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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Nő a befektetői bizalom a Standard&Poor’s 
felminősítése nyomán?" 



Tisztelt Miniszter Ur!

Janu6ri hir, hogy a ndmet Eissmann nevri c6g kicsivel tdbb, mint 2 milliardos beruhaz6st hajt v6gre
Nyiregyhazrin, ezzel7700 ndgyzetm6terrel b6vitve jelenlegi gyrir6t. A beruhriz6snak k6szdnhet6en,
amelyhez a magyar 6llam kdzel 560 milli6s trirnogatast nyfjt, a jelenlegi 700 foglalkoaatott mellett,
tovribbi 140 munkahely jdn l6tre. Az 1977 6ta Nyiregyhazrin ldv6 gyrir volt a n6met c6g ets6
N6metorszdgon kiviil fel6piilt termelo kcizpontja.
Az ehhez hasonl6 bejelent6sek nagyban hozz6jarulnak ahhoz, hogy a magynr ipar tov6bbi er6sit6se
megval6suljon, amelynek az aut6ipar adja mrir j6 ndhrlny 6ve a gerinc6t, illetve, hogy magas
hozzriadott 6rt6ket teremt6 munkahelyek jdjjenek l6tre.
Mindazoniiltal, hogy az ilyen beruhaziisok 6rt6kes munkahelyeket teremtenek, kiildn kiemelendo az
az ij.zenel, amit eziiltal a nemzetk6zi befektet6k kifele krizvetitenek: drdemes Magyarorsz6got, mint
befektet6si c6lpontot vrilasztani, hiszen itt a gazdasiigpolitika kiszrlmithat6, megvan a politikai
stabilit6s ds a m6r itt tart6zkod6 befektet6k is eldgedettek, mint a magyar munkaerrivel, mint az
infrastruktrir6val.
2010 el6n a magyar gazdasAgot a tulzott elad6sodotts6g jellemeZe. A brtisszeli btirokriicia
javaslatrival ellent6tben Magyarorsz6g mas utat v6lasztott, az ritgondolt gazdasagpolitikanak
ktiszdnhet6en a nemzetkdzi befektetok megfelel<i befektetdsi c6lpontnak tartjak hazankat , s ezt a
j<iv6ben tovribb fogia er6siteni az a hir, amely szerint az egyik nagy nemzetkozi hitelmin<isit6, a
Standard&Poor's egy fokozattal javitotta a magyar hitelbesorol6st.

Tisaett Minisaer Ur!

Ugy ttinik a kdvetkezetesseg meghozta gytimolcsdt, a magyar gazdasdg j6val az uni6 ritlaga ftildtt
b6vtil. Varhat6-e azonban, hogy a Standard&Poor's felmin<isitdse kapcsiin val6ban n6 a befektet6i
bizalom Magyarorsz6gon?

Budapest, 2019. febru6r 19.
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