
Az állampolgárság mint árucikk

GARAI BORBÁLA

„‘A nemzeti szuverenitás a népet illeti...’. E megfogalmazás 
olyan, mint egy jó abszint (ami kis mennyiségben talán nem 
ártalmas dolog): sejtelmes, eredetükben már-már felismer-
hetetlen ízek kusza és kellemes össze-visszasága, de amúgy 
semmi több.” 

(Takács Péter)1

1. BEVEZETŐ – HELYZETÉRTÉKELÉS

Lemond-e a szuverenitásának egy apró darabkájáról egy nemzet, amikor magán- 
cégek, közvetítők segítségével, bár természetesen a politikai döntésre jogosult 
személy pecsétjének és aláírásának függvényében ismeretlen és megismerhetetlen 
idegeneknek ígér állampolgárságot a pénzükért cserébe?2

Christopher Chandler új-zélandi milliárdos, az orosz privatizáció egyik legjelen-
tősebb külföldi befektetője, egy befektetési programnak köszönhetően 2016-ban egy 
európai uniós tagállamban kapott új útlevelet.3 Chandler a dubai székhelyű Lega-
tum Group befektetési társaság tulajdonos-alapítója, cége pedig a Legatum Institute 
Foundation legnagyobb támogatója. Az alapítvány a kemény Brexit szószólója. Noha 
2018 elején a bíróság megállapította, hogy megsértették Chandler hírnevét azok, 
akik őt képmutató Brexit- támogatónak nevezték, hiszen máltai honosítási kérelmét 
már 2015 nyarán, a népszavazás előtt benyújtotta,4 cinikus példája mégis jól illuszt-
rálja az állampolgárságot kínáló befektetési programok egyik célcsoportját.

1  Takács Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből, Budapest: Budapesti Cor-
vinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 2011. 148.

2  E tanulmányt legmélyebben tisztelt tanárom, Dr. Takács Péter figyelmébe ajánlom, aki végtelen 
bölcsességével és emberségével, óvatos tanácsaival sokszor mutatott példát és láttatta meg a dolgok 
értelmét. Kívánom, hogy sokunk örömére Isten éltesse sokáig.

3  Az e tanulmányban szereplő honosított máltai személyek nevét lásd a máltai kormány 2017. de- 
cember 22-i közlönyében. Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,925 (2017). 14018. és köv.

[https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Documents/2012/12/Gover-
nment%20Gazette%20-%2022nd%20December.pdf] Chandler életútját és Brexithez való viszonyát 
lásd pl.: Jane Dalton: Leading Brexiteer activist ’buys EU passport via Malta’, The Independent, 2018. ja- 
nuár 30. [https://www.independent.co.uk/news/world/europe/brexiteer-hard-brexit-eu-passport-buy-
malta-christopher-chandler-single-market-customs-union-a8185336.html] 

4  Lásd pl. a Guardian helyreigazítását: Apology – Christopher Chandler. The Guardian, 2018. feb-
ruár 28. [https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/28/apology-christopher-chandler]
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Vagyona révén európai polgár lett Arkagyij Volozs, a mindenkori hatalmi vi- 
szonyok között magát jól kiismerő orosz üzletember, a Yandex (az orosz google) 
 alapítója is. Oleg Deripaszka, Oroszország egykor leggazdagabb embere és az elnök 
szövetségese szintén „európai” útlevéllel rendelkezik. Akárcsak Boris Minc, az 
orosz nyugdíjalapokban jelentős vagyonnal és befolyással rendelkező milliárdos, aki 
második állampolgárságának  megszerzését követően vagyona jelentős részét nem új 
otthonába, Máltára, hanem brit ingatlanokba menekítette, moszkvai ingatlanokat, 
irodaházakat tulajdonló cégét pedig korábban Cipruson jegyeztette be. Vagyonát 
2019 nyarán egy londoni bíróság feltehetőleg nemzetközi jogsegély teljesítése érde-
kében zárolta.5 Befektetés ellenében európai útlevelet kapott Rami Makhlouf, Bassar 
al-Asszad unokatestvére és közeli bizalmasa, pénzügyi megbízottja is.6 Pavol Durov, 
a VKontakte (az orosz facebook) és a Telegram messenger nem éppen Kreml-közeli 
alapítója pedig Saint Kitts és Nevis állampolgára. Sok jómódú  palesztin szintén  
e programoknak köszönhetően jutott állampolgársághoz, mert új hazájuk, pl. Dubaj 
nem nyújt számukra honosítási lehetőséget, még akkor sem, ha ott születtek. Nem 
állítom, hogy a nevezett, egymástól jelentősen eltérő életutak tipikusak, de közért-
hető példaként szolgálnak a befektetési honosítási programok növekvő népszerűsé-
gét illetően.

Hogyan valósul meg a gyakorlatban az állampolgárság áruba bocsátása? Az an- 
golban bevett CBI rövidítés a citizenship by investment fogalmat, vagyis a befek-
tetési alapú honosítást takarja. A program a köznyelvben leginkább legfontosabb 
értékéről, az általa megszerezhető útlevélről ismert, erre utal az ún. golden passport 
kifejezés. Ezek a programok előre meghatározott díj és befektetés ellenében lehetővé 
teszik a befektetőnek, és legtöbbször családtagjainak is egy hozzájuk nem feltétlen 
köthető országban a honosítást, mindezt viszonylag rövid eljárási határidővel, és 
előzetes tartózkodás tényleges elvárása nélkül. Ez utóbbi feltétel különleges jelen-
tőséggel bír, hiszen a tartózkodás hiánya egyben az „új hazában” való kulturális és 
gazdasági integráció hiányát is jelenti. A legtöbb, befektetési honosítással szerzett 
útlevél egyben jelentős pénzbeli hozzájárulással, és nem feltétlenül a piaci észszerű-
ségen alapuló, közvetlenül megtérülő befektetéssel jár.

E tanulmány célja a befektetési honosítási eljárások elméleti, történeti hátterének 
elemzése, majd a hozzá kapcsolódó gyakorlati kérdések bemutatása. Bár a befekte-
tési honosítás eredetileg nem európai ötlet, a tanulmány a későbbiekben kiemelten 
foglalkozik az érintett európai uniós tagállamok programjaival. Itt jegyzem meg, 
hogy egyes országok nem csupán az állampolgárságból, hanem a letelepedési jogból 
is árucikket képeztek. Ez utóbbi lényegesen elterjedtebb gyakorlat mind az Európai 

5  Max Seddon: High Court bars Otkritie co-founder from disposing of assets. The Financial Times, 
2019. július 12. [https://www.ft.com/content/4f42e426-a4b5-11e9-974c-ad1c6ab5efd1]

6  Juliette Garside, David Pegg: Mossack Fonseca serviced Assad cousin’s firms despite Syria cor-
ruption fears, The Guardian, 2016. április 5. [https://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/mos-
sack-fonseca-panama-papers-rami-makhlouf-syria-assad-hsbc]
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Unióban, mind Európán kívül. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) becslése szerint világszerte mintegy 100 állam nyújt befektetés ellené-
ben tartózkodási engedélyt, ez az ún. golden visa. Részben a témaválasztás, részben 
az utóbbi jelenség sokszínűsége miatt azonban e tanulmány csupán az állampolgár-
ságra, a golden passport jelenségre összpontosít.

2. AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE

Az állampolgárság az egyén államhoz fűződő kapcsolatának megtestesülése. A ha- 
gyományos államelméleti, alkotmányjogi felfogás szerint az állampolgár, aki állami 
főhatalom alatt áll, az adott ország jogszabályainak és más normáinak való aláren-
deltségben él, és az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket egyaránt bírja. Ahogyan 
Takács Péter államtani tankönyvében megfogalmazta: „Egy ország lakossága vagy 
egy állam területén tartózkodó emberek köréből egyeseket – az épp ott tartózkodó 
külföldiekkel (régies kifejezéssel: az idegenekkel) és a hontalanokkal szemben – 
különleges kapcsolat fűz az adott államhoz. Ennek lényege, hogy ők nem csupán az 
államhatalom lehetséges tárgyai, hanem az állam alkotói, s így – valamilyen alapon, 
mértékben és módon – az államhatalom alanyai is. Mint ilyenek, az állam tagjai.  
Az államhatalom lehetséges tárgyaiként kötelezettségek, annak alanyaiként jogok 
hordozói. Az emberek e csoportját a régebbi államtani irodalom ‘ államnépnek’,  
a mai jogi nyelv az állam polgárainak nevezi. Az állam népének vagy polgárságának 
körét az ország lakosságán belül a személyi státusz jelöli ki. Az e státusz alapján 
meghatározott politikai és jogi viszonyt régebben az alattvaló fogalmával írták le, 
újabban állampolgárságnak nevezzük. Polgárai felett az állam kötelezettségeket 
keletkeztető személyi fenségjogot gyakorol, melynek kiegészítéseként őket – törté-
nelmi korszakonként különböző mértékben érvényesülő és érvényesíthető – jogok 
illetik meg, akár az állammal szemben is.”7 Politikai értelemben az állampolgár  
az adott ország politikai közösségének része, aki, ha csak jelképes mértékben is,  
de jogaival élve képes befolyásolni a közhatalom gyakorlását.

A nemzetközi bírósági gyakorlat megerősíti a fenti értelmezést. A Nemzetközi 
Bíróság Nottebohm-ítéletében 1955-ben az adott állammal való valódi, tényleges 
kapcsolat szükségességét hangsúlyozta.8 Az Európai Unió Bíróságának értelme-
zésében az állampolgárság továbbra is az állam és állampolgárai között meglévő, 

7  Takács Péter: Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Budapest: Budapesti Cor-
vinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara 2011. 90. 

8  International Court of Justice, Liechtenstein v Guatemala – Nottebohm – Judgment of 6 April 
1955 – Second Phase – Judgments [1955] ICJ 1; ICJ Reports 1955, p 4; [1955] ICJ Rep 4 (6 April 1955).



42 garai borbála

szolidaritáson és hűségen alapuló, különös kapcsolat, az állampolgársági jogviszony 
alapját képező jogok és kötelezettségek pedig kölcsönösek.9

A gyakorlatban azonban ez a szoros kapcsolat már nem mindig valósul meg, 
mégpedig épp azokban az e tanulmányban tárgyalt esetekben, amikor az előzetes 
letelepedés nem feltétele a befektetési program révén megszerzett állampolgárság-
nak. A honosítás ezekben az esetekben nem feltételezi az adott országban a társa-
dalomba való beilleszkedést, az intézményekkel való kapcsolatot, a politikai jogok 
gyakorlását, vagy magát a letelepedést. Megjegyzendő, hogy egyes szerzők, talán  
az érintett piaci szereplők befolyása miatt kissé elfogultan, a befektetői programok-
ról szóló értekezésükben úgy értékelik, hogy a Nottebohm- elv valójában soha nem 
volt a nemzetközi közjog széles körben elfogadott elve.10

Az állampolgárság szorosan kapcsolódik egy állam szuverenitásához, illetve  
az államhatalom gyakorlásához, és ez a kapcsolat indokolja e tanulmány mottó-
jának, valamint bevezető kérdésének kiválasztását is. Takács Péter más kontex- 
tusban leírt szavaival élve itt is elmondhatjuk: a konkrét esetekben elcsodálkozva 
tapasztaljuk, hogy a szuverenitás szűkülő területének szabatos meghatározása 
számos véletlenszerűség és történelmi esetlegesség függvénye.11 Egy ilyen történelmi 
esetlegességnek tekinthető egy ember alábbiakban bemutatott, naggyá vált álma, 
hogy a gazdagok világpolgárok lehessenek. Van olyan értelmezés, amely szerint  
az állampolgárság áruba bocsátása a szuverenitást erodálja – bár feltételezem, 
hogy ezzel az ünnepelt a szuverenitás-fogalom tisztázatlansága miatt vitatkozna,  
de legalábbis több fogalmi pontosítást tartana szükségesnek. Egyes szerzők egyene-
sen arra utalnak, hogy az állampolgárság áruba bocsátása, hasonlóan például egy 
adóparadicsom működtetéséhez, online kaszinók és kriptovaluták támogatásához, 
az internet-tartomány végződésének (például .tv) pénzért való átengedéséhez a szu-
verenitás részbeni áruba bocsátásának is tekinthető.12

A szuverenitás egy részéről való lemondás elméleti szinten azt a szimbolikus 
elvárást vonja maga után, hogy az állampolgárok továbbra is képesek legyenek leg-
alább az információk megszerzése tekintetében figyelemmel követni a honosítási 
eljárásokat. Ez azonban az átláthatóság teljes hiányában a gyakorlatban sehol nem 
teljesült. Szintén az ünnepelttől kölcsönvett idézettel zárom az állampolgárság és  
a szuverenitás kapcsolatának tisztázására tett kitérőt: „A [szuverenitás] fogalom 
azért mellőzhető, mert mind az eredeti, mind a később felvett jelentései teljesen 

9  A Bíróság (nagytanács) 2010. március 2-i ítélete a C–135/08. sz. Janko Rottman kontra Freistaat 
Bayern ügyben, 51. pont.

