámoltatását. A költségvetésnek, és így az adófizetőknek az elmúlt években okozott  károk
megtérítéseként törvényjavaslat kötelezi a letelepedési államkötvényüzletből óriási jövedelemre
szert  tevő az off-shore cégeket,  hogy az e tevékenységükből származó extraprofit  nagyobbik
részét fizessék be a magyar költségvetésbe.
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Részletes indokolás

1-2. § 

A letelepedési  államkötvényüzlet  hasznát  a  magyar  állam helyett  lefölöző  off-shore  cégeket
kötelezi az extraprofit 75%-ának befizetésére a magyar költségvetésbe.

Mindaddig,  amíg  az  érintett  vállalkozás  az  államkötvények  forgalmazásával,  valamint  teljes
tulajdonosi szerkezetének feltárásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesíti,
addig  az  esedékes  államkötvények  visszafizetése  elkülönített  számlára  kerül  megfizetésre.
Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy az Alaptörvényben rögzített közpénzekkel való felelős és
átlátható gazdálkodás követelménye érvényre jusson.

3-4. § 

Hatályon  kívül  helyezi  a  Harmtv.  letelepedési  államkötvények  kibocsátását  lehetővé  tevő
rendelkezéseit.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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