
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/8315.

Benyújtás dátuma: 2019-11-29 06:36

Parlex azonosító: DQOZ7G0Z0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik) 

Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Haladva a digitális kor kihívásaival, kívánják-e a 
közeljövőben mérni a kormány tagjainak a teljesítményét, és az eredményeket elérhetővé 
tenni a választópolgárok számára?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A  felelősség  vállalásának  követendő  példája  lenne,  ha  kormányzat  vezető  szereplőinek,  a
miniszterelnöknek, a minisztereknek, a miniszteri biztosoknak, az államtitkároknak és a helyettes
államtitkároknak a kiemelt felelősséggel, de ennek megfelelő mértékű társadalmi megbecsüléssel,
így  pl.  a  hazai  alacsony  munkabérekhez  képest  különösen  jelentős  fizetéssel  járó  munkáját
átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tennénk. Természetesen nem egy a plakátkampánnyal párhuzamosan
folytatott propaganda akcióra, hanem rövid, konkrét és ellenőrizhető adatokra, félévre, két évre,
kormányzati  ciklusra  meghatározott,  mérhető,  ezáltal  összevethető  és  ellenőrizhető  feladatokra
gondolok.  Gazdasági  szempontból  ilyen  lehetne  a  GDP-növekedés  mértéke,  az  államadósság
mértékének az alakulása, egészségügyi szempontból a kórházi fertőzések száma, a saját otthonnal
vagy  bérleménnyel  nem  rendelkezők  arányának  alakulása,  demográfiai  megközelítésből  a
születések és a halálozások aránya, a korrupció csökkentése és az átláthatóság növelése érdekében
tett vállalások megvalósulása.

A  téma  kapcsán  már  több  mint  egy  évtizede  folytatnak  vizsgálatokat  az  ELTE  Állam-  és
Jogtudományi Karán, az elmúlt időszakban pedig a kormány által kiemelten támogatott Nemzeti
Közszolgálati Egyetem munkatársai is foglalkoztak az állam teljesítményének mérhetőségével.

El kell mondanom, hogy a hazai kormányzati teljesítmények mérésével kapcsolatban ugyan már
most  is  elérhetőek adatok  nemzetközi  szervezetek  részéről,  de  ezeket  a  kormány jellemzően  –
számos esetben a cáfolat érdemi kísérlete nélkül – elutasítja.



Ennek  jegyében  kérdezem:  Haladva  a  digitális  kor kihívásaival,  kívánják-e  a  közeljövőben
mérni  a  kormány  tagjainak  a  teljesítményét,  és  az  eredményeket  elérhetővé  tenni  a
választópolgárok számára?

Budapest, 2019. november 27.
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