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1. ELŐZMÉNY

Az Országgyű lés 2008 . június 6- i ülésén 182 igen szavazattal 183 nem szavazat ellenében ,
tartózkodás nélkül, nem fogadta el az interpellációra Dr. Veres János pénzügyminiszter álta l
adott választ.

A Házszabály 117 . § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke az interpellációt a
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságnak adta ki vizsgálat céljából . A bizottság
2008. október 21-ei ülésén lefolytatta az interpellációra adott miniszteri válasz vizsgálatát . A
bizottság ülésén a pénzügyminisztert Keller László államtitkár helyettesítette .

2. SZATMÁRY KRISTÓF KÉPVISELŐ (FIDESZ) KIEGÉSZÍTÉS E

Képviselő úr a bizottság elnökének felkérésére utalt az interpelláció aktualitására, mivel a z
elmúlt hetekben kiderült, hogy nem lesz adócsökkentés a vállalkozások részére . Idézte az
akkori pénzügyminiszteri választ, amelyben adóteher és adminisztrációs csökkentés is
szerepelt . Ugyanakkor elismerte, hogy a pénzügyi válság kezelése sok intézkedést követel, de
az eddig elfogadott intézkedések nem csak erről szólnak. Az elmúlt két év eseményeit is
figyelembe kell venni, és ezzel együtt 1000 milliárd Ft körüli adócsökkentésre lehetett voln a
mód. Nem mondhat le a vállalkozói réteg teljes mértékben az adócsökkentésr ő l, legalább
jelzés értékű adócsökkentésre szükség van. Példaként említette meg a szolidaritási adót,
amely nem épülhet be szervesen a magyar gazdaságpolitikába . Szerinte a kormányzatnak meg
kell teremtenie ennek az adófajtának a megszüntetési feltételeit .

3. KELLER LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁRNAK A BIZOTTSÁG EL ŐTT
KIFEJTETT ÁLLÁSPONTJA

Keller László államtitkár jelezte, hogy négy kérdést érintett az interpelláció, eze k
általános kérdések voltak. Javasolta, hogy az akkori interpellációs választ a jelen helyzetnek
megfelelő összefüggésben tárgyalja meg a bizottság .

A jelzáloghitel-piaci válság 2007-ben az USA-ban kezdődött, és ez ma az euro-zóna
helyzetét is keményen érinti . A jelenlegi helyzetben a pénzügyi rendszer hosszú távú
problémáinak a kezelése nehezen képzelhet ő el .

A GDP növekedése a korábban tervezettnél kisebb lesz . A kormány gyorsan reagált a
kialakult helyzetre . Az adócsökkentési programot a kormánynak vissza kellett vonnia ,
emellett gyorsítani kellett a hiánycsökkentési programot . Az átdolgozott költségvetés új
makro-pályának felel meg . Jelenleg nehéz teljes kör ű gazdasági prognózist felállítani . A
kormány az euró bevezetését a lehető legkorábbi időpontban szeretné megvalósítani . Az új
változatban benyújtott költségvetési törvényjavaslatban a módosított 2009 évi javasolt makro -
pálya kedvez őbb lehetőségeket teremt a vállalkozások számára is . A bizottság ülésé t
megelőző nap a vállalkozói érdekképviseletekkel tartott közös sajtótájékoztatón is ennek
megfelelő nyilatkozatok hangzottak el a szervezetek vezetői részérő l .
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A pénzügyminisztérium államtitkára részletesen kitért Szatmáry képviselő úrnak az
eredeti interpellációban feltett kérdéseire is . Hangsúlyozta, hogy a kormány érdemi lépéseke t
tesz a megváltozott körülmények között is annak érdekében, hogy a gazdaságot növekedési
pályára állítsa . Keller László utalt a Nemzeti Csúcs eseményére, amelyen nyilvánvalóvá vált ,
hogy a politikához semlegesen viszonyuló vállalkozók megértették és elfogadták a kormány
álláspontját. A partnerség elfogadása kölcsönös, s a kormány meghallja a vállalkozók hangját .
A kormány iránti vállalkozói bizalom egyre erősödik. Ma a meghatározó gazdasági szakértők
többsége egyetért azzal, hogy az adócsökkentésr ől stratégiailag gondolkodni kell, de ez ma
nem lehet napirenden.

4. A BIZOTTSÁG TAGJAINAK A BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN
MEGFOGLAMAZOTT ÁLLASPONTJA, ÉS AZ ARRA ADOTT ÁLLAMTITKÁR I
VÁLASZ

Mádi László (Fidesz) szerint az államtitkári válasz nem volt meggy őző , nem kielégítő .

Horn Gábor szükségesnek tartotta rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy nemcsak a Fidesz ,
hanem az SZDSZ is lehetségesnek tart adócsökkentést . A 2009-es módosított költségveté s
kapcsán a kormányt optimistának nevezte . Véleménye szerint a helyzet rosszabb annál, min t
amit a kormány megfogalmaz .

Keller László államtitkár a képvisel ő úr felvetésére azt válaszolta, hogy a makrogazdasági
prognózisokat a szakért ők álláspontja alapján reálisnak tartja . Az adócsökkentést a jelenlegi
gazdasági helyzetben nem tartja megvalósíthatónak .

Szatmáry Kristóf képviselő úr szerint jelenleg ugyanott vagyunk, ahol júniusban . Ma
Magyarországon még fontosabb egy élénkítő-fejlesztő program, amelynek keretében
adócsökkentésre is szükség van . Összességében fenntartja azt, hogy sem rövid, sem
középtávon nem képzelhető el adócsökkentés nélkül el őrelépés, ezért nem tudja elfogadni az
interpellációra adott kiegészítő választ .

5. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

A bizottság - 14 igen szavazattal 10 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül - a z
I/5861 számú interpellációra a Keller László pénzügyminisztériumi államtitkár által adott
kiegészített választ elfogadta.

A bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a Házszabály 117 . § (4) bekezdés
b.) pontja alapján fogadja el a bizottság ülésén kifejtett, az interpellált által kiegészítet t
választ .

Budapest, 2008 . október 21 .
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