TÁJÉKOZTATÓ
a magyarországi letelepedési államkötvény programról
Magyarország 2013. évtől kezdve lehetőséget biztosít minden harmadik országbeli
állampolgárnak és közvetlen családtagjainak – meghatározott feltételek teljesülése esetén letelepedési államkötvény vásárlása esetén letelepedési engedélyhez jutáshoz.
Magyarországról röviden:
Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, és 2007. november 15-től csatlakozott a
Schengeni övezethez. A Schengeni egyezmény alapján a csatlakozott tagországok között
megszűnt a határellenőrzés, az övezet külső határvonalának ellenőrzését pedig közösen
végzik. A különböző tagországok rendőri, adminisztratív és bírói szervei kormányközi
együttműködés keretében támogatják egymást a törvénysértések felderítésében és
megelőzésében.



A schengeni egyezményt aláíró, de jelenleg nem alkalmazó országok a következők:
Egyesült Királyság, Írország, Ciprus, Románia, Bulgária.
A schengeni egyezményhez csatlakozott, de nem EU tagállamok a következők: Svájc,
Liechtenstein, Izland és Norvégia.

Mi teszi lehetővé a letelepedési engedély megszerzését?
A Magyarország törvény alkotó testülete, a parlament „a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény”-t, a 2012. évi CCXX. törvény
elfogadásával módosította.
A 2012. évi CCXX. törvény rendelkezik, és egyben szabályozza a nemzetgazdasági érdekből
történő letelepedési engedélyek kiadását. A törvény kimondja, hogy nemzetgazdasági
érdeknek kell tekinteni, ha harmadik országbeli állampolgár igazolja, hogy ő, vagy a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 300 000 euro névértékben rendelkezik a
Magyar Állam által elismert vállalkozás által jegyzett, legalább ötéves futamidejű értékpapírral.
A törvény teljes szövegét a Tv_HU melléklet tartalmazza.
Miért érdemes kötvényt vásárolni?
A program keretében egy egyszeri, 5 évre szóló államkötvénybe történő befektetéssel az
igénylő és családja korlátlan időtartamra szóló letelepedési engedélyt kaphat
Magyarországon, mely biztosítja a szabad utazást a schengeni övezet területén. A program
különlegessége a gyors és egyszerű ügyintézés, az általános igénylési folyamatokkal
ellentétben.
Kik vehetnek részt a programban?
Minden külföldi állampolgár és közeli hozzátartozója, akik megfelelnek a 2012. évi CCXX
törvény előírásainak és teljesítik az abban foglalt feltételeket, azaz
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rendelkeznek érvényes úti okmánnyal;
nem állnak beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés
hatálya, vagy nemzetközi körözés alatt
rendelkezik a kötvény megvásárlásához szükséges 300.000 EUR és minimum 60.000
EUR kezelési költséggel.
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Egy kötvény csomag megvásárlásával hány ember részesedik a kedvezményben?
Egy 300.000 EUR kötvény csomag megvásárlása esetén letelepedési engedélyhez jut a
kötvényt vásárló személy, valamint annak a kérelemben megjelölt közeli hozzátartozói
családegyesítési program keretében.
Mit jelent a közeli hozzátartozó?
A kötvényvásárló közeli hozzátartozójaként kell érteni a házastársát (férjét, vagy feleségét), a
közös háztartásban élő eltartott gyermekeiket és a befektető eltartásában lévő szüleit.
Nem részesülhet összevont kedvezménybe az egyéb rokon.
Mi a teendő kötvény vásárlása esetén?
Elektronikus úton el kell juttatni számunkra a befektető és közeli hozzátartozóinak adataival
kitöltött regisztrációs lapot, csatolva hozzá az úti okmányaiknak másolatát, valamint a
rokonsági viszonyt igazoló okiratok diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott másolatait
(házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonatok, erkölcsi bizonyítványt),
valamint a kötvényvásárláshoz szükséges összeg meglétét igazoló okmány másolatát.
Hogyan zajlik a vásárlás és letelepedési engedély igénylési folyamata?
A regisztrációs lap, a fedezetigazolás elektronikus úton és a szükséges okmányok postai úton
történő megküldését követően, ha
külföldön történik az ügyintézés:










Postai úton megküldjük a kötvény jegyzésére jogosult cég, valamint az ügyvéd
megbízási szerződését.
A szerződések aláírását követően kell a kötvény ellenértékét és a kezelési költségét
megfizeti.
A pénzügyi teljesítést követően megküldjük postai úton azokat a dokumentumokat,
amelyekkel a befektető az állampolgársága szerint illetékes Magyar Nagykövetségen,
általunk előzetesen megkért időpontban személyesen nyújtja be a letelepedési
kérelmet, és végzi el a szükséges aláírásokat, okmányok hitelesítését és a biometrikus
adatok felvételét.
A beadott letelepedési kérelem, a hitelesített okmányok és a biometrikus adatok
alapján a magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a szükséges
ellenőrzéseket (30 nap alatt) elvégzi.
Amennyiben a vizsgálatok eredménye pozitív, úgy kötvény vásárlójának és
családtagjainak legyártásra kerülnek a letelepedési engedélyek, melyeket postai úton
küldünk meg lakcímére.
A letelepedési engedély kézhezvételétől kezdve igénylő szabadon utazhat az
Schengeni régió tagországaiba és tagországai között.