10  Peter J. Spiro: Nottebohm and ‘Genuine Link’: Anatomy of a Jurisprudential Illusion, Investment 
Migration Working Papers (2019), IMC-RP2019/1. A szerző megjegyzi, hogy ez a tanulmány a honosí-
tási szolgáltatók érdekképviselete által működtetett online szakmai folyóiratban jelent meg.

11  Takács Péter: Egy politikai eszme a joggyakorlatban: az Altmann-ügy, in uő. (szerk.): Az állam 
szuverenitása. Budapest–Győr, Gondolat 2015. 508.

12  Joel Slemrod: Why Is Elvis on Burkina Faso Postage Stamps? Cross-Country Evidence on the 
Commercialization of State Sovereignty, Journal of Empirical Legal Studies 5 (2008) 4. 683–712.
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elvesztek.(…) [A]z állam lényeges jellemzője nem a szuverenitás, hanem az állam-
hatalom.”13 Tagadhatatlan, hogy az államhatalmat meg testesítő személy (rendszerint 
az államelnök) pecsétje és aláírása nélkül senki nem szerezhet állampolgárságot.

Az állampolgárság jelentőségének változása elméleti vitákban is megjelenik.  
A nemzetállamokban a közös történelmi hagyományok, a nyelvi és a kulturális 
örökség morális, érzelmi kötöttségen alapuló összetartozás-érzést keltettek; a hata-
lomgyakorlás alapja pedig a nemzeti szuverenitás. A hagyományos felfogáshoz 
képest az állampolgárság jelentősége a kormányzás neoliberális felfogásában átér-
telmeződött. A neoliberális indíttatású globalizáció a nemzetközi gazdasági ver-
senyképesség jegyében rákényszerítette az országokat határaik megnyitására, a pri-
vatizációra, deregulációra és közpolitikai vállalásaik redukciójára.14 A neoliberális 
elmélet az állampolgárság árucikké válását piaci igényekkel magyarázza. Ahogyan 
a piaci működés logikája az állam szerepének csökkenésével erősödött, gazdasági 
megfontolásból magánkézbe került sok olyan szolgáltatás, ami előtte állami feladat 
volt.15 Ilyen értelemben többek között az állampolgárságnak is piaci értéke van, 
hiszen megvásárolható. (Mint majd látni fogjuk, a piaci értéket változatos módon, 
de következetesen nagy összegben állapítják meg az érintett országok.)

A neoliberális elmélet kritikusai szerint azonban az állampolgárság árucikké 
válása nem a piaci megfontolások erősödésére, hanem a (nemzeti) összetartozás 
jelentésének változására vezethető vissza. Ezen elmélet szerint épp e szemléletvál-
tozással magyarázható a leggazdagabb rétegek mobilitási lehetőségeinek bővülése, 
ugyanakkor a menekültek, iratok nélküli menedékkérők, valamint a gazdasági 
bevándorlók mobilitásának globális  korlátozása is.16 Ez a gyakorlatban talán azt 
jelenti, hogy a választópolgárok könnyebben elfogadják, ha az országukba gazdag 
idegenek érkeznek, sőt, ennek mértékét nem is érzékelik, mivel az nem része a min-
dennapi politikai diskurzusnak, szemben a szegény sorsú, kilátástalan külföldiekkel, 
akiknek a megjelenéséből komoly politikai tőkét lehet kovácsolni szinte minden 
jóléti államban.

A fentieket összegezve és az elmúlt évtizedek globalizációjából a tanulságokat 
levonva elmondhatjuk, hogy napjainkban az egyén és az állam közötti kapcso-
lat jelentősége csökkent, és az állampolgárság egyik legfontosabb eleme a hozzá 

13  Takács Péter: Államtan. 158.
14  Bayer József: A szuverenitás változása a globalizáció korában, in Takács Péter (szerk.): Az állam 

szuverenitása. Budapest–Győr: Gondolat 2015.
15  Hachar Ayelet és Rainer Bauböck (szerk.): Should Citizenship Be for Sale? EUI Working Paper 

(2014) RSCAS 2014/01, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
European Union Democracy Observatory on Citizenship.

16  Részletes kifejtését lásd Luca Mavelli: Citizenship for Sale and the Neoliberal Political Economy 
of  Belonging, International Studies Quarterly 62 (2018) 482–493.



44 garai borbála

 kapcsolódó mobilitás lett.17 Ebben az értelemben minden útlevél eszmei értéke az 
általa vízummentesen látogatható országok számán alapul. Erről az egyik honosítást 
közvetítő cég mintegy kedvcsinálónak az útleveleket rangsorolva saját hasznossági 
indexet is alkotott.18 Világviszonylatban 2020-ban Japán és Szingapúr, Európában 
Németország nyújtotta a legkedvezőbb mobilitási lehetőségeket, 189 országba 
való szabad beutazást biztosítva. Ezen a listán Málta a megosztott 8. (184), Ciprus  
a 16. helyen (174), Bulgária a 18. helyen (171) szerepel. Emellett azonban egyes 
útlevelek, így például az uniós útlevelek a szabad mozgás lehetőségét is biztosít-
ják, vagyis a máltai vagy ciprusi útlevél birtokában bárki vállalhat munkát például 
Svédországban mindenféle adminisztratív akadály nélkül, ami ezek eszmei értékét 
jelentősen megnövelik akár a japán útlevélhez képest is. Az érdeklődők több másik 
indexen is ellenőrizhetik, hogy jól döntenek-e.19

3. A BEFEKTETŐI HONOSÍTÁS ELTERJEDÉSÉNEK OKAI

Európán kívül már a nyolcvanas években létezett az állampolgárság áruba bocsá-
tása. Európá ban azonban csak az utóbbi években vált a jelenség annyira elterjedtté, 
hogy azzal az Európai Uniós országok, nemzetközi szervezetek, az Európai Unió 
intézményei és a civil szervezetek is foglalkozni kezdjenek. Jelenleg három uniós 
tagállam nyújt befektetési alapon gyorsított honosítási lehetőséget: Bulgária 2005, 
Ciprus 2007, Málta pedig 2013 óta. Emellett több szerző Romániát és Ausztriát is 
nevesíti a befektetési honosítást kínáló országok között,20 de ezen besorolása vitatott.

A befektetői útlevelek jelentőségét számokkal volna legegyszerűbb bemutatni. 
Mégis nehéz statisztikai adatokkal, vagy legalább megbízható becsléssel alátámasz-
tani, hogy mekkora piacról, mekkora befektetésről, hány új állampolgárról beszé-
lünk. A befekte tői programok egyik legfontosabb jellemzője ugyanis éppen az átlát-
hatóság hiánya: az érintett államok a statisztikákat nem közlik (Bulgária, Ciprus), 
vagy olyan formában hozzák nyilvánosságra, ami nem teszi lehetővé a releváns cso-
port megkülönböztetését az  állampolgárságot szerzett személyek többi csoportjától 
(Málta). Az említett három uniós tagállam egyikében sem állnak a nyilvánosság ren-
delkezésére hivatalos, kormányzati adatok a befektetői honosítási eljárások, vagyis 
az így kiállított útlevelek pontos számáról, és a kedvezményezettek első állampol-
gárságáról, személyéről. Az Európán kívüli befekte tői honosítási programok rész-

17  Peter J. Spiro: Cash-for Passports and the End of Citizenship, in Rainer Bauböck (szerk.): Debat- 
ing Transformations of National Citizenship (2018) IMISCOE Research series, 17–19. [https://www.
springer.com/gp/book/9783319927183].

18  Lásd Henley passport index: [https://www.henleypassportindex.com/passport].
19  Lásd Nationality index: [https://www.nationalityindex.com/]; valamint Nomad Passport index 

– [nomadcapitalist.com].
20  Bár az Európai Bizottság óvakodott e körbe sorolni Ausztriát, hiszen hivatalosan ott ilyen prog-

ram nem létezik, több honosításra szakosodott szolgáltató Ausztriában is kínálja szolgáltatásait. 
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leteit kormányzati titok övezi. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tanulmánya szerint  
a befektetési honosítás kedvezményezettjei között világszerte a leg nagyobb számban 
oroszok, emellett kínaiak, és az Öböl-országok állampolgárai vannak.21 Az Európai 
Bizottság a három uniós tagállamban benyújtott befektetési honosítási kérelmekről 
nem ismer adatokat, azonban a tárgyban 2019-ben készített jelentésében (a további-
akban: Jelentés) 22 az Eurostatra hivatkozva megjegyezte, hogy 2016-ban Bulgáriába, 
Ciprusra és Máltára a legtöbb honosított személy Oroszországból érkezett.23 Szintén 
az Eurostat adatgyűjtéséből tudjuk, hogy 2013 óta Cipruson és Máltán – az összes 
honosítási eljárást figyelembe véve – ugrásszerűen megnőtt a honosítottak száma.24

Az alább bemutatott, befektetési honosítási programok létezése a résztvevők 
számától függetlenül is rávilágít arra, hogy az utóbbi pár évtizedben nyilvánvalóan 
megváltozott az állampolgárság szerepe, gyakorlati jelentősége és értéke. Jelen tanul-
mányhoz folytatott kutatásaim során több életutat áttekintettem. Az egyéni moti-
vációk között voltak teljesen észszerű, tisztességesnek mondható, valamint pusztán 
üzleti vagy pénzügyi megfontolások, illetve olyanok is, amelyek például humanitá-
rius kényszerhelyzetre, személyes nehézségre vezethetők vissza. Az ilyen ügyekről 
a sajtó ritkán ír, ezért szinte észrevétlenek; pedig elképzelhető, hogy ez a többség. 
A megismert életutak között azonban voltak olyanok is, amelyeknél a vagyon nem 
mindig jogszerű tevékenységből származott. Az áttekintett  életutakból és a szakértői 
elemzésekből az alábbi, a befektetési honosítási programok népszerűségét növelő 
okok körvonalazódtak.

