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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: ",,Milyen eszközökkel kívánja a Kormány támogatni a 
Borsodban élők gazdasági lehetőségeit?” " 



Tisztelt Miniszteľ Úľ!

A koľonavíľus-világjárvány ľlegatív lratásai a gazdaságban is éľezhetők. A médiában látlratjuk,

hogy több oľszágban gyárak zártak be, vállalatok mentek csődbe, és tömegesen bocsátottak el

embereket. Koszcinettel taľtozurrk a Korrnánynak azéľt, hogy az előbb említett krizishelyzet

Magyoľszágon nem következett be, ugyanis a jáľvány alatt is meghozták azokat a döntéseket,

amelyek lehetővé teszik, hogy saját gazdaságunk újraindulhasson.

VálasztókeľĹilętęmben' Edelényben - ahogy Szijjáľtó Péteľ miniszter ur is fogalmazott*hazánk

történelmének egyik legrobosztusabb beľuházásosztonző programját indította el a Kormány

annak éľdekében, hogy az itt létrejovő kapacitások révén Magyaľoľszág a világgazdaság

nyeľtesei kozé tartozzon majd.

A Koľmány l00 millió forintos támogatásával az Eclipse Pľint Kft. 200 millió foľintos

nyomdaipariberuházást hajt végľe. amellyel 64 munkavállaló pozíciőjátteszi,,betonbiztossá''.

Szeľetném ehhęzhozzźfúzni aztis, hogy Edelényben "724 mil|iő forint áIIami és uniós fonásból

épül 10 hektáľnyi iparteľület, ahol eddig már négy vállalat jeleztę befektetési szándékát!

Ez a beruházás számos boľsodi család számára teremt munkahelyet és biztosít stabil

megélhetést!

MagyarországKormánya helyesen ismerte fel, hogy segélyek, megszoritások és adóemelések

helyett munkahelyteremtések, bęruházttsok és adócs<jkkentések kellenek! Köszönet illeti a

Kormányt azért is, hogy a koronavíľus-világjárvány időszakában _ csakúgy' mint az elmúlt l 1

esztendőben _ minden esetben a magyar embeľek, a gazdaság, és az ország érdekei szeľint

dĺjntĺjtt! Bizzunk benne, hogy mindezek eredményeként Magyaľország ĺyertese lesz a

gazdasźryi válság elleni küzđelemnek !

A fentiekre tekintettel kérdezem a tisztelt Miniszter Urat; hogy milyen eszközökke|kívánja a

Koľmány támogatni a Boľsodban élők gazđasági lehetőségeit?
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