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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: dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: " Mire jut az uniós pénzekből?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!
Elkezdődtek a tárgyalások a következő uniós költségvetésről a 2021-től 2027-ig tartó időszakra. Az
már most látható, hogy következő hétéves keretköltségvetésben semmi sem lesz ugyanolyan, mint
azelőtt: a Brexittel az EU-költségvetés második legnagyobb nettó befizetője távozik, és 2021 és
2027  között  nagyjából  60  milliárd  euró  hiányozni  fog  a  kasszából.  Eközben  a  prioritások  is
változnak: tovább fog csökkenni a közös agrárpolitika és a kohéziós politika részaránya a büdzsén
belül, és először fordul majd elő, hogy „az új prioritások” (klímavédelem, külső határok védelme,
migráció,  védelmi politika,  innováció,  Erasmus csereprogram stb.) nagyobb összeghez juthatnak
majd a két klasszikus tételnél a közös költségvetésből.
Az új prioritások mind olyan célok, amelyek fontosak a magyar embereknek!
Ám legalább ilyen fontos kérdés, hogy a Magyarországnak jutó forrásokból a következő években
elegendő forrás  fordítódik  majd  az  embereket  közvetlenül  érintő  ügyekre,  vagy ismét  csak  azt
láthatjuk majd a magyar kormánytól, hogy politikai alkuk és magánbizniszek vezérfonala mentén
osztják majd ki az uniós pénzeket, és a kormányközeli nagyvállalkozók jutnak majd forrásokhoz,
mint ahogyan ezt legutóbb a turisztikai fejlesztések kapcsán joggal nehezményezte a közvélemény.
Kérdezem tehát  Miniszter  Asszonyt,  2021 után jut-e  majd a  magyar  emberek számára valóban
fontos olyan célok megvalósítására a uniós pénzekből, mint 
- a lakóingatlanok szigetelése és energetikai korszerűsítése?
- a nagy napelemparkok mellett végre a jóval hatékonyabb lakossági napelemek felszerelésének
támogatására?
-  jut-e  majd  az  uniós  pénzből  az  eddigi  porhintés  helyett  magyar  mikro-  kis  és  közepes
vállalkozások  kutatás-fejlesztési  terveinek  valós  támogatására,  vagy  megint  csak  a  multikat
támogatják majd ezekből a pénzekből?



- milyen garanciát tudnak adni a magyar embereknek, hogy az uniós források érezhetően javítják
majd  a  magyar  emberek  életminőségét  és  hozzájárulnak  a  magyar  mikro-,  kis-  és  közepes
vállalkozások sikerességéhez?
Várom válaszát!
Demeter Márta
LMP
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