Az útlevél-vásárlás felértékelődése egyrészt összefügg a globalizációval, ami egy 
újabb mobilitási hullámot teremtett az elmúlt pár évtizedben. Másodikként a World 
Trade Center elleni terrortámadás nyomán megszigorított biztonsági intézkedé- 
seket említem, amelyek jelentősen megnehezítették az üzleti szempontból értékes 
országokba való beutazást (és az ott tartózkodást, letelepedést). Harmadszor a 
pénzmosás elleni szabályok mennyiségi és minőségi változását sorolom ide, ami 

21  Xin Xu, Ahmed El-Ashram, Judith Gold: Too Much of a Good Thing? Prudent Management 
of Inflows under Economic Citizenship Programs. IMF Working Paper WP/15/93. (2015) 6. [https://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1593.pdf].

22  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Befektetői állampolgársági és letelepedési programok az 
Európai Unióban. Brüsszel, 2019.01.23. COM(2019) 12 final. [https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2019/HU/COM-2019-12-F1-HU-MAIN-PART-1.PDF] 21.

23  Eurostat: Acquisition of citizenship in the EU. News release 59/2018 – 2018. április 9. Main recipi-
ents of citizenships granted by EU Member States, 2016. [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8791096/3-09042018-AP-EN.pdf/658455fa-c5b1-4583-9f98-ec3f0f3ec5f9] Idézi a Jelentéshez 
kapcsoldó bizottsági munkadokumentum [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2019_5_
final.pdf] 14.

24  Eurostat: Acquisition of citizenship. Number of grants of citizenship of the reporting country 
to persons usually resident in the reporting country who have previously been citizens of another 
country or who have been stateless. 2019. július 17. [https://ec.europa.eu/eurostat/databr észszerű 
owser/view/tps00024/default/table?lang=en].
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szintén megnehezíti egyes „ harmadik” országokban élők számára a nemzetközi 
pénzügyi tranzakciók végrehajtását. A jelenség negyedik oka a származási ország-
gal vagy konkrét személyekkel szemben  alkalmazott gazdasági szankciók növekvő 
száma, amelyek egyeseket kizárnak a kereskedelemből és a vagyonuk határon 
átnyúló mozgatásából, például az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Európai 
Unió tagállamaiban. Ötödik okként egyes országokban a közelmúltban kialakult 
háborús helyzet, illetve konfliktus nyomán rendezetlen állampolgárságú emberek 
számának növekedése merül fel: pl. palesztin, iraki, szír útlevéllel bár nem lehetetlen,  
de nagyon nehéz utazni. Vannak azonban olyanok is, elsősorban a Közel- Keleten, 
aki semmilyen útlevélre nem jogosultak, vagy adminisztratív okokból nem tudják 
azt beszerezni. Így például a Palesztin Autonóm Területen kívül született palesz-
tinok és az emirátusi bedui nok rendszerint nem, vagy nagyon nehezen kapnak 
születési helyükön útlevelet. Hatodikként a politikai üldözés és válság, esetleg gazda-
sági válság előli menekülést említem. A hetedik ok egyes fejlődő földrajzi régiókban 
élő ultra-gazdag üzletemberek számának gyors növekedése, akik befektetéseiket is 
szívesen vinnék olyan országokba, ahol jogbiztonság van. Nyolcadik okként emlí-
tem, hogy egy még szűkebb kör azt is mérlegeli, vajon a cél országban van-e esély  
a vagyon elrejtésére, mert az adott országban a külföldi hatóságokkal való nemzet-
közi bűnügyi együttműködés hiánya ezt lehetővé teszi. Kilencedik okként a szolgál- 
tató szektor fejlődését említem. Egyes szolgáltatók elsősorban Európán kívül szerzett 
tapasztalatuk birtokában uniós tagállamokban megfelelő kormányzati vagy politikai 
befolyást szerezve, és a kormánnyal együttműködve egy már minden részletében 
kipróbált, sikeres befektetői honosítási programot teremtettek meg például Máltán 
és Cipruson, és tovább terjeszkednek az Európai Unió társult országaiban, illetve 
tagjelölt államaiban, például  Montenegróban is. Tizedikként az adóminimalizálás 
és adóelkerülés lehetőségét említem, bár ezek jelentősége az utóbbi időben kezd hát-
térbe szorulni, mivel egyes országok, mint például az USA, már most is rendelkez-
nek olyan pénzügyi szabályozással, amelyek jelentősen akadályozzák az állampol-
gáraik offshore tevékenységét és adóelkerülését. Ez egyre összetettebb megoldások 
keresésére sarkall. Végezetül megjelent az állampolgárság új, származtatott formája, 
az uniós állampolgárság, ezen keresztül pedig az egyetlen befektetéssel 27 másik tag-
államban biztosított jogok összessége, ami bizonyos útleveleket kívánatosabbá tesz-
nek másoknál. Mindezen tényezők együtt olyan keresletet és kínálatot generáltak, 
amelynek eredményeként mára már többtízezer (évente többezer) ember szerzett 
kizárólag jómódúaknak fenntartott programokon keresztül második vagy sokadik 
útlevelet és állampolgárságot magának. Mint látni fogjuk, a nyolcvanas években ez 
egy-két országot és legfeljebb pár tucat embert jelentett évente. Ehhez képest az évi 
több ezer (sőt lassan akár a tízezret elérő) honosított személy jelentős növekedés.

Noha a befektetési alapon való rendkívüli honosítás az Unióban jelenleg há- 
rom tagállamban létezik, valójában más tagállamokban is lehet olyan módon 
állampolgárságot szerezni, ami nem illik az állampolgárságról alkotott hagyo-
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mányos felfogásba. Egyes ilyen esetekben a honosítás hasonló kockázatokat vet 
fel. Az Európai Bizottság felkérésére készített háttértanulmány szerzői 2018-ban 
összesen 27 különböző honosítási eljárás-típust különböztettek meg. A szerzők 
a rendes honosítás, a nemzeti érdekből való honosítás, és a  nemzeti érdekből 
való könnyített honosítás mellett további 24 eljárási kategóriát azonosítottak az 
uniós tagállamokban. Számos tagállam biztosít például távoli felmenőkre vagy 
etnikai hovatartozásra tekintettel gyorsított vagy könnyített honosítást (például 
Spanyolország és Portugália a szefárd zsidók számára; Magyarország, Bulgária, 
Románia, Olaszország a felmenőkre tekintettel). Más tagállamok rokoni kap-
csolatokra tekintettel, humanitárius okokra hivatkozva, vagy a társadalmi be- 
illeszkedésre tekintettel honosítanak külföldieket.25 Külön tanulmányt érdemelnek  
a befektetési letelepedési programok, amelyek eredményeként meghatározott idő 
elteltével szintén honosítás kérhető. Így például az Egyesült  Királyság és Portugália  
a befektetés mellett további feltételeket állít a későbbi honosításhoz, ezek a prog-
ramok a hosszabb távú letelepedést is előírják, de tényleges, állandó fizikai jelenlét 
ezekben az országokban sem elvárás. Noha ezen rendkívül sokszínű honosítási eljá-
rások elemzése nem része a tanulmánynak, számos alábbi meg állapítás, különösen 
a kockázatok tekintetében, ezekre az eljárásokra is ugyanúgy érvényes.

4. A SZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR JELLEMZÉSE – A KÖZVETÍTŐK

Feltételezhetnénk, hogy a honosításban, mint az állam szuverenitásának egyik leg- 
fontosabb részét jelentő állampolgársági kérdésben az adott állam hatóságai járnak 
el, és ők végzik a kérelmek befogadását, elemzését, az érintett személyek hátte-
rének átvilágítását és a további, ezzel járó feladatokat. Ez azonban nem így van.  
A befektetési alapú honosítás is határon átnyúló szolgáltatás lett, akárcsak a kripto-
valuták kezelése, az offshore cégek alapítása, és hasonló, gazdasági vagy más előnyt 
jelentő nemzetközi szolgáltatások. E tanulmány nem lenne teljes a közvetítők sze-
repének bemutatása nélkül. A közvetítők ugyanis aktív ismeretterjesztő és reklám- 
tevékenységük révén jelentősen hozzájárulnak újabb programok beindításához, 
azok célcsoportjának és a különböző paramétereinek megállapításához, és a már 
meglévő programok iránti igényt is növelik. A közvetítőknek köszönhetően bárki 
egy egyszerű online kereséssel megállapíthatja, hogy melyik országban felel meg 
a feltételeknek, és kivel érdemes felvennie a kapcsolatot. Tevékenységükről nem 
tudományos folyóiratokból, hanem honlapjukról, parlamenti jelentésekből, illetve 

25  Milieu Law and Policy Consulting, Factual Analysis of Member States’ Investor Schemes grant- 
ing citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State, Brüsszel 
2018. Notes accompanying Deliverable A. [https://ec.europa.eu/info/files/part-study-investor-citizen-
ship-and-residence-schemes_en].
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újságcikkekből tájékozódhatunk. Ezért e fejezet nem a tudományosság, hanem  
a teljesség igényére tekintettel került be a tanulmányba.

A legrégebbi szolgáltatók egy része az érintett kormányokkal együttműködve 
dolgozta ki a befektetői programokat. Sok esetben ugyancsak a közvetítők felelnek 
a biztonsági átvilágításért, az ügyfelek megbízhatóságáért is. A különleges tudást a 
korábbi tapasztalat, a nemzeti kormányokkal való jó viszony, és a jogszabályi kör-
nyezet pontos ismerete, illetőleg annak befolyásolási képessége jelenti.

A befektetési honosítások története egy svájci üzletember ötletével kezdődik, 
amelynek kiviteleséhez a Jersey-szigeten alapított brit és nemzetközi körökben is 
jól csengő néven céget.26 Ez a cég, a Henley and Partners, a befektetésért honosí-
tást közvetítő cégek között ugyanis úttörő szerepet játszik. E cég a világ első ilyen 
programját lényegesen jobban szervezetté tette; az általuk javasolt rendszerszintű 
változások, például a külső biztonsági szakértői átvilágítás, a későbbi, más országok-
ban bevezetett programokban is megjelentek. A Henley komoly, tudományosnak 
látszó, ismeretterjesztő tevékenységet is végez hírnevének öregbítésére. Alapítója 
kézikönyvet írt e témában, majd PhD fokozatot is szerzett befektetési honosításokról 
szóló tanulmányával,27 amelynek megálmodója és kivitelezője egyébként ő maga. 
Honlapjukról kiderül, hogy a cég magas rangú meghívottak és előadók közremű-
ködésével Global Citizenship címen mintegy évtizede rendszeresen konferenciá-
kat szervez a világ minden táján. A különböző országokban futtatott programot 
ismeret terjesztő kiadványokban és luxusszállodákban szervezett rendezvénye-
ken mutatják be. A máltai koncessziós szerződésében a miniszterelnök is vállalta  
a konferenciákon való személyes közreműködést. A cég megalkotta az útleveleket 
rangsoroló Henley-indexet, majd a már említett quality of nationality indexet is. 
Honlapjuk szerint jelenleg a máltai mellett a moldáviai program koncessziójával 
rendelkeznek, de emellett a ciprusi és a  montenegrói programban is részt vesznek 
(ezekben az országokban nem kizárólagos közvetítő cég jár el). Az érintett kor-
mányokkal való jó kapcsolatukra honlapjuk szerint kifejezetten  büszkék. Ennek 
visszásságával kapcsolatban egyébként az Egyesült Királyság egyik parlamenti 
bizottsága jelentésében megállapította, hogy a jelenlegi máltai kormánypártot az 
SCL (Cambridge Analytica) és a Henley együtt segítette a választási kampányban 
2013-ban, ami ha valóban igaz, demokratikus szempontból aggasztó.28

A cég profi kommunikációs stratégiával rendelkezik: azon a napon, amikor az 
Európai Bizottság a már fent említett, politikai szempontból óvatos Jelentését köz-

26  Bár a névadás pontos előzményeit nem ismerjük, Henley egy Oxfordshire megyében, a Temze 
mellett fekvő település, amely minden évben a világ legrandosabb evezősversenyeinek ad otthont.

