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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. Képviselőtársaim írásban 
előre megkapták a mai ülés napirendjére vonatkozó javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kiegészítenivalójuk. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 13 igen, tehát egyhangú döntéssel a bizottság a napirendjét 
elfogadta. 

A bizottság 32/2014-2018. számú határozatának visszavonása 

Első napirendi pontunk a bizottság 32/2014-2018. számú határozatának 
visszavonása. Az elmúlt bizottsági ülésen fogadtuk el a Migrat Immigration Asia LTd 
kérelmét, ami egy kiterjesztésről szóló, tehát az ő működési területének 
kiterjesztésére vonatkozó kérelem volt. 

Időközben a kormány tervezi az egész letelepedésikötvény-rendszer 
átalakítását, illetve megszüntetését, ezért azt javaslom a bizottságnak, konzultálva a 
képviselőtársaimmal is, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot, és addig, amíg a 
kormány konkrét javaslatával nem találkozunk és azt nem tudjuk érdemben 
megvitatni, addig semmi egyéb, a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos döntést a 
Gazdasági bizottság ne hozzon.  

Kérdezem, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e egyéb vélemény. (Jelzésre:) 
Tóth Csaba alelnök úr, öné a szó. 

Hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Örülünk, hogy ilyen gyorsan sikerült átértékelni egy múlt heti döntést, hisz az elmúlt 
hetekben-hónapokban semmi másról nem lehetett hallani szinte a médiában, csak a 
letelepedési kötvényekről. Ahogy elnök úr is mondta, hogy ne szülessen olyan döntés, 
amely befolyásolja a kormány döntését ezzel kapcsolatban, megerősíti azt is, hogy két 
miniszter is kiállt a kötvények megszüntetése mellett az elmúlt napokban, hisz Lázár 
János miniszter úr azt mondta, hogy a letelepedési kötvény meg fog szűnni, és az a 
meggyőződésem, hogy a letelepedési kötvényre nincs szükség. 

Ezt megerősítette Varga Mihály is, aki elmondta, hogy az utóbbi időszakban 
olyan kedvező piaci finanszírozású döntés született, amely megkérdőjelezi a 
letelepedési kötvények szükségességét. 

Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben a Gazdasági bizottság akkor jár el 
helyesen, ha az összes jelenleg érvényes kötvényforgalmazási engedélyt felfüggeszti, 
úgyhogy szeretném kiegészíteni ezt a határozati javaslatot egy olyan módosítással, 
ami szó szerint úgy szól, hogy az összes kötvényforgalmazó engedélyét azonnali 
hatállyal felfüggeszti a Gazdasági bizottság, és így fogadjuk el ezt a határozatot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szakács László képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a múlt 

héten egy eléggé furcsa helyzet állt elő, amikor éppen Varga Mihály miniszter úr 
sajtótájékoztatója közben tartottunk bizottsági ülést, ahol Varga Mihály éppen azt 
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mondta, hogy megszüntetik ezt a letelepedésikötvény-konstrukciót, itt meg éppen 
kiterjesztésre került az egyik cégnek a működési területe.  

Őszintén: sajátos módon, helyben kiosztás anyaggal az egyebek között. Én nem 
gondolom, hogy egy városi önkormányzat testületi ülésén ez megengedhető lenne, 
nem a Gazdasági bizottság ülésén, de ha ezeken is túllépünk, akkor utána még azt 
láthattuk a hétvégén a sajtóban, hogy vannak olyan cégek, melyek Oroszországban is 
adnak el letelepedési kötvényt, és már tudják is azt, hogy december 27-én, egy keddi 
napon kerül majd megszüntetésre ez a kötvény. Így is hirdetik egyébként magukat.  

Nem utolsósorban az egyik fő internetes hírportálnak az újságírója pedig 
megpróbált venni az egyik arab ügynökségtől, az egyik közel-keleti országnak az 
ügynökségétől, és mondták, hogy nem kell itt semmifajta személyes találkozó, egész 
egyszerűen küldje el a papírjait, aztán jöjjön be a letelepedési engedélyért, tehát a 
biznisz az folyik. 

