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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Milyen kormányzati intézkedések eredménye a kiemelkedő gazdasági 
növekedés?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

2020. év elején egyre aggasztóbb hírek érkeztek először Kínából, majd egyre több országból egy
újfajta  vírus  megjelenésével  kapcsolatban.  A  helyzetre  a  magyar  kormány  példásan  reagált,
megszervezte a járvány elleni védekezést, erőforrásokat csoportosított át, és minden anyagi és tárgyi
feltétel  biztosított.  A nehéz  időkben  a  Magyarországon  dolgozó  orvosok,  ápolók,  egészségügyi
dolgozók  emberfeletti  teljesítményt  nyújtottak,  amiért  köszönetet  illeti  őket.  Köszönetet  kell
mondani  a  magyar  lakosságnak  is,  mert  betartották  a  kormány  által  hozott  veszélyhelyzeti
szabályokat, hiszen csak így tudjuk megvédeni a járvány súlyos következményeitől a különösen
veszélyeztetett vagy idős embereket. Mára világossá vált, hogy az oltás az egyedüli megoldás, így
ezúton is arra kérek minden magyar embert, hogy aki még nem tette, oltassa be magát!

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A koronavírus-válságot megelőző időszak adatai alapján a magyar volt az egyik legdinamikusabban
növekvő gazdaság egész Európában. A kormány 2010 óta, évről évre növekvő összeggel támogatja
a fiatalok életkezdését, az otthonteremtést, és a családalapítást. A Fidesz-KDNP eddigi kormányzása
alatt közel háromszorosára emelkedett a családok támogatása, amely arányaiban egész Európában



 
az egyik legmagasabb. A családbarát kormányázás hozzájárult ahhoz, hogy 2019-ben Magyarország
érje el  a negyedik legnagyobb gazdasági növekedést az Európai  Unión belül,  és reálissá vált  a
kitűzött  cél,  mely  szerint  2030-ra  Magyarország  az  Európai  Unió  öt  legjobb  országa  közé
emelkedhet.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A kormány  a  járványügyi  intézkedések  bevezetésekor  azt  is  azonnal  világossá  tette,  hogy  az
emberéletek megvédése mellett alapvető prioritás a gazdaság védelme, illetve az újraindítása.

A Gazdaságvédelmi és Újraindítási Akciótervek, a modern Magyarország történetének legnagyobb
gazdasági programjainak hatásai már láthatóak. Már tavaly decemberben ugyanannyian dolgoztak,
mint a járvány előtt, a gazdaság pedig még annál is dinamikusabban bővült, mint amire a szakértők
számítottak.  A  második  negyedévben  a  magyar  gazdaság  teljesítménye  (szezonálisan  és
naptárhatással igazítottan) 2,7%-kal múlta felül az első negyedéveset. A GDP 17,9%-kal magasabb,
mint egy évvel ezelőtt, amikor a koronavírus-válság első sokkja óriási leállásokat eredményezett a
hazai gazdaságban.

A fentiek alapján kérdezem tehát tisztelettel Miniszter Urat,

 

• Milyen kormányzati intézkedések eredménye a kiemelkedő gazdasági növekedés?
 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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