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KEDVEZŐ KILÁTÁSOKKAL KEZDI AZ ÉVET A MAGYAR
GAZDASÁG
A tavalyinál jobb helyzetben, kedvezőbb növekedési kilátásokkal kezdi az idei évet a magyar gazdaság. Az előzetes adatok alapján arra számítunk,
hogy tavaly a gazdaság éves növekedési üteme 4,1
százalékos volt, 2018-ban pedig 4,3 százalékos lehet – minderről január 2-án tájékoztattam a sajtó képviselőit. A tavalyi növekedés egyik legfonto-

sabb hajtóerejét a beruházások több mint 20 százalékos bővülése jelentette, ebben jelentős szerepe
volt a lakásépítési programnak, amelyet 2015 végén fogadott el a kormány. Eddig 63 500 igénylést
fogadtak be a pénzintézetek, és 177 milliárd forintot helyeztek ki a lakásépítési program keretében.
A fogyasztás tartós bővülése és az alacsony infláció mellett fontos eredmény az is, hogy az államadósság mértéke tavaly is csökkent. Míg 2016 végén az uniós módszertan szerint 76 százalék volt
az államadósság aránya, 2017 végén az előzetes
adatok szerint 74,5 százalék. A 2016 novemberében kötött bérmegállapodás – amely adócsökkentést és bérnövekedést egyaránt tartalmazott – hatására tavaly már jelentősen nőtt a minimálbér és
a garantált szakmunkás bérminimum, valamint a
szociális hozzájárulási adó a korábbi 27 százalék-

ról 2017-ben már 22 százalékra csökkent. A tendencia folytatódik, az idén január 1-jével 8, illetve 12 százalékkal nőtt a minimálbér, valamint a
szakmunkás garantált bérminimum, így előbbi 138 ezer, utóbbi pedig 180 500 forintra emelkedett.
Az újév újabb adócsökkentéseket hozott a hazai
vállalkozásoknak. A kormány az újabb adócsökkentésekkel tovább szeretné növelni a magyar vállalkozások versenyképességét és segíteni őket abban, hogy a dolgozók bérét emelni tudják.
A nappali tagozatos hallgatóknak kedvezőbb lesz
kisadózók tételes adója, amit idéntől már az ügyvédek is választhatnak. 2018. január 1-jétől 19,5
százalékra – 2,5 százalékponttal – csökken a szociális hozzájárulási adó. Ez önmagában 200 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.

2019-től négy éven keresztül újabb két-két százalékponttal csökkenhet a munkáltatók adóterhe, ha
a reálbérek emelkedése eléri az évi hat százalékot.
Nemzetközi összehasonlításban az adócsökkentés
azt jelenti, hogy a magyar adóék 2022-re alacsonyabb lehet, mint Csehországban, Szlovéniában és
Szlovákiában.

E-AUTÓKKAL BŐVÜLT TÖBB ÁLLAMI INTÉZMÉNY
GÉPJÁRMŰFLOTTÁJA

Huszonhat elektromos autóval bővült a közpon- Országgyűlés Hivatala, számos szakképző centti intézmények járműállománya, a Magyar Tu- rum munkatársai közlekedhetnek zéró emisszidományos Akadémia, több kormányhivatal, az ós, tisztán elektromos meghajtású járművekkel.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott közbeszerzés eredményeként ismét közelebb
kerülünk ahhoz a célunkhoz, hogy 2030-ra ezen
szervezetek járműveinek 30 százaléka már elektromos legyen. Az elektromobilitás térnyerése
nemcsak a károsanyag-kibocsátást segít visszaszorítani, de pozitív hatással van a gazdaság fejlődésére is. Ebből a szempontból is sikeres év áll
mögöttünk: a zöld rendszámú autók száma hazánkban már meghaladja a 3,5 ezret.

ELKELT A GRÁNIT BANK ÁLLAMI TULAJDONRÉSZE
A befektetett tőkéhez képest eredménnyel sikerült értékesíteni a Gránit Bankban lévő teljes állami részvénycsomagot – jelentettem be december
22-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Az állami tulajdont kezelő
Nemzetgazdasági Minisztérium júliusban nyilvános, kétfordulós értékesítési pályázatot hirdetett.
A nyertes az E.P.M. Kft, a cég tulajdonosa Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. A
nyertes pályázó 4,5 milliárd forintot ajánlott a teljes, 36,5 százalékos állami részvénycsomagért.

KÖSZÖNJÜK AZ ÜNNEPNAPOKON IS DOLGOZÓ EMBEREK
MUNKÁJÁT!
Szilveszter este két nagy egészségügyi intézmény,
a Szent Margit és a Szent János Kórház egy-egy
osztályát felkeresve mondtam köszönetet mindazoknak, akik akkor is dolgoznak, mikor az emberek nagy része ünnepel, önfeledten szórakozik.

Megnyugtató tudni, hogy az egészségügy, a különböző közszolgáltató cégek, tűzoltóságok, rendőrségek munkatársai ilyenkor is vigyáznak ránk.
Az este különösen szép pillanata volt, hogy a
Szent Margit Kórházban gratulálhattam az aznap
este megszületett kis Lelle boldog szüleinek is.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
Advent utolsó hetében több karácsonyi meghívást elfogadva II. és III. kerületi közösségekkel
készültünk az ünnepekre. A bensőséges és baráti
hangulatú összejövetelek alkalmat adtak kötetlenebb beszélgetésekre, ahol gyakran kerültek szóba régi családi hagyományok, féltve őrzött receptek és megható történetek.

szen az áprilisi választások tétje nem más, mint
az, hogy hazánk folytathatja-e nehezen megtalált
útját.

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI
EGYESÜLET ünnepségén december 20-án a Keleti Károly utcai Fidesz-irodában megköszöntem
az egész éves szeretetet és támogatást a közösségnek, majd a citeraszó mellett daloltuk a legszebb
karácsonyi dalokat.
A III. KERÜLETI CAT IDŐSEK OTTHONÁBAN Horváth József igazgató úrral együtt december 31-én köszöntöttük a lakókat, akiknek Béres Zrt. felajánlásának köszönhetően apró ajándékkal is kedveskedhettem. Az ünnepségen
jómagam is táncra perdültem a kitűnő nótaénekesek dalaira.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER FIDESZ-CSOPORTJÁNAK elnöksége a Kaszásdűlői Kulturális Központba hívta a tagságot december 20-án közös
adventi ünneplésre.
A KDNP II. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK év
végi összejövetelén december 22-én Kocsy Béla elnök meghívását elfogadva Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Gulyás Gergely frakcióvezetővel és Láng Zsolt polgármesterrel köszöntöttem az egybegyűlteket. Mindannyian
szót ejtettünk arról, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagy munka vár a polgári oldalra, hi-

A SZENT KORONA DOMBNÁL a szokásokhoz híven idén karácsony előtt is összegyűltek a
Szent Korona Domb őrzői és a meghívott vendégek a máriaremetei bazilika kertjében. A december 23-i eseményt Zsigmond Szabolcs tárogatómuzsikájával kísért közös éneklés, az alkalomhoz illő versek és a finom házi sütemények varázsolták szeretetteljes és meghitt ünneppé.