27  Christian H. Kalin: Ius Doni: the Acquisition of Citizenship by Investment. Zürich Ideaos Publica-
tions LTD 2016.

28  A hivatalos máltai források ezt az együttműködést tagadják. Lásd UK Parliamentary Com-
mittee on  Culture, Media and Sports: Disinfomation and ‘Fake News’: Final Report. 2019. febru- 
ár 18. 7. fejezet. [https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/179110.
htm#_idTextAnchor073]. 



az állampolgárság mint árucikk 49

zétette, a Henley sajtóközleményben igyekezett tisztázni, hogy a Jelentés készítői 
nincsenek tisztában azzal, amiről írtak.29 Különösen az sarkallta reakcióra a céget, 
hogy a Bizottság az átláthatóság javítását, a biztonsági kockázatok csökkentését,  
és a visszaélések megelőzését ajánlotta a tagállamok figyelmébe. Saját álláspontjuk 
szerint a Henley a mintegy húszéves tapasztalata során olyan átvilágítási rendszert 
fejlesztett ki, ami teljesen kizárja a visszaélés lehetőségét. Ennek fényében a máltai 
Pilatus-bank pénzmosás gyanújába keveredett tulajdonosa, Ali Sadr Hashemi-
nedzsad iráni állampolgár 2008-as Saint Kitts-i honosítása legalábbis a kivételként 
előforduló tökéletlenségekről árulkodik; vele szemben ugyanis 2017-ben az ameri-
kai hatóságok többrendbeli pénzmosás és csalás miatt eljárást indítottak.30

Időközben más cégek is bekapcsolódtak e tevékenységi körbe. A szakmai körök-
ben elismertebb közvetítőknek mára már nemzetközi érdekképviseletük is van: 
a 2014-ben megalapított, a genfi székhelyű Investment Migration Council egyben 
online tudományos szakfolyóiratot is megjelentet e témában.31 Sőt a londoni Global 
Investor Immigration Council hasonló érdekérvényesítő feladatokat lát el. Egyes szol-
gáltatók, önjelölt szakértők még YouTube-csatornát is üzemeltetnek. A befektetési 
honosítás tipikus jellemzője az is, hogy nemcsak a közvetítői feladatokat, de sokszor 
a biztonsági átvilágítást is magáncégek végzik. Így a jelentkezők biztonsági átvilá-
gítására szintén külön szolgáltatási szektor alakult ki. A legfrissebb, montenegrói 
programban például a kormány három közvetítőt, és két biztonsági céget jelölt ki  
a koncesszióra.

5. KONKRÉT PÉLDÁK:  
FORUM SHOPPING, AVAGY HOL ÉRDEMES ÚTLEVELET 
KIVÁLTANI?

Hogyan működnek a gyakorlatban ezek a programok? A korábbi fejezetek alap-
ján talán már körvonalazódtak a befektetési honosítási eljárások közös jellemzői.  
Az érintett országok, sokszor egyes piaci szereplők sugallatára, sőt akár aktív köz-
reműködésükkel, jog szabályokban szabják meg a befektetési honosítási eljárás ke- 
reteit, így például a gyorsított honosításban való részvétel feltételeit és az elvárt 

29  Lásd https://www.henleyglobal.com/press-releases/.
30  Denise Hassanzade: Iranian in name only: Dual nationals hide Iran ties to avoid US sanctions. 

France24, 2018. augusztus 30. [https://www.france24.com/en/20180830-iranian-dual-nationals- hide-
iran-us-sanctions-ali-sadr-hasheminejad-malta-galizia].

31  A tanulmányokat Investment Migration Working Papers címen lásd: https://investmentmigra-
tion.org/academic/.
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befektetés összegét, formáját, valamint a határidőket, kijelölik az eljáró hatósá-
gokat, és az eljárásban részt vevő közvetítőket; emellett előírnak valamilyen biz-
tonsági átvilágítást is. A biztonsági átvilágítás pontos krité riumai, paraméterei ál- 
talában nem nyilvánosak, pedig ezt demokratikus elvárások egyébként indokol-
nák. Mindezek közösek az alább bemutatott programokban. Mégis jelentős helyi 
különbségek mutatkoznak az egyes országok gyakorlatában. E fejezet elsősorban 
e különbségeket mutatja be. Mielőtt a három érintett uniós tagállamot tárgyalnánk, 
nézzük meg, honnan indult útjára 1984-ben Saint Kitts és Nevisről az útlevelek 
árusításának üzlete.

5.1. Saint Kitts és Nevis

Oliver Bullough oknyomozó újságíró elsősorban személyes beszélgetéseire, anek-
dotikus bizonyítékokra támaszkodva azt állítja, hogy az útlevelek árusítását meg-
előző időszakban, a hatvanas, hetvenes években eredetileg az anguillai bank- 
titok vonzotta a bűnözőket, elsősorban a kábítószer-kereskedőket Saint Kittsre.32  
Ők a helyi bankok segítségével bevételeiket igyekeztek tisztára mosni.33 Az ügyfelek 
egy részének a lebukás veszélye miatt új útlevélre is szüksége volt, és e kis sziget-
ország kormánya hajlandó volt kiszolgálni ezt az igényt, bár ezt a célközönséget 
természetesen soha nem ismerték el nyilvánosan. A program Saint Kitts szigetén 
eleinte kevés és bennfentes érdeklődőt vonzott, és elsősorban offshore, illetve adó-
elkerülési lehetőséget jelentett, teljes banktitok garantálása mellett. A már létező 
állam polgársági programot, a gazdasági recessziót ellensúlyozandó, a kormány 
2005-ben a Henley and Partners segítségével rendszerezte. A gyakorlatban ekkor 
a program  kiszámíthatóvá, így a „tömeges” fogyasztásra alkalmassá vált, például 
ekkor vezették be az ügyfél- átvilágítást is. Míg 2006-ban csak hat személy kapott 
útlevelet, 2013-ban már 2014 fő.34

E program azonban az említett reformok ellenére is saját népszerűségének 
áldozata lett, mivel olyanok is szereztek általa útlevelet, akik az ország és az állam-
polgárság megítélését jelentősen rontották. Mivel a Saint Kitts és Nevis-i útlevélben 
a születési hely, illetve a korábbi nevek már nem szerepeltek a személyes adatok 
között, az új útlevél megteremtette egy majdnem új személyazonosság megszerzé-
sének lehetőségét is. Ezért az USA  Pénzügyminisztériumának FinCEN (Financial 
Crimes Enforcement Network) részlege 2014-ben figyelmeztetést adott ki, attól 

32  1980-ban Anguilla hivatalosan le lett választva Saint Kitts és Nevisről, majd 1983-ban St. 
Kitts-Nevis független állam lett, Anguilla mind a mai napig brit tengerentúli terület.

33  Oliver Bullough: Moneyland, London: Macmillan Publishers: 2019. 9. fejezet: The Man Who Sells 
Passports. 139–156. A szerző hosszú cikke ugyanerről a témáról elolvasható: https://www.gq-maga-
zine.co.uk/article/st-kitts-and-nevis-citizenship.

34  Uo. 150.
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tartva, hogy a befektetési honosítással szerzett útlevelek valójában az amerikai, 
illetve a nemzetközi szankciók kijátszását szolgálják.35 A figyelmeztetés szerint 
noha számos ország nyújt hasonló programot, a Saint Kittsen működő azért vonzó  
a bűnözők számára, mert a programban lazán ellenőrzik a kérelme zők személyét.  
A kormány korábbi nyilvános ígéretei ellenére a FinCEN továbbra sem tartotta 
hatékonynak az ellenőrzést. Például iráni állampolgárok továbbra is kaphattak 
titokban útlevelet, és így könnyedén elkerülhették a szankciókat. Ezzel egyidejűleg 
Kanada bevezette a vízum kötelezettséget, ami azért jelentős lépés, mert mindkét 
ország a  Commonwealth tagja, és a szigetország útlevele éppen e tagságára tekintet-
tel vonzó. A kormány 2015-ben az ország jó hírnevének súlyos romlását érzékelve 
visszahívott minden 2012–2014 között kiállított, fontos személyes adatokat mellőző 
útlevelet, és a lecserélt iratokban feltüntette a korábban hiányzó születési adatokat.

A nevezetes Saint Kitts-i honosítottak között szerepel például az iráni Ali Sadr 
Hasheminedzsad, akinek a kérelmét a Henley közvetítette.36 Őt 2017-ben az USA-
ban pénzmosás gyanúja miatt tartóztatták le; tulajdonosként nevéhez köthető 
továbbá a máltai Pilatus Bank is, amelynek működését pénzmosás miatt 2016-ban 
felfüggesztették. Szintén itt honosították Ren Biao kínai állampolgárt, akit a kínai 
hatóságok az Interpolon keresztül keresnek, mivel állítólag 100 millió dolláros kárt 
okozott a kínai állami szerveknek. Kínával azonban Saint Kitts semmilyen nemzet-
közi szerződés alapján nem működik együtt, ezért „saját” állampolgárukat nem is 
adják ki a kínai hatóságoknak.37

Saint Kitts útlevelével 2019 júliusában 152 ország volt vízummentesen vagy a tag-
államba való érkezéskor kiadott vízummal látogatható. Az IMF 2015-ös értékelése 
szerint a felduzzasztott útlevél-programból származó bevételek jelentősen pozitívba 
fordították a költségvetési egyenleget a legutóbbi gazdasági váltság óta.38

Európán kívül hasonló befektetési program működik Antigua és Barbuda, a Do- 
minikai Közösség, Grenada, valamint Saint Lucia államokban. Ezek sok szempont-
ból (befektetendő összeg, eljárás bonyolultsága, ügyfelek eredeti állampolgársága, 
családtagok bevonása) hasonlóak a fent bemutatott Saint Kitts-i modell jelenlegi 
változatához, ezért ezek részletes bemutatásától eltekintek.

35  Financial Crimes Enforcement Network: Abuse of the Citizenship-by-Investment Program Spon-
sored by the Federation of St. Kitts and Nevis. 2014. május 20. [https://www.fincen.gov/resources/
advisories/fincen-advisory-fin-2014-a004].

36  Denise Hassanzade: Iranian in name only. 2018.
37  Starbroek News: Controversy rocks St Kitts over Chinese citizen wanted by Beijing for fraud. 

2017. május 12. [https://www.stabroeknews.com/2017/news/regional/05/12/controversy- rocks-st-
kitts-chinese-citizen-wanted-beijing-fraud/].

38  Xin Xu, Ahmed El-Ashram, Judith Gold: Too Much of a Good Thing? 13.
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Három uniós tagállamban évek óta működik ilyen program. Vegyük tehát sorra a 
három említett tagállamot, és nézzük meg, milyen feltételekkel működik a program, 
és milyen biztonsági ellenőrzésnek vetik alá a honosítási eljárásban a  kérelmezőket.39

5.2. Málta

A másik két, alább bemutatott európai tagállammal összevetve egyértelmű, hogy 
a máltai program kecsegtet a legtöbb előnnyel a befektető számára. Málta tag- 
ja az euró- és a schengeni övezetnek, hivatalos nyelve az angol, útlevelével a világ  
184 országába vízum nélkül lehet beutazni. Emellett cégnyilvántartási rendszere és  
a pénzmosás megakadályozására irányuló intézményi rendszere további fejlesztésre 
szorul, és Máltán az adó optimalizálásnak is bevett hagyományai vannak. Máltán  
a kormány 2013-ban vezette be ezt a honosítási programot Individual Investor 
Programme (IIP) néven. A kérelmezők hivatalos közvetítőn vagy a koncessziós 
szerződésben kijelölt cégen keresztül adhatják be a kérelmüket. A törvény értel-
mében olyan befektetők kaphatnak így állampolgárságot, aki hozzájárulnak Málta 
gazdasági fejlődéséhez, ami 150 000 euró befektetést és egy állami alaphoz való, 
650 000 eurós hozzájárulást jelent, emellett vásárolt vagy bérelt ingatlan és egyéves 
előzetes letelepedési engedély is szükséges. A fizikai jelenlétet azonban nem ellen- 
őrzi, és hallgatólagosan sem várja el senki; a honosított jelenlétére az eljárásban csak 
korlátozott mértékben van szükség, például a biometrikus azonosítók rögzítéséhez 
és az állampolgári eskütételhez.

