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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Visszavonták-e a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő 
személyek letelepedési engedélyét?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
 
A Rogán Antal által kiötlött és rohamtempóban végigvitt, súlyos nemzetbiztonsági kockázatot és a
magyar költségvetésnek komoly pénzügyi terhet jelentő, de a kötvények forgalmazására a Rogán-
féle gazdasági bizottság által nyílt pályáztatás nélkül kiválasztott, jellemzően offshore hátterű cégek
számára  milliárdos  nagyságrendű  anyagi  hasznot  hozó  letelepedési  kötvénybiznisz  részeként
évekkel ezelőtt több olyan orosz személy vásárolhatott letelepedési kötvényt, aki szorosan kötődik
Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Ilyenek például az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR)
jelenlegi vezetőjének, Szergej Nariskinnek Andrej nevű fia és családtagjai. De 2018-ban az orosz
törvényhozás  alsóházának,  a  Dumának az  egyik  tagja,  Vlagyimir  Blockij  (aki  egyébként  ma is
képviselő)  közölte,  hogy  ő  és  családtagjai  is  a  kötvényprogramon  keresztül  kaptak  magyar
papírokat. A nyilvánosságra került információk szerint – mások mellett – magyar papírokat szerzett
Andrej Kalmikov, az Aeroflot orosz állami légitársaság fapados leánycégének vezetője, Alekszej
Jankevics, az orosz gázipari óriáscég, a Gazprom egyik leányvállalata, a Gazprom Nyeft igazgatója,
vagy Pavel Eduardovics Melnyikov orosz üzletember, aki a finn rendőrség és elhárítás nagyszabású
akciójának  célkeresztjébe  került,  miután  ő  és  cégei  éveken  át  vásároltak  fel  szigeteket  és  más
ingatlanokat  Finnország délnyugati  részén,  stratégiai  fontosságú tengeri  útvonalak  közelében.  A
magyar  letelepedési  engedély birtokában az érintettek – amellett,  hogy hazánkban,  határozatlan
időtartamú tartózkodásra jogosultak – a schengeni tagállamok területén száznyolcvan napon belül
kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosultak.
 
2018 októberében az Ön képviseletében Kontrát Károly államtitkár azt mondta az Országgyűlés



 
ülésén, hogy „(a)zokban az esetekben, amikor kiderült, hogy a letelepedési engedéllyel rendelkezők
vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat állt fenn, az engedélyeket felülvizsgáltuk és vissza is
vontuk”.
 
Figyelemmel az Ukrajna elleni orosz agresszióra adott válaszként az EU, az USA és egyes államok
által  hozott  szankciós  intézkedésekre,  kérdezem  Miniszter  Urat,  hogy  az  illetékes  szervek
felülvizsgálták- és visszavonták-e azoknak az orosz állampolgároknak a letelepedési engedélyét,
akik  –  vagy  miután  szerepelnek  a  szankciós  listákon  vagy  az  Ukrajna  elleni  orosz  agresszió
megtervezésében  és  végrehajtásában  felelősek,  illetve  az  érintett  személyek  családtagjai  –
nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az EU- és NATO-tag Magyarországnak?
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