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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által „ Közpénz-e az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származ ó
eredmény? "címen feltett írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom .
Az Erzsébet-programról szóló törvény értelmében az Erzsébet-utalvány kibocsátására a
Magyar Nemzeti Udülési Alapítvány kapott jogosultságot. Az alapítvány, mint jogi
személy az alapítótól független, az alapító által elkülönített célvagyon . „Az alapítvány az
alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult .” A 39/2011 . (XII . 29.), az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló KIM rendele t
alapján a „kibocsátó az utalvány és az elektronikus utalványkártya előállítására ,
forgalmazására, beváltására közrem űködőt vehet igénybe " . A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány közreműködőt vesz igénybe az Erzsébet-utalványok előállításával ,
forgalmazásával és beváltásával összefügg ő feladatok ellátására . Az Alapítványnak nem
származik eredménye az .Erzsébet-utalványok forgalmazásából . A közreműködő gazdasági
társaság nem állami alapítású illetve tulajdonú, gazdasági tevékenységéb ől keletkező
bevételei nem min ősülnek közpénznek .
Az Erzsébet-utalványok forgalmazója az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt .
A gazdasági társaságok Éves beszámolójában az eredmény-kimutatás közzéteend ő , így a
közölt adatok mindenki — így képvisel ő úr — számára is elérhetőek az Igazságügyi
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem űködő
Szolgálatánál .
A közreműködő szervezet gazdálkodásáról minden közzéteendő adatot a törvény álta l
elő írt módon nyilvánosságra hoz .
Tekintettel arra, hogy a 2015 . év pénzügyileg nem lezárt év, így végleges számszaki adat
még nem áll rendelkezésre .

Budapest, 2016 . február 19 .
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Lukács Zoltá n
(MSZP) országgyűlési képviselő által feltett „Közpénz-e az Erzsébet-utalvány

forgalmazásából származó eredmény? " című , K/8758 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 19 .


	page 1
	page 2

