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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Minek köszönhető az európai összehasonlításban is kimagasló 2019. évi
4,9 %-os gazdasági növekedés?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az  elmúlt  tíz  évben  számos  nagy  horderejű  gazdaságélénkítő,  köztehercsökkentő
intézkedéssorozatot  indított  a  kormány.  Ennek  eredményeképpen  ma  Magyarországon  modern,
országépítő munka folyhat. A Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának nevében is mondhatom,
büszkék  lehetünk  a  közösen  elért  eredményeinkre.  Ma már  magunk  mögött  tudhatjuk  az  IMF
hiteleket,  az  államadósság  és  a  költségvetési  hiány  egekbe  szökését,  a  rossz  gazdaságpolitikát
folytató éveket, a munkanélküliséggel járó problémákat.

Folyamatosan  nőnek  és  kiszámíthatóvá  váltak  a  bérek,  a  foglalkoztatottság  70  %  feletti,  a
munkanélküliségi ráta 3,4 %-ra csökkent. Miközben a bevételek nőnek, a magyar társasági adó a
legkisebb  az  Európai  Unióban,  a  személyi  jövedelemadó  pedig  a  harmadik  legalacsonyabb.  A
foglalkoztatás  vállalati  adóterhei  csökkennek,  a  kisvállalkozásokra  vonatkozó  szabályok szintén
rendkívül kedvezőek. A mára kialakult politikai és gazdasági stabilitás kedvez a beruházásoknak,
vonzza a nemzetközi befektetőket.

Tisztelt Miniszter Úr!

A legfrissebb,  a  KSH-által  közölt  adatok  szerint  2019-ben  4,9  százalékkal  nőtt  a  bruttó  hazai
termék.  Az Eurostat  adatai  alapján  az  EU tagállamainak eddigi  közlése  szerint  a  magyar  GDP
növekedése éves összehasonlításban továbbra is az első. A hazai gazdaság növekedési előnye az
euró-övezettel  szemben  3,7,  az  EU-val  szemben  3,4  százalékpont,  ami  bőven  meghaladja  a
kormány  által  kitűzött  2  százalékpontos  növekedési  többletet.  Az  adatok  azt  mutatják,  hogy
Magyarország  mindeddig  ellenállóképesnek  bizonyult  a  nemzetközi  gazdaság  lassulásával



szemben.

Az eurózóna lassuló növekedését látva, egy stagnáló külső gazdasági környezetben csak úgy lehet
megőrizni a növekedés mértékét, ha fenntartjuk a jelenlegi gazdaságvédelmi intézkedéseket.

Ezért kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

-  Minek köszönhető  az  európai  összehasonlításban  is  kimagasló  2019.  évi  4,9  %-os  gazdasági
növekedés? 

- Hogyan értékeli a magyar és az európai gazdaság jelenlegi helyzetét? 

- Hogyan látja magyar gazdaság jövőbeni kilátásait? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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