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Írásbeli kérdé s

az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§(2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszternek

„Besorolhatók-e a kedvezményesen adózó meleg ételek közé a konzerv készételek és az

	

előre csomagolt, melegíthet ő pékárúk, húskészítmények?”

	

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykőrben a kormány
tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2009. évi LXXVII. Törvényben olyan jól sikerült a kedvezményesen adózó étkezés i
utalványra jogosulti kör leszűkítése, hogy éppen azokat sikerült kiszorítani, akik a leginkáb b
rászorulnának .

Vidéken, sok településen ui . nincs meleg étkeztetést biztosító egység, így az utalványt ne m
tudják igénybe venni .
A 4000-6000 forint körüli utalvány (a nem taktikázó munkáltatók általában ennyit adnak )
egyébként sem jelent megoldást, mert ebbő l 4-6 étkezésnél többre nem futja.
Másrészt az idejükkel szabadon rendelkező irodai dolgozók kivételével a nagytöbbsé g
időhiány miatt nem tud ilyen egységet felkeresni, a fizikai dolgozóknak pedig nincs idej e
kimosakodni, átöltözni, ebédelni menni, majd ismét átöltözni .
Ezek az emberek általában az üzletekben kapható készételeket (pl . babgulyás, sertéspörkölt ,
rizses lecsó) és az előre csomagolt (hűtött, mélyhűtött) pékárúkat, húskészítményeket
(debreceni, virsli, stb .) fogyasztják ebédként .

Így azután nagy hiba volt a kedvezményes étkeztetés olyan módon történő leszűkítése, ami
kizárólag a vendéglátósoknak kedvez .
Egyetértenek-e Önök ezzel az értelmezéssel ?
Lehet-e a törvény módosításával, vagy módosítása nélkül változtatni a mostani el ő írásokon és
bővíteni a meleg étkeztetésbe tartozó élelmiszerek körét?
Visszaállíthatónak tartják-e a hidegétel utalványok befogadását a korábbi értékhatárral, d e
25%-os, kedvezményes adóterheléssel?
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