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16.
Írásbeli kérdés

Dr. Kővér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrnak

„Milyen reformokat tervez a kormány? ”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérünk Miniszter Úrtól, tekintettel arra, hogy e tárgykörben a
Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Immár hónapok óta tapasztalható trend, hogy romlik a Magyarország iránti nemzetköz i
befektetői hangulat, az Orbán-kormány által folytatott gazdaságpolitikáról szóló mérvadó
nemzetközi vélemények lesújtóak, és ennek káros következményeit minden magyar embe r
elszenvedi.

Az elemzők egyöntetű álláspontja, hogy e hangulatot jelenleg kizárólag az Ön által már
többször megemlített strukturális reformok megindítása javíthatná érdemben .

Sajnos konkrétumokat eddig nem ismertetett a kormány a közvéleménnyel és a gazdasági -
pénzügyi élet szereplőivel, holott a világ erre vár. A kormány szavahihetősége ugyani s
romokban, elég csak a nyugdíjpénztári megtakarítások ügyében tett nyilatkozatokra gondolni ,
ahol mindent és annak az ellenkezőjét is elmondták már.

A jelenlegi rövidlátó és felelőtlen kormányzati magatartás helyett olyan reformo k
végrehajtására van szükség, amelyek hosszú távon is fenntartható pályára állítják
államháztartásunkat, mert ez Magyarország érdeke .

Miniszter Úr a hvg.hu portálon 2010. december 14-én megjelent interjújában említést tet t
arról, hogy mely területeken és milyen tartalmú javaslatokat készít el ő a Nemzetgazdasági
Minisztérium a kormány számára . A magyar embereknek joguk van tudni, hogy pontosa n
milyen intézkedéseket tervez kormány .



Erre tekintettel az alábbi kérdéseket intézzük Miniszter Úrhoz :

1. Hogyan tervezi a kormány a Munkaerő-piaci Alap esetében jelzett 100-120 milliárd forin t
elvonását?

2. Hogyan tervezi a kormány a gyógyszerkassza esetében tervezett 100 milliárd forin t

megtakarítását?

3. Hogyan kívánja a kormány elérni a rokkantnyugdíjasok jelenlegi számának megfelezését ?

4. Milyen mértékben kívánja csökkenteni a kormány a MÁV állami támogatását? Milye n

átalakításokat tervez ennek érdekében a MÁV működésében?

5. Milyen intézkedésekkel tervez 50 milliárd forintot megtakarítani a kormány a közösség i

közlekedés területén?

Tisztelettel várjuk válaszát !

ol.1,(-1
Dr. Szekeres Imre
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