Ennek a lebegtetése a nélkül a javaslat nélkül, amit Tóth Csaba alelnök úr 
előterjesztett, valójában most egyre jó, kiváló marketinget csinálnak annak a 
csapatnak, akiket ugyanez a bizottság összeállított, és most még az utolsó nagy 
eresztésben, nem tudjuk, hogy - 3-4 vagy 5 hónap - meddig fog még tartani ez a 
vergődés, addig aki még tud, az gyorsan tud még magának szerezni Magyarországra, 
illetve a schengeni övezetbe letelepedési vagy egyéb engedélyeket. 

Én úgy gondolom, hogy ne folytasson marketingtevékenységet a Gazdasági 
bizottság! Ha egyszer van egy ilyen határozott álláspont a kormány részéről, akkor 
fogadja el a javaslatunkat, és most azonnal, a mai napon függesszük is föl az összes 
ilyen letelepedési kötvény értékesítésének a lehetőségét.  

Bocsánat, a végére hagytam egy kérdést. Elnök úr mondta, hogy a konstrukció 
átalakításáról vagy megszüntetéséről van szó. Melyikről van szó? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Z. Kárpát Dániel képviselő úr, öné a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Maximálisan támogatni 

tudjuk azt, hogy minden hasonló konstrukció kerüljön felfüggesztésre az összes 
közvetítő céggel együtt, akik között gyalázatos társaságok szerepelnek. Nem hogy egy 
piacra nem valók, de igazából egy jobb fajta börtönben is megválogatnák egyes cégek 
összetételét vagy akár tisztviselőit. 

És azt kell hogy mondjuk, hogy az a múlt heti eljárás, amit önök lefolytattak itt, 
a bizottság előtt - és minden tiszteletem azoké, akik nem szavazták meg ezt a 
gyalázatot -, tényleg következményért kiált.  

A minimum, hogy a múlt heti döntést vonják vissza, de valóban érdemesebb 
lenne az összes társaságot felfüggeszteni. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy 
mivel játszanak. Tehát akkor, amikor Irakban nyit egy irodát egy ilyen társaság, és 
boldog-boldogtalannak kínálja azokat a kötvényeket, amelyekkel összefüggésben 
egyébként egy négyes szűrő tekintetében talán eddig 4 embert tudtak feltartóztatni 
vagy 4 emberre mondták azt, hogy nemzetbiztonsági veszélyt jelentenek, és ők mégse 
jöjjenek ide; a helyzet az, hogy ez a négyes szűrő tökéletesen alkalmatlan szerepének 
ellátására, és hát az Iszlám Állam tulajdonképpen egyik fészkéről beszélünk. Nincs 
más dolga mondjuk annak az 5 terroristának, aki meglépett a zsolddal a 
sajtójelentések szerint, mint besétálni és vásárolni az önök kötvényéből. 

Aztán vagy átmennek a négyes szűrőn vagy nem. Két hét múlva itt 
dorbézolhatnak Magyarországon. A fő veszélyt tehát önök jelentik, az a 
nemzetbiztonsági veszély, amit a múltkori Gazdasági bizottsági ülésen a Fidesz-
KDNP-s többség az ország nyakára hozott, és ennek a felelősségét igenis át kell hogy 
érezzék. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy azért pontosítanám szocialista 
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képviselőtársaimat: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy árva szót nem 
mondott a megszüntetésről, szó sem volt ilyesmiről. 

Felülvizsgálatról beszélt, amiben benne van a skála egyik végén nyilván a 
megszüntetés, de ő, ha jól emlékszem, a miniszteri meghallgatáson azokat a szavakat 
használta, hogy berakjuk a sarokba megfelelő feltételek megléte esetén, aztán majd 
előveszik újra, ha szükség lesz rá. 

