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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Schmitt Pá l
az Országgyű lés elnöke

c=rkez : 2010 úN 2 1 . Írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy Györg y
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Milyen feltételekkel kívánja az adózás alá nem vont kereset fogalmának
bevezetésére irányuló kormányzati szándékot megvalósítani? ”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért tő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgyűlésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét .

Ezen akciótervben 4 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg:

„ vezessük be az adórendszeren kívüli, tehát adózás alá nem vont kereset fogalmát, é s

tegyük lehetővé, hogy aki adózott jövedelemb ől másnak magánszemélykén t

munkalehetőséget biztosít, az után már a munkát végz őnek ne kelljen még egyszer adó t

fizetnie”.

Egy új adószabály bevezetése, illető leg ennek sikeres alkalmazhatósága átgondolt, a

gazdaságpolitikai eszközök komplex rendszerének alakítását együttesen figyelemb e

vevő hatáselemzésen alapuló döntést, döntések sorozatát feltételezi .

Bizonyára a döntés-előkészítés során megtörtént a bevezetni kívánt új rendelkezé s

hatásvizsgálata, a várhatóan érintett társadalmi réteg beazonosítása, az intézkedés által



érintett jövedelemtömeg meghatározása, így a várható költségvetési hatások

összességének becslése. Ezek azonban egyelőre számunkra nem ismertek .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy űlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1 Milyen ütemezéssel kívánja megvalósítani a kormány ezt az intézkedést ?

2. A társadalom mekkora — számszerűsíthető — részét érinti az intézkedé s

bevezetése?

3. Milyen és mekkora költségvetési hatásra számít a kormány az intézkedé s

bevezetésétő l?

4. Mibő l kívánja pótolni az esetleges költségvetési bevételkiesést ?

5. Hogyan tervezi biztosítani a kormány, hogy az ilyen keresettel rendelkező

személyek részesüljenek egészségügyi ellátásban, illetve legyen nyugdíjuk ?

6. Mekkora költséggel jár ennek az intézkedésnek a megvalósítása és fenntartása ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . jius 21 .

Kovács Tibor
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