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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Milyen feltételekkel kívánja az egykulcsos családi jövedelemadó bevezetésér e
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 Országgyű lésben napirend

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

Ezen akciótervben 2 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg :

„ vezessük be az egykulcsos családi jövedelemadót, amelyre két év alatt állunk át úgy,

hogy ennyi idő alatt 1,3 millió, vagyis 1 millió 300 ezer munkavállalót vonunk be az

adórendszerbe és ennyi idő alatt kivezetjük a rendszerb ől az adójóváírás intézményét” .

Egy adónem átalakítása, illet ő leg ennek az adott adózó viszonylatában megmutatkoz ó

kedvező , vagy kedvezőtlen hatása abban az esetben ítélhet ő meg, ha ismert az adózási

rendszerben beálló változások összessége . A bejelentés önmagában nem tesz i

egyértelművé, hogy az intézkedés hogyan érinti a többi adónem mértékét, milye n

módon biztosított az intézkedés költségvetési fedezete, szükséges-e tovább i

adóátcsoportosítás a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében, és ez jelent-e

többletterhet a társadalom más csoportjai számára .



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 alább i

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Lesz-e olyan társadalmi csoport, amely „vesztese” lesz az adóátrendezésnek ,

rosszabbul fog járni, mint a jelenlegi rendszerben? Ha igen, mennyivel, és ez a

társadalom mekkora része lehet ?

2. Tervezik-e a minimálbér emelését? Ha igen, milyen mértékben és ütemezéssel ?

3. Tervezik-e a szuperbruttó eltörlését? Ha igen, milyen ütemezéssel ?

4. Mekkora költségvetési bevételkieséssel számolnak a szuperbruttó eltörléséve l

kapcsolatban?

5. Honnan tervezik pótolni a szuperbruttósítás eltörlése miatt keletkez ő

költségvetési bevételkiesést ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 21 .

Dr. Szekeres Imre
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