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Írásbeli választ igényl ő kérdés! ,

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

r
Tisztelt Elnök Ur !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, - figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42, § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló I0J2014 . (I1 . 24.) OGY határozat 124. * (1) bekezdésérc kérdést kívánok benyújtani dr.
Pintér Sándor belügyminiszterhez

„Milyen intézkedéseket tesznek azért, hogy külföldi bűnözők kötvényvásárlásSal ne
szerezhessenek letelepedési jogot Magyarországon?” .

címmel . amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A letelepedési államkötvényt megvásárló' személyek bűnügyi elöéletének vizsgálata komoly
felelősséggel jár, hiszen nekik nem ideiglenes tartózkodásra, hanem állandó letelepedésre
biztosít jogot a törvény korábbi jogszerű magyarországi tartózkodás előírása nélkül . Igy a
kötvényt megvásárló személy bűnügyi elöéletét leginkább csak a lakóhelye szerinti külföld i
hatóság által kiadott dokumenturriok alapján lehet ellen őrizni .

Az , .mno.hu" hírportálon közzétett .,Bünözók is vásároltak a kötvényekből" című cikk
tényként közli, hogy több, korábban elítélt külföldi is úgy kapott letelepedési engedélyt
Magyarországon, hogy, adciparadiesomként számontartott államba jelentkezett át, és az ottan i
hivataltól szerzett erkölcsi bizonyítványt ,

Mindez súlyos közbiztonsági és nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, ezért az alább i
kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz:

• Valóban kijelenthető, hogy büntetett el őéletű személyek is kaptak letelepedés i
engedélyt letelepedési államkötvény vásárlása fejében ?

• Az állandó letelepedési jog megadása el őtt miként ellen őrzik, os döntik el, hogy a
magyar hatóságok előtt még értelemszerűen ismeretlen személyek jelentenek- e
veszélyt Magyarország közrendjére és közbiztonságára ?

• A letelepedési engedély kiállítása , során vizsgálják-e, hogy a kérelmezd a kötvény
megvásárlását követően vagy azt közvetlenül megel őzően megváltoztatta-e álland ó
lakóhelyét?



+ Indít-e vizsgálatot Miniszter Úr a hivatkozott cikkben megjelent információ k
tisztázása érdekében ?

• Amennyiben a letelepedési jogot szerzett bűnözőkre vonatkozó sajtóértesülé s
megalapozott, akkor kérem, tájékoztasson, milyen intézkedéseket tesz annak
érdekében, hogy kötvényvásárlással külföldi b űnözők ne szerezhessenek letelepedés i
jogot !

Budapest, 2016 . július 28 .

d~F. Molnár sal t
országgyűlési képviselő
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