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Kövér László úr résiére
az Országgyűlés elnök e

Helyben

lisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 65 . 9 (2)
bekezdés t) pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Veres
János (MSZP) orszá ryűlési képviselte » Mi á/l rr~ IMI'-ne~C e//eii/düóó ki/cl/ben?" című, K/8798 . szátxtü
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2012 . október „Zg”
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Dr . Veres János képviselő úr részér e
Magyar Országgy űlés
Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!
A hozzám intézett, az Ország <3nilésről szóló 2012. évi XXXVL törvény 42. § (8) bekezdésébe n
foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Mi áll az TMr-nek elküldött, levélben?” című , K/8798.
számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.
A Nemzetközi Valutaalap, az J_a rópai Bizottság és a magyar kormány közötti hiteltárgyalások
első szakaszára 2012_ július 17_ és július 26. között került sor. A tárgyalások döntően az aktuális
makrogazdasági környezet, a költségvetési hiány, a fenntartható adósságkezelés, a munkaer őpiaci
szabályozás és a versenyképesség témaközét érintették.
Az egyeztetések lezárultával a Nemzetközi Valutaalap egy előzetes véleményt hagyott a kormány
részére, amelyben kitért azon területekre, ahol a gazdaságpolitikai intézkedések módosítása, illett re
mélyebb kifejtése szükséges . Ilyen javaslat volt többek között (1) a tranzakciós illeték Magya r
Nemzeti Bank műveleteire való kiterjesztésének visszavonása, (2) az adóbeszedé s
hatékonyságának növelése, (3) az egykulcsos adórendszer felülvizsgálata, (4) az állam méreténe k
további csökkentése, (5) a szociális támogatási rendszer célzottabbá tétele, (6) a bankad ó
eltörlése, (7) a közösségi közlekedés állami támogatásának felülvizsgálata és (S) a hely i
önkormányzatok kiadásainak mérséklése .
A kormány ezen javaslatokat megvizsgálta és . a hivatalos válaszlevelét szeptember 19-é n
megküldte mind a Nemzetközi Valutaalapnak, mind az h:urc pai Bizottságnak . Ebben a magyar
tárgyalófél kijelölte azokat a pontokat, amelyek mentén úgy gondolja, hogy a tárgyalások
folytatására lehetőség van. A tárgyalófelek egyetértenek a közszféra méretének tovább i
csökkentésében, a fordított áfával adózó tci n .ékk őr b ővítésében, az adóbeszedé s
hatékonyságának javításában, illetve a nyugdíjjárulék-plafon feloldásában . Ugyanakkor a levélben

Egyes nemzetközi pénzügyi szervesetekkel való kapcsolattartásért tclelös tárca nélkül i
'10bb Budapest, Kossuth Lajos igr 2-a, Telefon ; (06 1) 795 6980 Fax : (06 1) 795 071 7

30/10 2012 xE . 13 :34 FAX +36 1 441 4806 PARLAMENT ELNOKE

.s

.s

IR©MANY-NYILVANTARTO

MINISZTER

a magyar kormány rögzítette, hogy a nyugdíjjak, valamint a munkavállalók jövedelméne k
csökkentősét továbbra sem támogatja . A válaszlevél részét képezték a magyar gazdaság eddig i
pályáját, egyetasúlyi mutatóit bemutató táblázatok ís . Emellett a nemzetközi partnercink részlete s
tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen egyenlegjavító intézkedések történtek az elmúlt évekbe n
Magyarországon.
Tisztelt Képvisel ő Úrl
A kormány fontosnak érzi az országgy űlési képviselők hivatalos tájékoztatását a Nemzetközi
Valutaalap között zajló egyeztetésekról. Ennek eleget téve vettem részt a Gazdasági é s
informatikai bizottság októberi 1-6 ülésén . Az illésen, mint tárgyalásokért felelős miniszter
részletesen ismertettem a tárgyalások főbb fejleményeit, a megállapodást el ősegítő', illetve
hátráltató tényez őket.. Természetesen tájékoztatási kötelezettségemnek a jövőben is eleget
kívánok tenni .
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