Máltán a befektetési honosítottak száma nem ismert, de azt tudjuk, hogy jogsza-
bály alapján a kormány legfeljebb 1800 sikeres jelentkezést fogad el, ezt azonban  
a családtagok nélkül kell érteni, és 2019-ben éppen duplázni készültek az elfogad-
ható kérelmek számát. 2014 és 2017 között jelentősen megugrott az összes jogcímen 
honosítottak együttes száma (2014: 314; 2017: 1973).40 2016-ban az Eurostat adat-
közlése szerint a legtöbb honosított orosz, brit vagy szaúdi állampolgár volt.41 Ezek  
a számok azonban természetszerűleg még mindig eltörpülnek a nagyobb tagálla-
mokban történő, bár nem csupán befektetési honosításokhoz képest.

Mindhárom uniós tagállamban be kell szerezni az erkölcsi bizonyítványt. Máltán 
azonban ez alól kivételes körülmények fennállása esetén el lehet tekinteni, ha az il- 
letékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az ilyen igazolás nem beszerezhető. A máltai 
hatóságok az INTERPOL és az Europol adatbázisait is lekérdezik, valamint Mál-
tának hozzáférése van mindhárom, a harmadik országbeli személyek adatait is 

39  E három tagállam bemutatásánál, hacsak máshogyan nem jelölöm a forrást, a Bizottság már 
korábban említett Jelentésére, valamint a hozzá kapcsolódó munkadokumentumra támaszkodok. 
Mindkét anyagban e programok sokkal részletesebb bemutatása található meg.

40  Eurostat: Acquisition of citizenship. 2019.
41  Eurostat: Acquisition of citizenship in the EU. 2018.
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nyilvántartó, uniós információs rendszerhez (SIS – Schengen Information System, 
VIS – Visa Information System, Eurodac), ezért a máltai hatóságok elvileg képesek 
ellenőrizni, hogy a kérelmezőt a Schengeni övezetben körözik-e, nyújtott-e be 
vízumkérelmet Európában, és az ujjlenyomatát, fényképét rögzítették-e korábban 
az Unióban valahol. Ennek ellenére az Európai Bizottságnak a Jelentés készítése-
kor nem sikerült megállapítania, hogy a hatóságok az ellenőrzéshez mennyiben 
használják ezeket az adatbázisokat. Noha a rendőrség hozzáfér az uniós adatbázi-
sokhoz, egy harmadik országbeli személy akkor sem biztos, hogy azokban szerepel,  
ha egyébként valahol Európán kívül körözés alatt áll. Az átvilágítás során elviekben 
először a közvetítő ügynökség, majd egy külső szakértő készít kockázati elemzést 
a kérelmezőről. A programból szintén biztonsági megfontolásból egyes országok 
állampolgárai, valamint az Amerikai Egyesült Államokba való beutazási tilalom 
alatt álló személyek ki vannak zárva.

Az erkölcsi bizonyítványra vonatkozó mentesség lehetősége mellett ebben az el- 
járásban, bár látszólag komplex, több probléma is rejlik. A közvetítő végzi az első 
ellenőrzést, neki azonban anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügyfele ne bukjon 
el az átvilágításon. A rendőrség Máltán köztudottan jelentős forráshiánnyal rendel-
kezik,42 így az évi több száz kérelemmel aligha tud alaposan foglalkozni. A külső 
cégekről nem lehet tudni, hogy pontosan milyen szempontokat vizsgálnak, illetőleg 
azok milyen etikai szabályok alapján kötelesek az esetleg terhelő, vagy a kérelmezőre 
nézve nem kedvező tényeket a hatóságok elé tárni. Az is kérdéses, hogy a nekik 
fizetett díjért cserébe hajlandóak-e a bonyolultabb esetekben szükséges mélységű 
elemzést elvégezni. A máltai programban egyébként a befektetéshez szükséges banki 
tranzakciókhoz máltai számlára van szükség. A sikeresen honosítottak között azon-
ban többen a pénzmosási botrány miatt bezárt máltai Pilatus Bank ügyfelei voltak, 
ami nem tett jót a honosítási program hírnevének.43

5.3. Ciprus

Cipruson a gyorsított honosítási eljárás Cyprus Investment Programme néven is- 
mert. Ciprus vonzerejét a Belügyminisztérium szerint a stabil jogi környezet, az 
adórendszer kiszámíthatósága, a szakosodott munkaerő, valamint a jó biztonsá- 
gi helyzet adja; hozzáteszem ehhez az euró, valamint az adóparadicsomként való 
működés hagyománya mellett a világ 174 országába szabad beutazást biztosító útle-
velet is. A befektetésen alapuló honosítási program 2007-ben indult, de a „kezdeti 

42  European Semester – Country Report Malta, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 1017 final; 41. 
[https://ec.europa.eu/info/files/2019-european-semester-country-report-malta_en].

43  Caroline Muscat: Pilatus Bank client sues The Shift News. The Shift News, [https://theshiftnews.
com/2018/03/22/pilatus-bank-client-sues-the-shift-news/].



54 garai borbála

gyerekbetegségek” miatt több módosítást, átszervezést megélt, ami egyben a prog-
ram bővülésével is járt.

A legjelentősebb, 2013-as átszervezés apropóját a gazdasági világválság miatt 
szükséges központi kiigazítások adták. A bankbetétek jelentős részét az állam a költ-
ségvetési hiány enyhítése érdekében 2013-ban elvonta, ekkor sok külföldi befektető 
pénze került így állami kézbe. Részben ennek az intézkedésnek a kárpótlásaként 
alakultak az új program paraméterei, amelyek nagyobb részben ma is érvényesek. 
A programban való részvételhez leg alább kétmillió euró befektetésére és ingatlan 
vásárlására, egy központi alapba befizetett 75 000 eurós adományra, valamint fél- 
éves tartózkodási engedélyre van szükség. Elfogadnak jelentkezést olyan cégveze-
tőktől is, akinek a tevékenysége alapján három éven keresztül legalább 100 000 euró 
éves személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik, és azt előre megfizet-
ték. A fizikai jelenlét Cipruson azonban nem szükséges. A 2013-as reformot köve-
tően a ciprusi programra átláthatatlansága miatt komoly külpolitikai nyomás nehe-
zedett, amelynek eredményeként 2018-ban újabb intézményi reformokra került sor, 
így például felállítottak egy minisztériumi tisztviselőkből álló ellenőrző testületet. 
2018 óta jogszabály írja elő a Pénzügyminisztériumnak, hogy kövesse figyelemmel 
a program gazdasági hatásait.

Cipruson évente legfeljebb 700 sikeres jelentkezést fogadnak el. Nincs kijelölt 
közvetítő, azonban az eljárásban részt vevő segítőknek, cégeknek regisztrálniuk kell 
egy központi adatbázisban, és etikai kódex is vonatkozik rájuk.

A ciprusi rendőrség az Europol és az INTERPOL adatbázisaiban is lekér-
dezést végez. Ciprus azonban nem fér hozzá a SIS adatbázishoz, sőt nem tagja  
a Schengen- övezetnek sem. A kérelmezőt a nemzetközi szankciós listákon is ellen- 
őrzik. A közvetítő útján beadott kérelemhez egy külső szakértői biztonsági elemzést 
is csatolni kell. Amennyiben nemzet biztonsági aggályok merülnek fel, a kérelmet  
a ciprusi központi hírszerző ügynökség is értékeli. Hasonlóan a máltai programmal 
kapcsolatban ismertetett aggályokhoz, ebben az esetben sem egyértelmű, hogy a 
rendőrségnek, az eljáró ciprusi hatóságoknak van-e kapacitásuk az ellenőrzésre, és  
a magánszolgáltatók elemzése mennyire elfogulatlan és  megbízható.

5.4. Bulgária

Bulgáriában egymillió euró befektetésével van lehetőség a gyorsított honosításra. 
Lényegesen kisebb összegért ugyanez a folyamat majdnem öt évig tart. Bulgária 
első látásra nem kecsegtet akkora előnnyel, mint Málta vagy Ciprus. Mégis, uniós 
tagállamként a bolgár állampolgárokat megilletik az uniós alapszabadságok. Föld-
rajzi közelsége és nyelvi, történelmi kapcsolatai, hagyományai miatt is kedvező lehet 
egyes régiókból nézve. Ciprushoz és Máltához képest nagy ország, ahol azonban a 
közigazgatás nem mentes a korrupció tól. Mindezek a tényezők elősegíthetik, hogy 
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a máshol sikertelen honosítási kérelmet  Bulgáriában sikerrel nyújtsák be, sőt, ehhez 
még saját tőke sem feltétlenül szükséges. Sok kérelmező valójában bolgár bankoktól 
felvett kölcsönből fedezte a honosítás költségeit, mivel ezt nem tiltotta semmi.44 
Vagyis ezekben az esetekben a program nem jelentett valódi és új külföldi tőkét sem 
az országban.

A Bulgáriában honosítottak számát hivatalos forrásból nem ismerjük, azonban 
a Bivol c. újság adatigénylés révén az Igazságügyi Minisztériumtól úgy értesült, hogy 
2017 végéig csupán tizenhat külföldi kapott gyorsított eljárásban állampolgárságot: 
orosz, libanoni, indiai, egyiptomi, etióp, kínai, ukrán, vietnámi, pakisztáni és ame-
rikai állampolgárok. Ez a másik két tagállamhoz képest alacsony szám, ami azt is 
megmagyarázza, miért kapott a bolgár program relatíve kevés figyelmet.

Az állampolgárságért felelős tanács a döntésnél a belügyminisztérium és az 
állami nemzetbiztonsági ügynökség (SANS) írásbeli nyilatkozatára támaszkodik,  
de ezek eszköztáráról nincsen nyilvános információ. Összefoglalóan tehát elmond-
hatjuk, hogy a bolgár program feltehetőleg kevés kérelmezőt érint, vagyis a ható-
ságok elvileg képesek lennének az ügyteherrel megbirkózni, de ennek gyakorlati 
aspektusairól a nyilvánosság keveset tud.

5.5. További példák

Érdekességként, Európában nem lehet legalább említés nélkül hagyni Ausztria 
esetét. Ausztriában ugyanis hivatalosan nem létezik befektetésen alapuló honosí-
tási program. Ezzel egyidejűleg egyes szolgáltatók ausztriai honosításra is ajánlják 
segítségüket, és a szakirodalom is sokszor úgy tekinti, hogy Ausztriában szűk körű, 
elit befektetési program működik, ami nagyon sokba kerül. Ennek alapja az osztrák 
állampolgársági törvény 10. § (6) bekezdése, amely arra kiemelten érdemes szemé-
lyek számára lehetővé teszi a honosítást. Ez azonban egy évnél hosszabb folyamat, 
és pusztán a befektetés az érdemességhez nem elégség hozzá. Mivel szűk körű 
honosításról van szó, és maga az eljárás némileg hosszabb, valójában lényegesen 
kockázatosabb és drágább ebbe belevágni a többi programhoz képest.

