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Érkezett: 2016 FEBR 0 4.
Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI.
Törvény 42.* (8) bekezdése, továbbá az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II .24. )
OGY határozat 124 . §-a a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr Trócsányi László
Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszter úrhoz

„KŐzpénz-e az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó eredmény?” címmel .

Tisztelt Miniszter űr!
Megkaptam és tanulmányoztam a 2016. január 13-én kelt K/8354/1 számú írásbel i

kérdésemre adott válaszát . Válaszából megtudhattuk, hogy az Európa Bizottság kontra
Magyarország ügyben (C-179/14) az Európai Bíróság 2016 . február 23-án hozza meg az ítéletét .
Nagy várakozással tekintünk a döntés elé, mivel az ügy előterjesztője a Bizottság álláspontjának
több elemének a helybenhagyását javasolja, míg Magyarország védekezésének számos pontjának a z
elutasítását indítványozza.

Amennyiben az országot marasztaló határozat születik, akkor számtalan új kérdés merü l
majd fel, melyekre választ kell találni . Az ítélet ismeretében majd dönteni kell arról, hogy mi lesz a
több mint egy millió embernél levő kedvezménykártyák sorsa, milyen lesz az új
kedvezményrendszer, lesznek e felelősei annak, hogy az aggódó hangokat rendre figyelmen kívü l
hagyókat megtaláljuk, stb .

Az ítélethozataltól függetlenül is számos kérdésben szeretném kérni az Igazságügy i
Minisztérium álláspontját .

Tekintettel arra, hogy a :
- „ . . .a törvény értelmében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólago s

jogosultságot kapott az Erzsébet-utalványok kibocsájtására .”
a hatályos SZJA törvény értelmében az Erzsébet-utalvány kibocsájtója kedvez ő adózás
mellett végezheti tevékenységét
39/2011 . (XII .29) KIM rendelet alapján a kibocsájtó tevékenységéhez közrem űködőt

vehet igénybe
Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy :

1 .) Közpénznek minősül-e az Erzsébet- utalvány kibocsájtása és forgalmazása során keletkezet t
eredmény? (Függetlenül attól, hogy az a kibocsájtónál vagy a közrem űködőnél keletkezik)

Tekintettel arra, hogy a :
- 2014-ben több mint 140 milliárd Ft értékben bocsájtott ki a MNŰA Erzsébet-utalványt

az Erzsébet-utalványok vásárlásakor az intézmények 2,5 százalékos kezelési költsége t
fizetnek az értékesítőnek
az Erzsébet-utalványok felhasználásakor a szolgáltatóktól 5 százalékos jutalékot vonna k
le a beváltáskor
a megvásárolt, de be nem váltott Erzsébet-utalványok mértéke a 20 százalék körül i
értéken mozo g
a fenti adatok alapján kb 14 milliárd Ft eredmény realizálódott a k őzreműködő(k)nél .



Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy :
2.) Mely „közreműködő” szervezeteket vonta be a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a

részére törvény által kizárólagos kibocsájtási jog, gyakorlati megvalósítására .
3.) Mekkora eredményt realizáltak a - 2 .) kérdésben körülírt - közrem űködő szervezetek 2014-

ben.

Tekintettel arra, hogy a :
- a MNUA 2014-ben 3 .522.955 e Ft-ot fordított az Erzsébet program pályázatainak

támogatására
- a központi költségvetés 3 milliárd forintot biztosított az Erzsébet program támogatásár a

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy :
4.) A közreműködő szervezeteknél realizált — mi számításaink szerint 14 md Ft — eredmén y

felhasználása megismerhető-e? (a mi tudásunk szerint az összeg az kőzpénz! ! ! ! )
5.) A mennyiben az MNŰA 3,5 md Ft ot, a központi költségvetés további 3 md FT-ot fordítot t

az Erzsébet program támogatására akkor a híradások miért „csak” 6 md Ft támogatásokró l
szólnak?

Tisztelt Miniszter Úr! Lehet, hogy a fent említett adatok, levezetések, szerepl ők nem pontosak, de
ezt annak tudhatók be, hogy csak a sajtóra és az Ön által korábban megadott adatokr a
támaszkodhattunk.
Kérem, pontosítsa a tévesnek tartott adatokat, és a válaszát annak figyelembevételével adja meg .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016-02-04

Lukács Zoltán
(MSZP)

országgyűlési képviselő
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