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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: "Milyen mértékben befolyásolja a 2021-es költségvetés tervezését a 
történelmi mélyponton lévő forint? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön  nemrégiben  sajtótájékoztatóján  kijelentette,  hogy  szerinte  stabil  és  kiszámítható  forint
árfolyamra van szükség. Hozzátette,  hogy bár az államadósság már csak 20%-a van devizában,
ennek ellenére az ilyen mértékű gyengülés  igenis fájdalmas ezzel  elismerte,  hogy az nagyon is
érezhető  és  további  problémákat  okozhat.  Ez  nagymértékben  befolyásolja  a  közeljövőben
benyújtásra kerülő Költségvetési törvényt is, amiben egyáltalán nem mindegy, hogy milyen Euro
árfolyam mellett történik annak számítása.

A Költségvetési  törvény  és  annak  tervezése  és  benyújtása  minden  évben  az  országot  érintő
legfontosabb törvényjavaslat, mely a leghosszabb vitát és rengeteg módosító javaslat benyújtását
hozza  magával.  Minden  évben  kiemelt  fontossággal  bír,  hogy  milyen  Euro  árfolyam  mellett
számolja  ki  a  pénzügyminisztérium az  államadósság mértékét.  Amit  a  Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján hivatkoznak le. Tehát ebből
is arra következtethetünk, hogy a gazdaság stabilitásának szempontjából sem mindegy, hogy milyen
szinteken mozog az EUR/HUF árfolyam.

A 2019-ben  benyújtott  2020.évi  évi  költségvetés  tervben az  államadósság szempontjából  320,9
Euro árfolyammal számoltak 2020.12.31.-ére vonatkozóan. Ezzel szemben már most a 335-340-es
sávban mozog a forint,  amit előzetes  elemzések szerint  további  sokkok és további gyengülések
érhetnek a világpiacot érintő események miatt is.

Matolcsy  György  erre  vonakozóan  mindig  úgy  nyilatkozik,  hogy  a  Nemzeti  Banknak  nincs
árfolyamcélja ezzel szemben Ön stabil és kiszámítható forint árfolyamban gondolkodik, tehát az



ilyen mozgások, illetve gyengülés ezzel a tervvel pont szembemegy.

Az elmúlt időszakban Pénzügyminiszter Úr látványosan nem értett egyet a Magyar Nemzeti Bank
elnökével. Ezért az alábbi kérdésekre kérném megtisztelő válaszát:

A  Pénzügyminisztérium  milyen  intézkedéssel/intézkedésekkel  állítaná  meg  a  forint  további
gyengülését?

A Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyamcélja, ezzel szemben a Pénzügyminisztérium, milyen
árfolyamsávban gondolja elfogadhatónak az EUR/HUF-ot?

Milyen mértékben befolyásolja  a  2021-es  költségvetés  tervezését  a  történelmi  mélyponton lévő
forint és milyen hatásai lehetnek annak további gyengülése?

Budapest, 2020. március 4.

Várom megtisztelő válaszát!

Csárdi Antal
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