Magyarországon történik az ügyintézés:
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a kötvény jegyzésére jogosult cég szerződése, a kötelezően előírt ügyvédi megbízási
szerződés és ügyvédi meghatalmazás aláírásra kerül.
Az iratok kölcsönös aláírását követően igénylő a kötvény ellenértékét és a kezelési
költségét megfizeti.
A pénzügyi teljesítést követően a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál
előzetesen egyeztetett időpontban személyesen kerül benyújtásra a letelepedési
engedély kérelem, melynek során megtörténik a biometrikus adatok felvétele is.
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A kérelem benyújtását követően a magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal a szükséges ellenőrzéseket 30 nap alatt elvégzi.
Amennyiben a vizsgálatok eredménye pozitív, úgy igénylőnek és családtagjainak 21
nap elteltével személyesen átadásra kerülnek a letelepedési engedélyek.
A tartózkodási engedély kézhezvételétől kezdve igénylő szabadon utazhat az
Schengeni övezet tagországaiba és tagországai között.

Mennyi az ügyintézési idő?
Az ügyintézési idő a letelepedési kérelem benyújtásától számított 51 nap, amennyiben
hiánypótlási felhívásra nem kerül sor.
Fontos megjegyeznünk, hogy a család minden tagjának igénylése önálló igénylésként van
kezelve, ezért ha bármely családtag hiánypótlásra kerül felszólításra, ennek határideje nem
függeszti fel a többi családtag eljárási idejét.
Meddig érvényes a letelepedési engedély?
A letelepedési engedély egy holtig tartó jog, amennyiben a tulajdonosa nem követ el olyan
súlyú bűncselekményt, amely annak visszavonását vonja maga után. A letelepedési engedélyt
igazoló kártyát 5 évente kell meghosszabbítani, annak kézhezvételének napjától a tulajdonosa
szabadon utazhat, tartózkodhat és vállalkozhat Schengeni övezet tagországaiban.
Milyen jogokat biztosít a letelepedési engedély?
Az engedély birtokosai az állampolgárokkal egyenlő elbánást élveznek az alábbiak
tekintetében:










fizetett és nem fizetett munkavállalásra való jogosultság, alkalmazási feltételek és a
munkavégzés feltételei (munkaidő, munkavédelmi előírások, szabadságra való
jogosultság, javadalmazás és elbocsátás);
otthonteremtési kamattámogatás igénybevételére való jog;
oktatás és szakképzés, képesítések elismerése és tanulmányi ösztöndíjak;
szociális juttatások (családi pótlék, öregkori nyugdíj stb.) és betegbiztosítás;
szociális segély (minimálbér-támogatás vagy öregkori nyugdíj, ingyenes
közegészségügyi ellátás stb.);
szociális juttatások, adókedvezmények, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés;
egyesülési jog, szakszervezeti tagság, valamint szakszervezeti vagy szövetségi
képviseleti jog;
az érintett EU-tagállam teljes területén való szabad tartózkodás.

A letelepedési engedély megszerzésének 8. évét követően jogosultak a magyar
állampolgárság felvételére a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
Milyen költségei vannak a programnak?
A Magyar Letelepedési Államkötvény Program a befektető és családja számára a
megfizetendő kezelési költségbe kerül, melynek összege minimum 60.000 EUR (nagykorú
gyermekek és szülő regisztrációja esetén további 10.000 EUR / fő). A befektető állami
garanciaként vásárolni köteles a magyarországi Állami Adósságkezelő által kibocsátásra
kerülő, minimum 300.000 Euro névértékű letelepedési államkötvényt, amit a befektető az 5
éves futamidő leteltével kamatmentesen egy összegben kap vissza.

3

Gateway to Europe Ltd.
GtoE@gateway-to-europe.eu
www.gateway-to-europe.eu

Milyen garancia van a kötvény ellenértékének visszafizetésére?
A letelepedési államkötvény megvásárlására a Magyar Parlament Gazdasági és Informatikai
Bizottságának engedélyével rendelkező, területi illetékességgel felruházott kötvényjegyzésre
felhatalmazott cégek jogosultak. Az Állami Adósságkezelő Központtól megvásárolt
államkötvény nem forgatható, másodlagos piacon nem értékesíthető, ezért a területileg
illetékes kötvénykibocsátó cég nem adhatja ki magánszemélynek a kötvényt, hanem annak
fedezeteként vállalati váltót, vagy vállalati kötvényt bocsát ki és ad át befektetőnek.
A kötvényvásárlók a befektetett minimum 300.000 EUR visszafizetésére a polgárjogi
szerződéseken felül nemzetközileg elismert bank bankgaranciáját is megvásárolhatja.

Jelen tájékoztató a programmal kapcsolatos általános információkat tartalmazza. Az egyénileg
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak.

Telepedj le Magyarországon,
élj az Európai Unióban!

4

Gateway to Europe Ltd.
GtoE@gateway-to-europe.eu
www.gateway-to-europe.eu