Végezetül kitekintésként említsük meg Montenegró és Moldova példáját.  
A program Montenegróban az Európai Unióhoz fűződő szoros kapcsolatának, 
többek között a vízummentességnek és az euró informális szerepének, Moldová- 
ban pedig az Unióba és Oroszországba egyaránt vízummentes belépést biztosító 
útlevélnek köszönheti létét és jelentőségét. Ez pontosan illusztrálja, hogy az Euró-
pai Unió partnerségi és külpolitikája, ami a vízummentességet is előtérbe helyezi, 

44  Atanas Tchobanov: Bulgaria’s Golden Visas: Missed Targets and a Banking Loophole. Bivol, 
2018. március 8. [https://www.occrp.org/en/goldforvisas/bulgarias-golden-visas-missed-tar-
gets-and-a-banking-loophole].
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hogyan teremt ideális feltételeket az Unión kívül a befektetési honosítási eljárások 
sikerének. Mindkét ország 2019-ben indította el a programját, de népszerűségükről 
e tanulmány lezárásakor még keveset tudni.

6. BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK:  
MIÉRT FONTOS A BIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁS?

A korábbi konkrét példákban igyekeztem nem csupán a kockázatos esetekre felhív- 
ni a figyelmet, hanem az olyanokra is, ahol a honosított személyt jelentős vagyonán 
túl különleges üzleti érzéke vagy sikere valóban kiemeli őt a tömegből. Ez a ma- 
gasztosnak mondható eszme jár a legtöbb befektetési honosításra irányuló prog-
ram ötletgazdája fejében. Legyen szó akár az érintett kormányokról, akár a Henley 
híres-hírhedt tulajdonosáról, abban egyetértenek a szemlélők, hogy céljuk nem 
a bűnözők megsegítése volt, hanem a gazdaság felpörgetése arra érdemes befek-
tetők érdekeltté tételével. Ahol azonban nagy vagyon gyűlt össze, ott kivételesen 
előfordulhat, hogy a vagyon eredete nem legális. Hiszen nemcsak a sikeres üzlet-
embereknek, hanem a szervezett bűnözői alvilágnak is jelentős összeg forog a kezei 
között, és az ő működésükhöz is elengedhetetlen a mobilitás. Ha e honosítási eljárási 
programokat nem a program céljaival összhangban, hanem visszaélésekre hasz-
nálják, a program magában hordozza a gazdasági bűncselekmények elkövetésének 
és a korrupció nak a kockázatát. Ezért kiemelten fontos a minden egyes honosítási 
kérelmet megelőző biztonsági átvilágítás.

A biztonsági kockázatok előzetes feltárása gyakorlati okokból is fontos. Az ál- 
lampolgárság megszerzése főszabály szerint a legtöbb országban születéssel, azaz 
területi vagy származási alapon lehetséges, kivételesen azonban honosítás útján is. 
Egyes országok tiltják a többes állampolgárságot, így az új állampolgárság felvétele 
automatikusan a régi állam polgárság elvesztésével jár, vagy arról le kell mondani. 
Ez azért probléma, mert a honosítással szerzett új állampolgárság utólagos megvo-
nása, amit például az utólag feltárt visszaélés indokolttá tehet, az ilyen kérelmezőt 
hontalanná teszi.
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6.1. A biztonsági problémákról általában

A biztonsági kockázatokkal kapcsolatban a kérdéssel foglalkozó nemzetközi szer-
vezetek, intézmények, úgymint az OECD és az Európai Bizottság elemzéseiből tájé-
kozódhatunk. Az Európai Bizottságnak a Befektetői állampolgársági és letelepedési 
programok az  Európai Unióban című 2019-es Jelentése45 például rögtön az első 
bekezdésben a program kockázatairól szól, amelyek között a pénzmosást, az adó- 
kijátszást és a korrupciót nevesíti is. A Jelentésben a Bizottság aggályosnak tartotta 
az érintett tagállamokban a biztonsági átvilágítás jelenlegi formáit. Eszerint a tagál-
lamok közötti versengés az ügyfelekért egyben azért is veszélyes, mert a léc egyre lej-
jebb kerülhet a biztonsági átvilágításnál. A Jelentést előkészítő szakértői tanulmány 
szerint ugyanis a hatóságok még olyan esetekben is honosíthatnak valakit, aki nem 
felel meg a feltételeknek.46

A biztonsági kockázatok azért érdekesek, mert a harmadik országból származó 
kérelmezők között vannak olyanok, akik a büntetőeljárás, illetve vagyonelkobzás 
elől menekülnek, vagy újabb bűncselekmény, például pénzmosás elkövetésében 
érdekeltek. A vagyon külföldre mentése például Kína számára jelentős probléma.  
Ez abból is levezethető, hogy az utóbbi években a kínai külpolitika legfontosabb 
prioritása a korrupció elleni nemzetközi küzdelemben a „szökevények hazatolon-
colása” (fugitive repatriation), és az általuk külföldre vitt vagyon visszaszerzése és 
elkobzása lett. Ezt a prioritást minden évben napirenden tartják, többek között  
a G20-ak rendszeres találkozóin.47 A kínai kormány  egyébként az interneten is 
közzétette a 100 legkeresettebb szökevény személyes adatait, közülük sokan e tanul-
mányban említett államokban telepedtek le.48

E befektetési programok, ha a honosításra jelentkezőket nem kellő óvatossággal 
világítják át, felvetik a szervezett bűnözői csoportok beépülésének, és a pénzmo-
sásnak, esetleg a terrorizmus finanszírozásának lehetőségét. Ezen aggályok miatt 
elsősorban a 2001-es World Trade Center elleni terrortámadás után Belize, Grenada 
és Nauru meg is szüntette korábbi honosítási programját. Kérdés, hogy az érintett 
tagállamok képesek-e arra, hogy e kockázatokat előzetesen kiszűrjék. Ha pedig  
ez nem sikerül, akkor annak konkrétan milyen következményei lehetnek más tag-
államokra nézve.

45  Európai Bizottság: Befektetői állampolgársági és letelepedési programok az Európai Unióban.
46  Jelentés 13.
47  Lásd például a 2016-ban, Kína G20 elnöksége alatt elfogadott politikai irányelveket: G20 

High-Level Principles on Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery. 
[https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/High%20Level%20Principles%20on%20
Cooperation%20on%20Persons%20Sought%20for%20Corruption%20and%20Asset%20Recovery.
pdf;jsessionid=10D74F72794C13EEC0E5BFCB19777637.1_cid324?__blob=publicationFile&v=1].

48  A Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) honlapja kínaiul elérhető: www.ccdi.
gov.cn/. Az akciónak rókavadászat (fox-hunt) és égi háló (sky net) fedőnevet adták.
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6.2. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Az európai kockázat-elemzésekben elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus-elleni 
küzdelem érdekében megfogalmazott fenntartásokkal találkozunk. A Bizottság 
2019-es pénzmosás- elleni jelentés-csomagjában a kiemelten kockázatos szektorok 
között elemezte a befektetői programokat. A Bizottság 47 olyan belső piaci szolgál-
tatást azonosított,  amelyek a pénzmosás szempontjából különösen kockázatosak, 
és ezek között 2019-ben először nevesítette a befektetői programokat is.49 Ajánlásai 
között ezért felhívta a tagállamokat arra, hogy mérjék fel a befektető programokkal 
kapcsolatos kockázatokat. Ebből feltételezhetjük azt is, hogy a Bizottság megítélése 
szerint a kockázatelemzés és -értékelés e területen nem a tagállamok erőssége.

Mindhárom országban jogszabály kötelezi a honosítási eljárásban résztvevő ügy-
nököket, bankokat, hogy a befektetés forrását ellenőrizzék. A honosítást kérelme-
zők is kötelesek nyilatkozni a vagyon eredetéről. A 2018-ban elfogadott, ötödik 
pénzmosás- elleni irányelv50 magas kockázatúnak minősíti és fokozott ügyfél- 
átvilágítást ír elő azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik „tartóz-
kodási jogért vagy állampolgárságért folyamodnak a tagállamban tőketranszferért, 
ingatlan- vagy államkötvény-vásárlásért vagy az adott tagállamban lévő gazdasági 
társaságokba való befektetésért cserébe”. E rendelkezést a tagállamoknak 2020. ja- 
nuár 10-ig át kell ültetniük. Az irányelv azonban csak a gazdasági szereplők vonat-
kozásában állapítja meg ezeket a kötelezettségeket, és nem terjed ki a kormányzati 
szervezetekre és állami ügynökségekre, mivel a befektetői állampolgársági és lete-
lepedési programokért felelős hatóságok nem tartoznak a címzettek körébe. Ez azt 
jelenti, hogy míg a honosításra váró ügyfél bankja, ingatlan-közvetítője fokozott 
körültekintésre kötelezett, a hatóságok, akik a legfontosabb döntést hozzák, semmi-
lyen fokozott átvizsgálásra nem kötelesek, és akár enélkül hozhatják meg a döntésü-
ket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megfelelő átvilágítás, és a befektetésre szánt 
összeg eredetének ellenőrzése hiányában a honosítási eljárás maga is eszköze lehet 
a pénzmosásnak.

49  Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting 
the Union: European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the inter-
nal market and relating to cross-border activities. Brussels, 24.7.2019 COM(2019) 370 final. [https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_ter-
rorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf].

50  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi 
rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről,  
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről; 1. cikk 
(44) OJ L 141, 5.6.2015, 73–117. 
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Erre tekintettel a Bizottság kockázatelemzése51 2019 nyarán rendkívül kritikus 
meg állapításokat tett: a programokat a terrorizmus-finanszírozásának és a pénzmo-
sásnak való kiszolgáltatottság szempontjából jelentős / nagyon jelentős tényezőnek 
minősítette. A terrorizmus finanszírozása szempontjából kritikus, hogy a biztonsági 
átvilágítás gyakorlati kivitelezéséről és az eljárásban gyakorolt diszkrecionális jogról 
a tagállamokban nem áll rendelkezésre adat, vagy legalábbis nem közlik azokat. 
Ezzel egyidejűleg a program működésének ellenőrzéséről sincs adat. A Bizottság 
szokatlanul erős szavakkal jellemezte a pénzmosás elleni helyzetet, mivel világosan 
leírta, hogy például Ciprus az ukrán és orosz oligarchák számára pénzügyi mene-
dékké vált. Máltán az orosz mellett a szaudi kérelmezők száma magas. A programo-
kat a Bizottság feltételezése szerint sokan a szankciók elkerülésére használják, hiszen 
másik útlevél birtokában enyhébb ellenőrzés alá esnek.

6.3. Szervezett bűnözés

Egy 2018-ban készült, szervezett bűnözésről szóló európai átfogó tanulmány  
a tárgyalt befektetői programokat kiemelten fontos problémaként kezeli az érintett 
uniós tagállamokban.52 A tagállami szinten végzett elemzés kimutatta, hogy a befek-
tetési honosítás a szervezett bűnözői köröknek előnyös, mivel az új állampolgárság 
lehetővé teszi, hogy a származási országban folyó nyomozás, vádemelés elől elme-
neküljenek. A második útlevél megszerzése egyben új személyazonosságot is jelent, 
amivel a bűnügyi előéletüket el tudják titkolni. Az unión belüli szabad mozgás  
(és az uniós alapszabadságok) pedig megsokszorozza a pénzmosási lehetőségeket.

