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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FríSe" :

Írásbeli választ igénytő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyű lésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Milyen egyedi beruházási támogatás i

és egyedi adókedvezményeket biztosító döntéseket hozott a kormány 2010 és 201 2

között?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánunk benyújtani Matolcsy György

gazdasági miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

A kormány számos esetben hozott egyedi beruházási támogatási döntést az elmúlt két é v

során. Ezek a döntések azt a gyakorlatot folytatták, amely szerint nagyvállalatok, különösen a

hazai gazdaságban megjelenő multinacionális vállalatok beruházásait egyedi elbírálás alapjá n

kerültek támogatásra érdemesnek . Ilyen vissza nem térítendő állami támogatást kap több ,

2008-2013. között több, mint 22 milliárd forint értékben a Mercedes-Benz Manufacturin g

Hungary Kft . Ilyen támogatást kapott egymilliárd forint értékben a Robert Bosch Kft ., és még

sok kisebb-nagyobb, jellemzően iparvállalat.



A beruházási támogatások mértéke egyes esetekben akár több tízmilliárd forintot jelent ,

összességében pedig már a GDP százalékában mérhet ő az így kifizetett juttatások nagysága.

Azzal a kéréssel fordulok Miniszter úrhoz, hogy egyrészt szíveskedjék rendelkezésemr e

bocsátani az egyedi beruházási támogatási döntésekről szóló kormányhatározatok ,

kormányrendeletek számát, illetve beazonosítható módon megjelenésük helyét és időpontját,

ideértve azokat is, amelyek a költségvetési tartalékok, rendkívüli tartalékok terhére történ ő

átcsoportosításként jelentek meg !

Másrészt pedig kérem, tájékoztasson arról is, hogy 2010-2012 között születtek-e eseti jelleg ű ,

egyedi adókedvezmények biztosításáról szóló kormányzati döntések és ha igen, akkor mel y

konkrét esetekben, és ezek milyen kormányhatározat vagy kormányrendelet számon érhetőek

el?

Várjuk megtisztelő válaszát.

Budapest, 2013 . január 15 .

Scheiring Gábor
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