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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Meddig engedi a Fidesz a költségvetési hiányt? ”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyarország költségvetési helyzete ma — véleményem és meghatározó gazdaság i

elemzők véleménye szerint - stabil és fenntartható . Magyarországon ma nincs gazdaság i

vészhelyzet. Egyre javuló makrogazdasági mutatóink alapján úgy látszik, hogy a válsá g

legnehezebb részén túljutott Magyarország. Magyarország költségvetési állapotána k

megtartásához ugyanakkor szigorú és felelős magatartásra van szükség .

Ezen szigorú, következetes és felel ős magatartás nyomait sem lehetett látni a Fides z

gazdaságpolitikusainak nyilatkozataiban, amikor arról nyilatkoztak, hogy a

költségvetési hiányt akár másfél-kétszeresére is lehetne növelni . Hasonlóképpen ne m

látszik a miniszterelnök úr által bejelentett 29 pontból álló akcióterv alapján sem, mivel

jelentős részben látszólagos megtakarítások, illetve bevételek állnak szemben ténylege s

kiadásokkal .

Ez aggodalomra ad okot, mivel elbizonytalaníthatja a Magyarországot a válság

kirobbanásakor finanszírozó IMF-et, valamint feleslegessé teheti az elmúlt egy évben a

magyar állampolgárok által meghozott áldozatokat, ugyanakkor felelőtlen politizálás

esetén Magyarország — elsősorban az euro-övezeti tagállamokban kirobbant válság

miatt — rosszabb helyzetbe kerülhet, mint amilyenben a válság kirobbanása el őtt állt .



Véleményünk szerint a költségvetési hiány tervezett szinten tartása kizárólag a Fidesz-

kormány döntésén múlik .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogommal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Tervezi-e a kormány a költségvetési hiány növelését?

2. Mekkora költségvetési hiánnyal számol 2010-ben és a következ ő négy évben ?

3. Milyen kockázatokat lát a költségvetési hiánycél tartásával kapcsolatban ,

különös tekintettel a bankokra és pénzügyi intézményekre kivetend ő , mintegy

200 milliárd forintos különadó beszedésével kapcsolatban ?

4. Folytatott-e tárgyalásokat az IMF-fel, illetve az Európai Bizottsággal a

költségvetési hiány esetleges növelésének kockázatairól, indokairól ,

feltételeirő l? Ha igen, melyek ezek a kockázatok, indokok, feltételek? Ha nem,

miért nem, mik lehetnek a tárgyalások elmaradásának következményei ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010. július . . . .

Tukacs Istvá n

országgyűlési képviselő
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