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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit tesz az Orbán-kormány a koronavírus okozta 
gazdasági károk enyhítése érdekében?" 

Tisztelt Ház!

Nem tudom, ismerős-e a helyzet, de jelzem: 2008 nyarán a magyar GDP növekedés 4 százalékos 
volt, aztán ősszel jött a Lehmann Brothers bedőlése és a tomboló gazdasági válság. Most ismét volt 
jelentős magyar gazdasági növekedés - és ismét jön a válság, és megint egy külső tényező okozza. 
Emlékeztetek mindenkit, hogy a Fidesz az akkori kormányt okolta a recesszióért, pedig a magyar 
kormánytól független okok robbantották ki a gazdasági válságot. Pár napja Varga Mihály még arról 
beszélt, hogy a magyar gazdaság akár jól is kijöhet a koronavírus okozta gazdasági bajokból, aztán 
már fenyegető recesszióról beszélt. 

Nem boldogság, mert sok gondot fog okozni, ami most vár ránk, de a történelem, a Sors most 
visszafizeti a Fidesznek azt, amikor igaztalanul a korábbi kormány nyakába varrta a válság miatt 
szükséges takarékosságot.

Akkor lássuk, mit tesznek Önök a várható gazdasági visszaesés okozta bajok orvoslására?

Készül a magyar kis- és közepes vállalkozásokat támogató, állami garanciákat tartalmazó banki 
hitelprogram?

Mi lesz azokkal, akik kiesnek a munkából? Kapnak-e táppénzt? Mi lesz azokkal, akik csak 
fizetésnélküli szabadságra tudnak menni, például hogy otthon maradjanak a gyerekekkel? Van-e 
forgatókönyv arra, ha valamelyik multi - ha csak ideiglenesen is -, de leállítja a gyártást? 
Tárgyalnak-e ezeknek a cégeknek a tulajdonosaival? Meghallgatják a szakszervezeteket? Mi lesz a 
jövedelemvesztés miatt nem fizetett banki hitelekkel és a rezsifizetésre küldött sárga csekkekkel? 
Mivel tovább nő az infláció, tesznek-e valamit az árak megfékezésére? A gazdasági növekedés 



visszaesése, esetleg a recesszió miatt mi történik a nyugdíjprémiummal? Tesz-e a jegybank érdemi 
lépést a forint árfolyamának erősítésére?

Várom Miniszter úr válaszát! 
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