Az EU által kifejlesztett, biztonsági ellenőrzésekre három fő információs rendszer 
létezik: a Schengeni Információs Rendszer (SIS), amely személyekre és tárgyakra 
vonatkozó figyelmeztető jelzések széles körét tartalmazza, a rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízumokat felölelő Vízuminformációs Rendszer (VIS), valamint az Eurodac 
rendszer, amelyben a vízumkérelmezők és azon harmadik országbeli állampolgárok 
biometrikus azonosítói találhatók, akik szabálytalanul lépték át a külső határokat. 
E rendszerek azonban nincsenek egymással összekapcsolva (noha a Bizottság már 
dolgozik a rendszerek közötti kapcsolat megteremtésén), és ráadásul nem minden 

51  Staff Working Document accompanying the Report on the assessment of the risk of money 
laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, 
SWD(2019) 650. 251. [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_
the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union_-_annex.pdf].

52  Ernesto U. Savona, Michele Riccardi (szerk.): Mapping the risk of Serious and Organised Crime 
infiltration in European Businesses – Final report of the MORE Project. Milano: Transcrime – Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore (2018) [http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/12/
MORE_FinalReport.pdf].
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uniós tagállam fér hozzá mindhez.53 Nem világos az sem, hogy a tagállamok meny-
nyiben használják a SIS adat bázist a kérelme zők ellenőrzésére. A tagállamok min-
denesetre nem folytatnak adatcserét az elutasított kérelmezőkről.

A szervezett bűnözés szempontjából a biztonsági kockázatok leginkább a jelen-
legi információs rendszerek közötti adattovábbítás problémáira, a túl gyors elbírálási 
eljárásra, valamint a kérelmezőre nézve esetleg terhelő adatok beszerzésének nehéz-
ségeire vezethetők vissza. Mint azt a konkrét országoknál láttuk, gyakran a közvetítő 
végzi az első ellenőrzést, neki azonban anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügyfele 
ne bukjon el az átvilágításon, kivéve a nyilvánvaló eseteket. A rendőrség ezekben  
az országokban köztudottan jelentős forráshiánnyal rendelkezik,54 így az évi vélhe-
tően több száz kérelemmel aligha tudnak alaposan foglalkozni.

A Jelentés egyik fontos megállapítása, hogy a tagállamoknak létre kell hozniuk 
egy információ és statisztikák cseréjére szolgáló rendszert a beérkezett, elfogadott  
és elutasított kérelmek tekintetében, és a biztonsági okokból elutasított kérelmezők-
ről pedig külön konzultációt kell kezdeményezni.55

6.4. Adóelkerülés

A befektetési honosítást nyújtó országok között sok az offshore pénzügyi köz-
pont, ahol szigorúan őrzik a banktitkot, és emellett kedvező adózási feltételeket 
is nyújtanak. Az érintett egyben az ország újdonsült állampolgára, és így bel- 
földinek minősül, sok helyen lényegesen kevesebb energiát fektetnek az érintett 
 átvilágításába.56

Az OECD kockázatelemzése szerint, ami mintegy száz ország befektetési alapú 
honosítási és letelepedési programját vizsgálta meg, egyes programok alkalmasak  
a tagállamok közötti információcsere kijátszására.57 Tehát adóelkerülési szempont-
ból is számos lehetőséget nyújtanak e programok, hiszen ha egy kettős állampol-
gár adóügyi illetékessége egyik államban van, de valójában egy másikban kellene 
adóznia, képes mentesíteni magát az adó megfizetése alól, de legalábbis lényegesen 
alacsonyabb adókulccsal adózhat. Az OECD szerint különösen azok a programok 

53  A tanulmány készítésével egyidejűleg hozta létre az Európai Unió az ún. ECRIS-TCN rendszert: 
ld. az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik 
országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó informá-
cióval rendelkező tag államok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozá-
sáról szóló 2019/816  rendeletet (HL L 135, 2019.5.22., 1. o.).

54  European Semester – Country Report Malta, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 1017 final, 41. 
[https://ec.europa.eu/info/files/2019-european-semester-country-report-malta_en].

55  Jelentés, 23.
56  Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the 

Union: 2019.
57  Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes. 2019 OECD 

Global Anti-corruption and Integrity Forum.
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kockázatosak, amelyeknél az adott országban való tényleges fizikai tartózkodás 
kötelezettsége nincs előírva, vagy nagyon rövid tényleges tartózkodási időszakot 
írnak elő. További kockázatot jelent, ha a programot alacsony adókulcsot alkal-
mazó országban, a külföldieket adómentességben részesítő országban, vagy olyan 
országban vezették be, ahol a befektetésük alapján letelepedési engedélyt szerzett 
személyekre alacsony adókat vetnek ki.

Emellett előfordulhat például, hogy a kettős adóztatás elkerülése végett alkalma-
zott adatcserénél az információt nem a megfelelő államnak küldik meg. A Bizottság 
a Jelentés ben arra hívta fel a figyelmet, hogy e programok némelyikének kereté-
ben kibocsátott iratok jelentősen megnehezítik a pénzügyi intézmények számára  
az adóügyi illetőség jogszerű helyének helyes megállapítását.58 Szintén a Bizottság 
Jelentése hivatkozik az OECD által közzétett listára, amelyeken a közös jelentéstételi 
standardok hatékony végrehajtására nagy kockázatot jelentő befektetési programok 
szerepelnek. E listán mind a máltai, mind a ciprusi program szerepel.59 Amennyiben 
nincs hosszabb tartózkodási feltétel előírva, az adóelkerülés elleni nemzetközi sza-
bályozással is ellentétes lehet, hiszen e programokban való részvételhez nem írnak 
elő jelentős gazdasági tevékenységet sem, csak befektetést.

6.5. Az információ hiánya és az átláthatatlan működés:  
demokratikus kockázatok

A bemutatott programok mindegyikére jellemző az átláthatatlan működés, hiszen 
semelyik ország nem közöl hivatalos statisztikákat a honosítottak számáról, állam-
polgárságáról. Málta a közlönyben közzéteszi, igaz, az újszülöttek nevével vegyítve, 
a honosítottak nevét is, minimális támpontot adva az oknyomozó újságíróknak, 
akiknek a bemutatott történeteket is köszönheti a nyilvánosság.60 A ciprusi honosí-
tottak listáját, legalábbis egy részét, egy parlamenti vita során hanyagul hátrahagyott 
bizalmas belügyminisztériumi iratból ismerték meg az újságírók a The Guardian 
szerint.61 Bulgáriában adatkérés eredményeként jutottak az újságírók legalább kor-
látozott adatokhoz a sikeres kérelmezőkről.

Diszkrecionális szabályok mellett a kérelmek elbírálása önmagában is korrupciós 
és biztonsági kockázatot jelent. Többek között az OECD már említett elemzése is 
kiemelte a korrupció veszélyét. Az átláthatatlan működés és az ellenőrzés hiánya 

58  Jelentés, 18.
59  Jelentés, 20.
60  A 2017-es év új máltai állampolgárainak listáját, köztük az e tanulmányban is említett személyek 

jelentős részét lásd a 2017. december 22-é megjelent közlönyben. Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,925. 
14018. o. és köv. 

61  Sara Farolfi: EU citizenship for sale as Russian oligarch buys Cypriot passport. The Guardian, 
2018.  március 2. [https://www.theguardian.com/world/2018/mar/02/eu-citizenship-for-sale-as-
russian- oligarch-oleg-deripaska-buys-cypriot-passport].
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az elbírálás fel gyorsítására vagy az eljárás megkönnyítésére irányuló vesztegetés 
emelkedett kockázatával jár. E kockázatokat csak növeli a szolgáltatási szektorban 
elterjedt közvetítői tevékenység, ahol ráadásul átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú 
cégek közbenjárása jellemző.

7. A BEFEKTETÉSI PROGRAMOK GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE  
ÉS AZ ÁLLAMI BEVÉTELEK

A befektetési honosítási programok makroökonómiai jelentősége nem elhanya-
golható, különösen a kis országok esetében, ahol a programból befolyó bevételek  
a GDP jelentős részét alkotják. Ugyanilyen okból ezen országok gazdaságai kiszol-
gáltatottak a program hirtelen átalakításának vagy leállításának. A befektetési hono-
sítási eljárást nyújtó országnak az eljárási díjakból, a vissza nem térítendő támoga-
tásokból, amelyet például kötelezően egy állami alapnak kell befizetni, illetőleg a 
magán- vagy közszférába való tényleges üzleti befektetésből származhat bevétele.  
A legtöbb ország létrehozott egy olyan alapot, amely e bevételek nagy részét igyek-
szik fenntartható módon kezelni, mint például Máltán a Nemzeti Fejlesztési Alap, 
vagy a Saint Kitts-i cukoripari diverzifikációs alap.

Az IMF 2015-ben részletesen elemezte a befektetési programok gazdasági hatá-
sát; ebben a vitairatban többek között az alábbi gazdasági kockázatokat emelték ki.62 
Az állami költségvetésben megjelenő jelentős többlet a fiskális fegyelem lanyhulását 
és az ország gazdasági kiszolgáltatottságát eredményezheti, ami együtt járhat a szük-
séges reformok halogatásával is. A magánszektorra hirtelen rázúduló tőke nyomást 
jelenthet például a gazdaság többi ágazatára, és ez a bérek hirtelen felhajtásához 
vezethet. Az ingatlanpiacon megjelenő kereslet pedig az ingatlanok árát hajtja fel, 
így a lakhatással kapcsolatos szociális prob lémák is közvetve részben erre a jelen-
ségre vezethetők vissza. Az adott országban használt valuta értéke is nőhet, ami 
kedvezőtlen hatással lehet az ország versenyképességére, bár ennek azon országok, 
amelyek valamely valutaunió tagjai, kevésbé vannak kitéve. Végezetül e programok 
a politikai helyzetet is jelentősen befolyásolhatják, azaz a demokratikus működésre 
való hatásuk sem elhanyagolható.

Bár a legtöbb érintett országról nem voltak teljes körű adatok, az IMF elemzői 
példaként megállapították, hogy Saint Kitts és Nevis, valamint Dominika GDP-je 
jelentős növekedést köszönhet a programoknak. Értékelésük szerint 2013-ban 
a Saint-Kitts-i GDP 13%-át tette ki a programban befizetett díjakból származó 
bevétel, és ez még kie gészül a többi alapba, illetve befektetésbe áramló összeggel, 
ami szintén eléri a GDP  12%-át. Ezért a program bevételei jelentősen segítették  

62  Xin Xu, Ahmed El-Ashram, Judith Gold: Too Much of a Good Thing? 8–12.
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a gazdasági fellendülést a válság után, javították a makroökonómiai egyenleget  
és növelték a banki likviditást is. Az IMF szakértői becslése szerint ha Málta teljesen 
kihasználta volna a saját maga számára felállított 1800 fős korlátot, a befektetési 
programból származó bevétele elérhetné akár az adóbevételek 40%-át is.63 Az IMF 
szerint különösen fontos elkerülni a gazdasági túlélénkülést és a fenntarthatatlan 
gazdasági kiszolgáltatottságot.

A kis országokban a nagy bevételeknek erős gazdaságtorzító hatása van. Ezért 
fontos, hogy e bevételeket elsősorban jól működtetett és gondosan felügyelt ala-
pokba csatornázzák be, hogy az a fenntartható fejlődést szolgálja. Emellett e bevé-
telek a hirtelen kiadások fedezésére is alkalmasak lehetnek. A megfelelő ellenőrzés 
és a prudens gazdálkodás hiánya azonban politikai és gazdasági destabilizációt 
eredményezhet.

8. MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK – AZ UNIÓS MOZGÁSTÉR

Az állampolgárság megszerzésének szabályai nemzeti hatáskörbe tartoznak. Ennek 
részleteit az Európai Unió Alapszerződései, a kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek, 
és a bírósági gyakorlat kimerítően szabályozza és értelmezi.64 Jelenleg az Európai 
Unió  Működéséről szóló Szerződés 352. cikke jelenti az egyetlen olyan jogalapot, 
amely alapján az összes feltétel teljesülése esetén, a tagállamok egyhangú döntése 
alapján lehetőség volna az állampolgárság egyes aspektusainak közösségi szintű 
szabályozására. Ez sem jelentheti azonban a Szerződésekben lefektetett hatáskörök 
módosítását.65

Az Európai Unión belül a többi tagállamnak is kötelessége beengedni a saját terü-
letére, munkaerő-piacára a fent leírt módon állampolgárságot szerzett, de kulturális 
értelemben egyik tagállamhoz sem kötődő személyeket, családokat is. A mobilitás 
Európában elsődlegesen a harmadik országokba való vízummentes utazást és az eu- 
rópai, belső határok nélküli térségen belüli szabad mozgás lehetőségét jelenti. Mivel 
az Uniós állampolgárság és a tagállami állampolgárság kölcsönösen feltételezik 
egymást, az Uniós tagállamok ilyen programjai gyakorlatilag más tagállamok segít-
ségével, de tudtuk nélkül kovácsolnak tőkét geopolitikai helyzetükből. Az uniós 
tagállamokban való honosítás egyben más tagállamok szempontjából negatív vagy 
pozitív externáliát jelent, ha a honosított személy valahol máshol telepedik le. Mint 
a bevezetőben bemutattuk, a leggazdagabbak sokszor nem Máltán vagy Cipruson, 
hanem például az Egyesült Királyságban ingatlanokba fektetik be a vagyonukat, 

63  Uo. 7.
64  Daniel Sarmiento: EU Competence and the Attribution of Nationality in Member States, Invest-
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lévén az sokkal nagyobb gazdaság, jobb befektetési lehetőségekkel. Egy másik 
példát említve, a monacói focicsapat orosz tulajdonosa, Dimitrij Ribolovlev pél-
dául egyben ciprusi állampolgár. A programok azonban többek között az Európai 
Bizottság szerint is jelentős biztonsági kockázatokat rejtenek. Ebből eredően egyes 
szakértők az uniós állampolgárság magas összegért való áruba bocsátását a többi 
tagállamon való élősködésnek is tekintik.66

Az utóbbi években megfigyelhető a társult tagállamokban (például Monten-
egróban), illetve az Unióba vízummentes beutazást élvező államokban (úgymint  
Moldáviában) is a befektetési programok bevezetése, ezeknek sokszor kimondott 
célja, hogy pénzért cserébe az európai uniós beutazást feltétel (vízum) nélkül 
lehetővé tegyék. Mindez azért különösen lényeges, mert az Európai Unió intézmé-
nyeinek, illetve a tagállamok kormányainak semmi ráhatása vagy befolyása nincs 
ezekre a honosítási eljárásokra, mégis, számukra ez konkrét következményekkel jár. 
Az Európai Uniónak kis mozgástere van a befektetési honosítási eljárások korláto-
zására, illetve szabályozására, esetleg a politikai nyomás gyakorlás eszközével élhet.

Az Európai Parlament 2013-ban vitát tartott, ahol a felszólalók nagy ré- 
sze aggasztónak tartotta a befektetésen alapuló honosítási programok bevezetését, 
és erről határozatot is fogadtak el.67 Az EP többek között e programok eredménye-
ként a tagállamok közötti kölcsönös bizalom gyengülésétől, a programok bűnözői 
célokra való felhasználásától, a gazdagoknak kedvező diszkrimináció megvalósu-
lásától tartott. Az Európai Bizottság részéről is felmerült az igény, hogy kifejezett 
jogalap hiányában is kontrollálja a helyzetet.

Ennek kiindulásaként 2019 januárjában a Bizottság elfogadta az e tanulmányban 
már többször hivatkozott Jelentést, amelyben a helyzet felmérése mellett kísérletet 
tett a helyzet jövőbeli megoldására, és felállított egy tagállami szakértőkből álló 
munkacsoportot, hogy az ajánlásokat tegyen.68 A Jelentésnek annyi eredménye lett, 
hogy felállt egy tagállami képviselőkből álló szakértői munkacsoport, amelynek 
munkáját a vonatkozó honlapon figyelemmel lehet kísérni. Az Európai Bizottság 
szerepe azonban szakértői tanácskozásra, esetleg a tagállamok felé ajánlások meg-
fogalmazására terjed ki. Egyetlen lehetősége politikai súlya, azonban nem várható, 
hogy ezt a kényes, és a gyakorlatban igen ritkán használt fegyvert egy relatíve kis 
jelentőségű probléma kapcsán használja. A Jelentés megjelenését követő hónapban 
egyébként mind Bulgária, mind Ciprus a saját programjának megszüntetését is fon-
tolóra vette, ami azonban a kézirat lezárásáig nem történt meg.

66  Raul Magni-Berton: Citizenship for Those who Invest into the Future of the State is not Wrong, 
the Price Is the Problem, in Rainer Bauböck (szerk.): Debating Transformations of National Citizenship 
(2018) IMISCOE Research series, 21-23 [https://www.springer.com/gp/book/9783319927183].

67  European Parliament Resolution on EU citizenship for sale (2013/2995(RSP), 2014. január 16. 
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0038+0+-
DOC+XML+V0//EN].

68  Lásd a Jelentést és a Jelentéshez kapcsolódó bizottsági munkadokumentumot: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/swd_2019_5_final.pdf.
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9. ÉRTÉKELÉS

Mint láttuk, a befektetési honosítási programok hontalanokon, meg nem tűrt 
ellenzékie ken és gazdag befektetőkön kívül szervezett bűnözői kapcsolatokkal ren-
delkező alvilági figurákat, kegyvesztetté vált oligarchákat és cinikus világpolgárokat 
egyaránt vonzanak. E programok egyre több gazdag és kiváltságos személy számára 
elérhetők. A szolgáltatási szektor egyre több embert foglalkoztat, és egyre nagyobb 
célközönséget szolgál ki.

Tudományos megfigyelések szerint a szuverenitás egy részének áruba bocsátása 
különösen azon országok számára vonzó, amelyek más módon nehezen jutnak 
állami bevételhez. Az ilyen országok számára a honosítás mellett az adóparadicsom-
ként való működés is vonzó lehetőség, és a pénzmosást is hajlamosak tolerálni.69 
Ilyen értelemben a közelmúlt pénzmosási botrányaira is tekintettel megállapíthat-
juk, hogy Máltára ez a jellemzés ráillik, de legalábbis a gyanú árnyéka már rávető-
dött. Ennek az oka lehet az is, hogy a máltai kormányzat működése átláthatóbb és 
könnyebben megérhető külső szemlélő számára is az angol mint hivatalos nyelv 
és média diverzifikáltsága miatt. Ebből nem feltétlen következik az, hogy Máltán  
a legaggasztóbb a helyzet. Bulgáriáról és Ciprusról egyaránt sokkal nehezebb hiteles 
forrásból az érintett témákban megbízható információhoz jutni. Fontos volna azt 
is megérteni, hogy mi sarkall egyes tagállamokat arra, hogy letelepedési engedély 
helyett állampolgárságot adjanak befektetésért cserébe, mindezt előzetes tartózko-
dás vagy kulturális, nyelvi kapcsolat nélkül. Az Európai Unióban legalább 20 tag- 
államban létezik, vagy létezett olyan befektetői program, ami nem állampolgárság-
gal, hanem elsősorban letelepedési engedéllyel kecsegtet. Ezek a programok hasonló 
bevételhez juttathatnák a költségvetést. (Bulgáriában egyébként mindkét program 
létezik.) Ezek sokszor hosszú távon elérhetővé teszik az Uniós állampolgárság meg-
szerzését is, hiszen a legtöbb tag állam meghatározott idejű tartózkodás után rend-
szerint megadja az állampolgárságot is a kérelme zőnek, főleg, ha az gazdaságilag 
beilleszkedett. E három tagállam mégis rögtön a drasztikus megoldást választotta, 
nem kevés kritikának kitéve magát. Ennek ellensúlyozására valamivel több befek-
tetést is kérnek a kérelmezőtől, bár világviszonylatban e programok korántsem  
a legdrágábbak.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az Eurostat statisztikai adatai alapján nem 
Málta, Ciprus vagy Bulgária jár élen akár a honosítások számát tekintve, akár 
bizonyos, e tanulmányban is említett nemzetek (pl. orosz, kínai) honosításában.70  
Az orosz állampolgárok honosításában számszerűleg Németország, Franciaország 
és Finnország jár élen. Míg 2016-ban összesen 22 400 orosz állampolgárt honosítot-
tak az Európai Unió tagállamaiban, megközelítőleg minden ötödik honosított orosz 

69  Joel Slemrod: Why Is Elvis on Burkina Faso Postage Stamps? 2008.
70  Eurostat: Acquisition of citizenship in the EU. News release 59/2018.
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Németországban vagy Franciaországban kapott új útlevelet. A kínaiakat – az uniós 
tagállamokban összesen mintegy 11 400 embert – elsősorban az Egyesült Királyság, 
Franciaország és  Olaszország fogadta be, méghozzá közülük minden negyedik  
a szigetországban kapott új állam polgárságot.71 Szintén az Egyesült Királyság adta  
ki a legtöbb gazdasági vízumot kínaiaknak. Ezek a számok nagyságrendekkel 
nagyobbak, mint a tárgyalt országokban. Miért aggasztja mégis a befektetési hono-
sítás jobban a közvéleményt? Talán az átláthatatlan működés és a gazdasági előnyök 
nyílt vállalása zavar mindenkit, esetleg e programok anti demokratikus folyamatok 
katalizátorai lehetnek. Az Egyesült Királyság egyik parlamenti bizottsága nagyon 
súlyos állításokat tett a parlamenti választások eredményei és a befektetői progra-
mok közvetítői közötti kapcsolatról.72

A másik oldalról nézve e programok az állami költségvetésben jelentős bevételt 
jelentenek, amelyek gondos kezelése kiemelten fontos feladat. Hozzájárulnak a költ-
ségvetési egyensúlyhoz, és a gazdaságélénkítő hatásuk is jelentős. Felmerül ugyan-
akkor a kockázat, hogy ha e bevételekkel nem hosszú távú célokat és a fenntartha-
tóságot szem előtt tartva, különös körültekintéssel gazdálkodnak, akkor hasonlóan 
az ásványkincsekben gazdag országokhoz, az ekkora nagyságrendben megjelenő 
állami bevétel gazdasági csapdahelyzetet eredményez, és rontja az ország verseny-
képességét is. Ezzel egyidejűleg megjelenhet a korrupció veszélye is.

Útleveleket már csak azért sem lehet büntetlenül korlátlanul osztogatni, mert 
könnyen visszájára sül el. Az uniós útlevelek túlnyomó többségével vízum nélkül 
lehet beutazni például az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába. Jelen-
tős számú gyanús ügy esetén azonban várható, hogy ezek a harmadik országok  
a vízummentességet egyoldalúan felmondják. Könnyen lehet, hogy az adott állam 
állampolgárait hosszú távon rosszabb helyzetbe hozza a rendszer, pl. bevezetik  
a vízumkötelezettséget velük szemben.

Mindez kevés visszatartó erőt jelent. Ha a máltai program beindításától számít-
juk, akkor is öt év telt el, mire a Bizottság hivatalosan is állást foglalt a kérdésben, 
és közös fellépést sürgetett. A Jelentést követően Bulgária és Ciprus bejelentette, 
hogy megfontolja a honosítási program leállítását.73 A jelen tanulmány lezárásának 
időpontjáig azonban sem közös uniós fellépés, sem tagállami szinten a befektetési 
honosítási programok feltételeit módosító érdemi intézkedés nem történt e progra-
mok kockázatainak minimalizálása érdekében.

71  Uo.
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