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Érkezett : 2016 SZEPT 13.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér I•á4zló
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. év i
):XXVI . törvény 42. (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszterhez

„Mennyi letelepedési kötvényt jegyeztek le az egyes off-shore cégek? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II . törvény
(továbbiakban : Harmtv .) szerint nemzetgazdasági érdekb ő l kaphat letelepedési engedélyt az a
személy, aki igazolja, hogy ő , vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 300 00 0
euró össznévértékben rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidej ű
értékpapírral, amely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, és a kérelmez ő befizetésébő l
Letelepedési Magyar Államkötvényt jegyez le . Az Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel erre a
tevékenységre szerződést kötni csak az Országgyű lés Gazdasági Bizottsága által jóváhagyot t
vállalkozás jogosult. Az Országgyű lés Gazdasági Bizottsága országonként csak egy vállalkozás t
hagyhat jóvá .

Miniszter Úr a K/11814 . számú kérdésemre adott válaszában arról tájékoztatott, hogy 2016 . augusztus
31-ig összesen 3915 személy számára összesen 12299 darab letelepedési államkötvényt jegyeztek le
az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától felhatalmazást kapott vállalkozások.

Kérem Miniszter Urat, adjon tájékoztatást arról, hogy ebből a 12299 kötvényből hány személy
számára, mekkora névértékben, mekkora ellenérték fejében, hány darabot vásároltak az egye s
vállalkozások! Kérem, hogy az adatokat éves bontásban bocsássa rendelkezésemre !

Budapest, 2016 . szeptember 13 .
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