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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tervez-e hathatós segítséget nyújtani a Kormány a 
koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok okán kilátástalan helyzetbe 
került Önkormányzatok számára?" 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A koronavírussal összefüggő kormányzati intézkedések nem kímélték a helyhatóságokat sem, 
eklatáns példa erre a gépjárműadó bevételek elvonása volt. Tették ezt annak ellenére, hogy előre 
látható volt az egyéb önkormányzati bevételek várhatóan jelentős megcsappanása is.

A Központi Statisztikai Hivatal folyó év július 7-én közzétette az ipari termelésre vonatkozó májusi 
gyorsjelentését. Ennek lényege szerint az ipari termelés volumene 30,7%-kal elmaradt az egy évvel 
korábbi bázistól. Nyilvánvaló, hogy a kiesés nemcsak az érintett gazdálkodó szervezeteket érinti, 
hanem az Önkormányzatokat is, hiszen tavaly 827 milliárd forint bevétel folyt be ebből az 
adónemből.

Ha mindez nem lenne elegendő, ugyanezen a napon a Központi Statisztikai Hivatal a kereskedelmi 
szálláshelyek májusi forgalmára vonatkozó gyorsjelentését is publikálta. Eszerint: „2020. májusban
a koronavírus okozta járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken 
(szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) 
eltöltött éjszakák száma 98, a belföldi vendégek által eltöltötteké 86%-kal visszaesett az előző év 
azonos időszakához képest. Az összes vendégéjszaka 88%-át a belföldi vendégek töltötték el. A 
kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 93%-kal kevesebb volt.”

Jól látható tehát, hogy a másik jelentős adónemből, az idegenforgalmi adóból származó 
önkormányzati adóbevételek is lényegében lenullázódtak.

Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy tervez-e – és ha igen mikor és milyen módon – hathatós 



segítséget nyújtani a Kormány a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok 
okán kilátástalan helyzetbe került Önkormányzatok számára?

Várom megtisztelő válaszát:

Jakab Péter
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