Na, ez az, amit ki kell zárni, hogy a Fidesz-KDNP most egy újabb játszadozással 
látszólag kivezesse a piszkos pénz megszerzéséért folyó üzletágát, aztán amikor 
Alaptörvényt módosított és látszólag lecsillapodtak a kedélyek, akkor visszavezesse 
ugyanezt.  

El kell hogy mondjuk: minden egyes eladott kötvénnyel önök most 
nemzetgazdasági kárt okoznak Magyarország számára, hiszen 2014 decemberében - 
nem most, 2014 decemberében - változott a hozamkörnyezet úgy, hogy akkor már 
olcsóbban lehetett más módokon finanszírozni azt, amit önök ezzel szeretnének 
finanszírozni. 

A helyzet az, hogy nettó ráfizetést jelent minden eladott kötvény. 
Magyarországon a magyar költségvetést károsítják meg nemcsak azzal a 
százmilliárdos nagyságrenddel, amit lenyúltak a közvetítő cégek; még egyszer 
mondom, nevetséges és szánalmas társaságok. Tehát olyanok, akikkel nem hogy 
üzletelni nem szabadna, de igazából kontaktálni sem. 

És amikor múlt héten idekerült a ciprusi társaság tevékenységének 
kiterjesztése a Seychelle-szigetekre, nem tudom, hogy önök hogy tudnak egy ilyen 
döntés után nyugodtan aludni. Értem én, hogy van frakciófegyelem, értem én, hogy 
vannak kötelezettségeik házon belül, de ez konkrét és nettó nemzetbiztonsági veszély. 
Az iraki irodanyitás, és ott a környéken - ismerjük, hogy milyen szervezetek fészkeiről 
beszélünk - árusítani a letelepedési lehetőséget Magyarországon, ez nettó hazaárulás, 
kérem szépen. És anyagilag sem éri meg, mert ha lejár az a bizonyos futamidő, 
egyrészt vissza kell fizetni, amit vissza kell fizetni. És a helyzet az, hogy a közvetítő 
cégek következmények nélkül nyúlhatják le a hasznot. 

Épp ezért valóban ne elégedjünk meg a múlt heti rossz döntésük 
korrekciójával! Ez egyébként fontos dolog és elismerésemet fejezem ki miatta. Az 
lenne az egyetlen értelmes lépés, ha a kormányban valódi elszántság mutatkozik a 
felülvizsgálatot illetően, és én egyébként állítom, hogy a megszüntetés felé kéne 
elindulni, nem felülvizsgálgatni és toldozni-foldozni ezt a tarthatatlan rendszert, 
akkor addig is függesszék fel ezen cégek tevékenységét. 

Kellemetlen volt számunkra az utóbbi egy-két év során, hogy főleg Rogán 
miniszter úr részéről a Gazdasági bizottsággal való takarózás volt jellemző, miszerint 
ezen cégek tevékenységére tulajdonképpen a Gazdasági bizottság adta áldását, 
miközben az itteni kormánypárti többség volt az, amely tulajdonképpen még a 
legszükségesebbnek mondható információtömeget sem osztotta meg a 
közvéleménnyel. De egyébként ezen bizottság ellenzéki tagjaival sem, hanem egész 
egyszerűen cégneveket erőltetett át a szavazattöbbségének birtokában, amely cégek 
aztán a sötétben és a homályban tudtak üzletelni és egyébként üzérkedni. Tehát azon 
piszkos pénz megszerzésének a módjait, útjait dolgozták ki, amelyre 
Magyarországnak nem lett volna szüksége. 

