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Írásbeli választ isénvlő kérdés!
dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel ,az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez

„Előállhat-e olyan helyzet, amikor az államnak duplán kell majd kifizetni a letelepedési
kötvények ellenértékét? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A letelepedési kötvényeket 5 éves futamidőre vásárolják az ügyfelek, azaz 300 000 eurót
adnak kölcsön a magyar államnak, amit 5 év lejártával az állam kamatostul visszafize t
részükre . Ennek fejében az ügyfelek élethosszig tartó letelepedési engedélyt kapnak . Az
ügyfelek a kötvényeket nem közvetlenül a magyar államtól jegyzik le, hanem az
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága által engedélyezett off-shore cég vásárolja meg a z
államkőtvényeket az Allamadósság Kezelő Központtól, majd saját értékpapírt bocsát ki az
ügyfél részére. Tehát öt év lejártával a pénz visszafizetése szintén az off-shore cégeke n
keresztül történik majd, melynek során semmilyen garancia nincs arra nézve, hogy az off-
shore cégek ne tűnhetnének el ezzel a pénzzel .

Ezért kérem Miniszter urat, szíveskedjen válaszolni a következő kérdésekre:

1. Mi a garancia arra, hogy az off-shore nem tűnnek el a magyar állam és az ügyfelek
pénzével?

2. Amennyiben az off-shore cégek felszámolásra kerülnek vagy megsz űnnek/eltűnnek
miután megkapták a kötvények ellenértékét kamatostul a magyar államtól, akkor a z
ügyfelek részére a cégek által kibocsátott értékpapír ró-e fizetési kötelezettséget a
magyar államra?

3. Előállhat-e olyan helyzet, amikor az államnak duplán kell kifizetni a letelepedés i
kötvények ellenértékét? (egyszer az off-shore cég részére, majd miután az nem fizet a z
ügyfélnek, az ügyfél a cég által a részére kibocsátott értékpapírját próbálja beváltani a
magyar államnál)

Budapest, 2017. október 2 .

Demeter Márta

országgyűlési képviselő
LMP
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