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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgy ű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

"Miért offshore magáncégeké а letelepedési kötvénybő l származó haszon? "
címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Sajtóinformációk szerint offshore hátterű magáncégek lehetnek а letelepedési államkötvény
igazi nyertesei . А parlament Rogán Antal vezette gazdasági bizottságának korábbi döntés e
nyomán az állam bevételeit pályáztatás nélkül kiválasztott közvetít őcégek fölözhetik le. А
napi.hu szerint а Kínában közvetítő Hungary State Special Debt Fund csak 2014-ben 150 9
letelepedési kötvényt é rtékesített , melyből több, mint 18 milliárd forint bevételre tehetet t
szert . Köztudo tt, hogy az offshore cégek tulajdonosi háttere а legtöbb esetben nem
megismerhető .

Kérdezem ezért Miniszterelnök urat :

1. Miért egy átláthatatlan tulajdoni szerkezetű, offshore cég jut hozzá olyan profithoz, mely
az állami vagyont is gyarapíthatná?

2. Mi volt az oka, hogy а parlament Rogán Antal vezette gazdasági bizottsága pályáztatás
nélkül, engedékeny feltételek mellett választotta ki а közvetítő cégeket?

3. Miként jöhetett létre egyáltalán ilyen szerz ődés, amikor а 2011-ben, az Ön kormánya
által hozo tt nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezik arról, hogy állami tulajdonú
vállalat nem köthet szerződést átláthatatlannak min ősülő cégekkel ?

4. Kik állnak аKínában közvetítő Hungary State Special Debt Fund mögö tt, kik jutnak több
milliárd forintos profithoz а letelepedési kötvények értékesítésének közvetítésével?

5. Lehetnek-e magyar érdekeltségei а Hungary State Special Debt Fund-nak -ahogy azt a z
atiatszo.hu megszellőzte tte? Van-e köze а cégnek Boros Attilához, а Hajdu-Bét korábbi
vezérigazgatójához ?

6. А cég tulajdonosai esetleg kapcsolatban lehetnek Rogán Antallal akár üzleti, akár
személyes indíttatásból?



7. Miért nem ellenőrzi а közvetítőcégek tevékenységét а letelepedési kötvényeket kibocsát ó
Államadósság Kezelő Központ?

8. Miért nem indult még átfogó vizsgálat az ügyben?

9. Mikor kíván megindítani egy átfogó vizsgálatot az ügyben ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . január 20 .

Tisztelettel :

Varju László
Demokratikus Koalíció
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