Éppen ezért az a kérésünk, hogy egy a Gazdasági bizottságra való 
hivatkozáscunami is szűnjön meg, hiszen itt nem a Gazdasági bizottság hoz 
döntéseket, a kormánypárti többség erőltet keresztül olyan folyamatokat, amelyek egy 
tisztességes nemzetgazdaságban nem lennének megengedhetők, elfogadhatók. Egy 
megoldás látható tehát: fel kell függeszteni ezen társaságok működési lehetőségét 
addig is, amíg végleges koncepció ki nem alakul.  
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Szerény véleményem szerint a holnapi aAlaptörvény-módosításról szóló 
szavazás előtt a Jobbik által javasolt sürgősséggel élve az egész letelepedésikötvény-
üzletágat ki kellene vezetni teljes egészében. Amint az erről szóló szavazás 
megtörtént, akkor pedig nyugodt szívvel lehetne Alaptörvényt módosítani. Köszönöm 
a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor azért Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak válaszként 
elmondanám mindenképpen, amit ön is tud nyilvánvalóan, hogy ez nem úgy 
működik, hogy valaki bebattyog a közvetítő irodába, vásárol letelepedési kötvényeket, 
illetve szerződést köt ezek megvásárlására vonatkozóan, majd azután automatikusan 
meg is kapja a letelepedési engedélyt Magyarországon, hiszen egy nagyon szigorú 
szűrőrendszer működik ebben a tekintetben. 

Legutóbb a sajtóban valami orosz állampolgár letelepedésikötvény-vásárlása 
körül folyt hangulatkeltés, amiben semmilyen konkrét információ egyébként végül 
nem bizonyosodott be. Tehát sem arra vonatkozóan információ egyébként végül nem 
bizonyosodott be. Tehát sem arra vonatkozóan, hogy ez az ember valóban büntetett 
előéletű lenne Oroszországban, sem az, hogy egyébként a szűrőrendszer nem 
működött volna e tekintetben, mint ahogy minden egyes alkalommal alapos 
vizsgálatnak vetik alá azokat, akik egyébként a letelepedésikötvény-program 
keretében letelepedési engedélyt kaphatnak Magyarországon. Tehát nem működik 
automatikusan ez a rendszer, kár ezzel a közvéleményt riogatni. 

Tóth Csaba alelnök úr javaslatára, a felfüggesztés gondolatára visszatérve. Én 
nem támogatom, pontosan azért, amit a bevezetőben elmondtam. Azt gondolom, 
hogy addig, amíg a kormány nem áll elő a konkrét javaslattal, addig érdemi döntést 
ezekben az ügyekben ne hozzunk. Egyébként maga a törvény nem ad lehetőséget. A 
törvényi szabályozásban nem szerepel a felfüggesztés lehetősége. Külön meg kéne 
vizsgálni egyébként annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt megtenni.  

Elhamarkodott döntést nem támogatnék ebben az ügyben, de miután a 
kormánnyal egyeztetünk arról, hogy milyen terveik és milyen elképzeléseik vannak, 
mondom, még konkrétumot e tekintetben én magam sem láttam. Tehát a 
rendszernek egy olyan típusú átalakítása, ami a mai piaci körülmények között 
egyébként működőképes modell szerte a világon, nem csak Magyarországon, vagy 
pedig egyébként ennek a kivezetése, illetve a megszüntetése; erről megvárjuk azt a 
kormányzati javaslatot, ami megszületik. Utána tanácsolom azt, hogy a Gazdasági 
bizottság érdemben foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mint ahogy fogunk is, hiszen az azt 
fogja jelenteni, hogy a kormány által benyújtott javaslat ide, a Gazdasági bizottság elé 
fog kerülni.  

Határozathozatalok 

Miután felvetette alelnök úr a javaslatot az összes működési engedély azonnali 
felfüggesztésére vonatkozóan, azért azt megkérdezem a bizottságtól, hogy ki az, aki 
ennek a határozati javaslatnak ezt a kiegészítését támogatja, amit Tóth Csaba alelnök 
úr felvetett, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Három igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 

Tehát 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 8 nem ellenében a bizottság ezt 
nem fogadta el. 

Ki az, aki a bizottsági határozati javaslatot a módosítás nélkül, ami a korábbi 
határozat visszavonásáról szól, támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tizenhárom igen, tehát egyhangú döntéssel vonta vissza a bizottság ezt a határozatát. 
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

Egyebek között van-e valakinek kérdése, felvetése? (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, akkor köszönöm a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. 

Szép és eredményes napot kívánok mindenkinek.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc) 

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Barna Beáta 

 


