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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Mennyiben fog eltérni az ÚSZT az ÚMFT-től?”

címmel.

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

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Fidesz-KDNP kormány hivatalba lépése óta számos alkalommal tett ígéretet az

európai uniós források felhasználásának egyszer űbbé tételére, a magyar kis- és

középvállalkozások kedvezőbb helyzetbe hozására és javukra operatív programok

közötti ,jelentős mértékű" átcsoportosítások megvalósítására.

Korábbi, tárgybeli írásbeli kérdéseinkre egyelőre csak konkrétumokat nem tartalmazó, a

„folyamatban lévő előkészítésre” hivatkozó válaszok érkeztek, a gazdasá g

felvirágoztatását ígérő Új Széchenyi Tervrő l pedig — egy előzetes vitairaton túl — még

mindig csak egy politikai nyilatkozat látott napvilágot .

A vállalkozások számára ezek a nyilatkozatok, ígéretek egyel őre nehezen

értelmezhetők, számukra a konkrét fejlesztési lehetőségeket, ezek szabályait, feltételeit

tartalmazó pályázatok megjelenése jelentene érdemi támpontot soron következő üzleti

évük tervezéséhez, fejlesztési és piacb ővítési lehetőségeik kalkulálásához .



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

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

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

kérdéseket intézem Önhöz :

1. A 2011 . január 15-ére meghirdetett Új Széchenyi Tervben mennyivel fog eltérn i

az operatív programok aránya az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT)

rögzítettekhez képest, vagyis mennyi átcsoportosítás történik az operatív

programok között?

2. Kik lesznek ezen átcsoportosítások kedvezményezettjei — a többször említet t

kkv-k mellett?

3. Az NFÜ honlapján miért olyan akcióterv-változatok vannak társadalmi vitár a

bocsátva, amelyek az ÚMFT-hez képest semmilyen érdemi eltérést nem

tartalmaznak az operatív programok kereteit illetően?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010. december 14 .
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