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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Megrajzolható-e egy Budapestet is magába foglaló Közép Magyarországi Régió úgy, hogy
az egy főre eső GDP-je az EU-átlag 60%-a, 65%-a, illetve 70%-a körül legyen?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánunk benyújtani Juhász Endre miniszter úrhoz . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Tekintettel arra, hogy Budapest adja Magyarország lakosságának közel 20%-át, azaz
majdnem 2 millió embert, és a főváros GDP-je az EUR15 átlag körüli, ez csak akkor érhető
el, ha további - viszonylag nagy lakosságszámmal és alacsony GDP-vel rendelkező megyéket
adunk hozzá a KMR-hez. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egyes „kibővített" KMR régiók
GDP-je mekkora lenne .

Ha a csatlakozást követő időszakra vonatkozó EUR20-as átlagot számoljuk, akkor egy
Közép-Magyarországi Régiónak szinte lehetetlen elérni a 60%-os szintet (lévén, hogy az
egész ország átlaga az EUR20-as átlag 55%-a körül van) .

Egy nagyon nagy mértékben kiterjesztett KMR esetén (azaz az összes, jelenleg a régióval
határos megye hozzáadásával) az EUR20-as átlag levihető 67%-ra ; igaz, ez már az ország
lakosságának több mint felét a KMR-be sorolná. Egy kisebb - és a kevésbé fejlett Nógrád,
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyéket megcélzó, keleti irányú - bővítés az EUR20-as átlag
73%-ára vinné le a KMR egy főre eső GDP-jét.

Amennyiben az EU jelenlegi EURI5-ös átlagához viszonyítjuk a lehetséges KMR régiók
GDP-jének értékét (bár ez csak a belépés és a következő tervezési időszak közötti átmeneti 2-
3 évre lenne érvényes), lényegesen „jobb" értékeket kapunk ; a lehetséges KMR régiók GDP-
je 5-7%-al alacsonyabb . Ám így is a régió GDP-je csak akkor kerülne viszonylag
„megnyugtató távolságra" a 75%-os határtól, ha tágabb körben (legalább Nógrád, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok) terjesztenék ki a régió határait . Egy ilyen módon kialakított KMR-
ben élne az ország lakosságának közel 38%-a, 3,8 millió lakos .
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Tisztelt Miniszter úr!

Megrajzolható-e egy Budapestet is magába foglaló Közép-Magyarországi Régió úgy,
hogy az egy főre eső GDP-je az EU-átlag 60%-a, 65%-a, illetve 70%-a körül legyen?
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