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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Budapest,

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Varju Lászl ó
(fiíggetlen) országgyűlési képviselő „Még mindig nem szüntették meg a letelepedés i

kötvényeket?” című , K/14805 . számú, írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . április
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BM/82 02-8 /2 01 7 Válasz Varju László (független) K/14805 .
számú, „Még mindig nem szüntették meg a
letelepedési kötvényeket?” címen benyújtott
írásbeli kérdésére

Varju László úr részér e
országgyű lési képviselő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján „Még

mindig nem szüntették meg a letelepedési kötvényeket?” címmel Miniszterelnök úrhoz

címzett, de válaszadás céljából a Belügyminisztériumhoz áttett, K/14805. számú írásbel i

kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Tavaly a magyar állampapírok mindhárom nemzetközi hitelmin ősítőnél a befektetésre ajánlot t

kategóriába kerültek, az állami működés olcsó finanszírozása piaci alapon is kedvez ő
feltételek mellett valósulhat meg. Ezért az Államadósság Kezel ő Központ Zrt . úgy döntött,

hogy lezárja a letelepedési kötvények értékesítését, a kötvények vásárlására csak a 2017 .

március 31-ig benyújtott kérelmek esetében volt lehet őség. A családtagok részére a kérelem

benyújtására rendelkezésre álló határid ő 2017 . június 30. napja.

Budapest, 2017. április „
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