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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: "Mit tehet, és mit tesz a Kormány az élelmiszerek 
árának emelkedése ellen?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 
Mindannyian jól látjuk, hogy a jelenlegi inflációs szintet – amely sajnos kiemelten mutatkozik meg 
az élelmiszerek árának elszabadulásában – munkabér-növekedéssel, egyéb bevételi források 
felkutatásával már nem tudja ellensúlyozni a lakosság. A legtöbben kényszerűségből spórolni 
kényszerülnek. Kevesebb vagy silányabb minőségű terméket vásárolnak élelmiszerből is. Azt 
gondolom, hogy mindennek egészségügyi és egyéb kockázatait különösebben taglalni sem érdemes.
 
Kézenfekvő megoldás lenne, ha a Kormány a jelenleginél jóval szélesebb körben élne a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK Irányelv VIII. cím 2. fejezet 2. szakaszában 
taglalt kedvezményes adómértékek alkalmazásával.
Ezek között is különösen üdvözítőnek tartanám a 99. cikk (1) bekezdése szerinti minimális, 5% -os 
áfa alkalmazását a jelenleginél jóval szélesebb körben.
Nem vitatva, hogy korábban jó néhány termék esetében már élt a Kormány ezzel a lehetőséggel, azt
gondolom, a jelen körülmények között nem halogatható tovább, hogy az élelmiszerek adómértéke 
általában, de kiváltképp a legalapvetőbbnek számító liszt, étolaj, cukor adójának mértéke az előírt 
minimális szintre csökkenjék.
 
Úgy vélem ennek hiányában nem tudja egyetlen Kormányzat sem őszintén zászlajára tűzni a 
lakosság inflációval szemben történő érdemi megvédésének jelmondatát.
 
Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy mikor és milyen mértékben, az élelmiszerek 
mely további körében kívánják megtenni ezt – a központi költségvetést egyébként vitathatatlanul 
érzékenyen érintő, ámde – a lakosság számára életbevágó lépést.



 
 
Várom érdemi válaszát!
 
Budapest, 2022.08.18 
 
Tisztelettel: Dr. Lukács László György országgyűlési képviselő
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