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Írásbeli kérdé s

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Milyen közvetlen és közvetett költségvetési hatásokkal számolt a kormány a
szabad gyümölcspárlat készítés jogának bevezetésér ő l szóló intézkedést

megelőzően? ”

címmel .

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

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

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

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

Ezen akciótervben 9 . pontként az alábbi intézkedés megvalósítását jelentette be :

„Kilencedik intézkedésként javasoljuk, hogy adjuk vissza az embereknek a szaba d

gyümölcspárlat készítéséhez való jogot .”

Az intézkedés bejelentése óta a konkrét megvalósítás módjával kapcsolatban számo s

találgatás látott napvilágot, amelybő l biztosnak egyelőre a gyümölcspárlatok jövedéki

adójának eltörlése tűnik .

Az intézkedés bejelentése feltehetően nem történt volna meg, ha azt nem előzi meg

alapos szakmai döntés-el őkészítésen alapuló kormányzati döntés, amely figyelemb e

veszi az intézkedés megvalósításának közvetlen és közvetett költségvetési hatásait is .

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

27 . §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének



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

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Milyen hatástanulmányok, vizsgálatok, egyeztetések előzték meg az

intézkedésrő l szóló kormányzati döntést ?

2. Mikor kívánja bevezetni a kormány az intézkedést ?

3. Milyen jogosítványokat és kötelezettségeket foglal magában a szaba d

gyümölcspárlat készítéséhez való jogosultság ?

4. Mekkora költségvetési bevételkieséssel számol a kormány az intézkedé s

bevezetésével?

5. Mekkora költségvetési kiadást jelent a gyümölcspárlat készítésével kapcsolato s

adminisztráció rendszerének fenntartása, esetleges meger ősítése?

6. Tervezi-e a kormány a szabad gyümölcspárlat készítés jogának bevezetéséve l

kapcsolatban a engedélyezési rendszer fenntartása mellett az ellenőrzés

megerősítését? Ha igen, milyen költségekkel számolt a kormány az intézkedé s

ezen részének megvalósításához?

7. Honnan kívánja pótolni a kies ő bevételt, illetve honnan kíván fedezetet

teremteni a keletkez ő többletkiadásokhoz?

8. Milyen nettó államháztartási hatásokkal számolt a kormány az intézkedé s

bejelentését megelőzően?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 21 .

Kovács Tibor

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP
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