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Írásbeli kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Helyben
Tisztelt Elnök úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni
Orbán Viktor
miniszterelnök úrna k
„Tudott-e arról a bejelentésről, miszerint az adóhatóság elnézi a multiknak az adócsalást? ”
címmel .
Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszterelnök Úrtól, azért t őle, mert az Alaptörvény 18 . cikk
(1)-(2) bekezdésében, valamint a központi államigazgatási szervekr ő l, valamint a Kormány tagjai é s
az államtitkárok jogállásáról 2010 . évi XLIII. törvény 18 . §-ában meghatározott feladatkört érint ő
kérdéseim vonatkozásában a Kormány tagjai közül ő az illetékes a válaszadásra.
Tisztelt Miniszterelnök Úr !
Sajtóértesülések szerint Horváth András volt adóellen őr az adóhatóság kiemelt adózókkal szemben
tanúsított megengedhetetlen elnéző gyakorlatáról és az ennek következtében elszenvedett 1000 milli árdos nagyságrendű adóbevétel-kiesésről már korábban tájékoztatta Rogán Antal Fidesz frakcióvezetőt, valamint Révész Máriusz (Fidesz) képvisel őn keresztül megpróbálta tájékoztatni Lázár Jáno s
Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkárt .
Ezzel összefüggésben Magyarország Alaptőrvénye (2011 . április 25.) 7 . cikkében biztosított jogommal élve az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi kérdéseket intézem önhöz:
1 . Miniszterelnökként volt-e arról tudomása, hogy kormányának államtitkárait arról tájékoztatták, hogy az adóhatóság a kiemelt adózókkal szemben megengedhetetlen elnéz ő gyakorlatot

tanúsít, és ennek következtében 1000 milliárdos nagyságrend ű adóbevétel-kiesést szenved e l
a költségvetés ?
2. Ön szerint feladata-e az ilyen információ birtokában lév ő államtitkárnak tájékoztatni az adó hatóság felügyeletét ellátó minisztert ?
3. Ön szerint feladata-e az adóhatóságot felügyel ő miniszternek, hogy amennyiben arról szere z
tudomást, hogy az adóhatóság a kiemelt adózókkal szemben megengedhetetlen elnéz ő gyakorlatot tanúsít, és ennek következtében 1000 milliárdos nagyságrend ű adóbevétel-kiesést
szenved el a költségvetés, azt megfelel ően kivizsgálja?
4. Van-e arról információja, hogy Révész Máriusz (Fidesz) képviselőnek milyen szerepe volt a
nevezett államtitkárok tájékoztatásában ?
5. Ön szerint két nap alatt ki lehet-e vizsgálni egy ország adóhatóságának és annak vezet őinek
korrupcióban való érintettségét?

Tisztelettel várom válaszát !
Budapest, 2013 . november 28.
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