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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dudás  Róbert  (Jobbik)
országgyűlési  képviselő  "Milyen eredményeket  ért  el  a  kormányzat  az  elmúlt  10 évben is  csak
stagnáló  hevesi  és  nógrádi  járások  felzárkóztatása  érdekében?" című,  K/16771.  számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2021. augusztus 3.
 
                                                                                    Tisztelettel:
                                                                                                          Orbán Balázs



 
 
Címzett: Dudás Róbert (Jobbik)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök úrhoz intézett, "Milyen eredményeket ért el a kormányzat az elmúlt 10 évben is csak
stagnáló  hevesi  és  nógrádi  járások  felzárkóztatása  érdekében?" című,  K/16771. számú írásbeli
kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Emlékeztetnem kell  Képviselő  Urat  arra,  hogy a  2010-es  kormányváltás  az  országot  elkeserítő
gazdasági  helyzetben találta.  A munkanélküliségi  ráta  akkor  12 százalékon állt,  a  nyilvántartott
álláskeresők száma éves átlagban 583 ezer volt. Az 54,4 százalékos foglalkoztatottsági ráta az egyik
legalacsonyabbnak minősült Európában, a hazai bruttó államadósság GDP-arányos értéke pedig a
83  százalékot  is  elérte.  Az  ország  eladósodottsága,  a  munkaerőpiac  összeomlása  és  a
megszorításokra épülő szocialista-liberális  válságkezelés sikertelensége a kistelepüléseken élőket
sújtotta  a  legerősebben.  Sajnálatos,  hogy az Ön pártja  éppen ezzel  a  baloldallal  lépett  politikai
szövetségre  –  azokkal,  akik  kormányzásuk  idején  iskolák,  posták  és  vasúti  szárnyvonalak
bezárásával hagyták magára a vidéket.
 
2010  óta  helyreállítottuk  hazánk  pénzügyi  stabilitását,  és  Magyarország  kiegyensúlyozott
növekedési pályára került, amelynek eredménye már jól látható. Ezt támasztja alá például az is,
hogy a vásárlóerő-standardon mért egy főre jutó GDP tavaly a járvány ellenére is 74 százalékra
emelkedett, ami a 2010-es értéknél 8 százalékkal magasabb.
 
Tájékoztatom Képviselő Urat, hogy az egymással összehangolt vidékfejlesztési programok tették
lehetővé, hogy az elmúlt évtized európai átlagát messze meghaladó gazdasági növekedés az ország
hátrányosabb helyzetű térségeiben is jelentős fejlődést eredményezzen. Így az egy főre jutó bruttó
hazai termék Heves megyében több mint kétszeresére, Nógrád megyében pedig 185 százalékkal
nőtt  a  2010-es  kormányváltás  előtti  évhez  viszonyítva.  A növekedési  ütem mindkét  megyében
meghaladta a nemzetgazdasági átlagot, ami a területi felzárkózás egyik fontos ismérve. A Magyar
Falu Program (MFP) és a Modern Városok Program (MVP) keretében elérhető támogatások révén a
kérdésben  szereplő  járásokban  többek  között  bölcsődék,  óvodák,  orvosi  rendelők  újulnak  meg,
emellett  e  programokon  keresztül  összesen  közel  70  milliárd  forintot  fordítunk  a  két  megye
úthálózatának fejlesztésére.
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A munkaerőpiaci felzárkózás kapcsán megállapítható, hogy míg az elmúlt 11 évben uniós átlagban
4,3  százalékponttal  nőtt  a  foglalkoztatási  szint,  addig  hazánk  ennél  jóval  magasabb,  18,3
százalékpontos növekedést ért el. A Kormány célja a teljes foglalkoztatottság megteremtése, és a
vonatkozó mutatók alapján egyértelműen kirajzolódik Nógrád és Heves megye dinamikus, jelentős
munkaerőpiaci felzárkózása is. A munkanélküliséget is csökkentettük mindkét megyében, hiszen az
állástalanok aránya Heves megyében a negyedére, Nógrád megyében pedig kevesebb mint a felére
esett vissza tíz év alatt. Eközben a foglalkoztatási ráta mindkét megye esetében közel 20 százalékos
növekedést  mutat.  Azt  is  érdemes  kiemelni,  hogy  Heves  megye  leghátrányosabb  helyzetű
térségében, a Hevesi járásban a regisztrált álláskeresők száma mintegy 35 százalékkal csökkent egy
évtized  alatt,  míg  ugyanebben  az  időszakban  Nógrád  megye  gazdaságilag  legkevésbé  fejlett
Balassagyarmati járásában a felére sikerült csökkenteni a munka nélkül lévők számát.
 
Mindezen túlmenően a hazai településtámogatási projektek az elmúlt években a Heves és Nógrád
megyékben  élők  szociális  felzárkózását  is  hatékonyan  mozdították  elő.  A lakhatást  illetően  jól
látszik a Kormány otthonteremtési programjainak eredményessége, hiszen megyei szinten Nógrád a
második,  Heves pedig a negyedik az ezer főre jutó „Falusi CSOK” szerződések száma alapján.
2019-ben elindítottuk  a  „Felzárkózó települések”  hosszú távú programot,  amelynek 18 milliárd
forintos összesített költségvetéséből megvalósított intézkedései eddig 13 ezer családot értek el.
 
Ami az érintett  térségek felzárkózását  elősegítő programok pénzügyi hátterét  illeti,  elmondható,
hogy a Heves és Nógrád megyei járások az elmúlt években jelentős hazai és uniós költségvetési
támogatásban  részesültek.  A 2014–2020-as  uniós  fejlesztéspolitikai  ciklusban  a  Pétervásárai,  a
Bátonyterenyei,  a  Pásztói,  a  Salgótarjáni  és  a  Szécsényi  járásoknak jutó,  összesen 116 milliárd
forint értékű támogatásokból a helyi gazdaságfejlesztésen keresztül új munkahelyek jönnek létre,
ipari  területek  infrastrukturális  fejlesztése,  foglalkoztatási  együttműködések  valósulnak  meg.  A
következő,  2021–2027-es  pénzügyi  ciklusban  pedig  tovább  nő  a  társadalmi  felzárkózást  segítő
források mértéke: míg az előző időszakban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban
(EFOP) összesen 257 milliárd forintot  ítéltek meg a pályázóknak,  addig a  következő ciklusban
felzárkózásra 278 milliárd forintot terveztünk. Az uniós források tekintetében azt vállaltuk, hogy a
Magyarország számára elérhető kohéziós források legalább felét a négy leghátrányosabb helyzetű
régió fejlesztésére fordítjuk.
 
Magyarország Kormánya számára a magyar vidék fejlesztése és támogatása, valamint a települések
népességmegtartó erejének növelése nemzetstratégiai kérdés. Az elmúlt tíz év településfejlesztési és
felzárkóztatási programjaival a vidéki élet javításán dolgoztunk, és ezután is ezen az úton fogunk
előrehaladni.
 
Budapest, 2021. augusztus 3.
 
                                                                                    Tisztelettel:
                                                                                                          Orbán Balázs

3  


