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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani a nemzetgazdaság i
miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Értelmes munka, tisztességes bér kontra összeszerelő Üzemek országa? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

A KSH által február végén nyilvánosságra hozott statisztikák alapján megállapítható, hog y

tavaly november és idén januári időszakba 3 millió 816 ezer fő volt a foglalkoztatottak
létszáma, 40 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. Viszont nyolchavi mélypontra
csökkent a foglalkoztatás, és kilenc hónapja nem látott csúcsra nő tt a munkanélküliek aránya.
Szakértők szerint a következő hónapokban a foglalkoztatás tovább mérsékl ődhet szezonális
hatások, illetve nagyobb elbocsátások (Malév, Nokia, közszféra, Budapest Airport) miatt .

Nem kérjük számon az egyik legjelentősebb választási ígéretüket – a tíz év alatt 1 milli ó
munkahely létrehozására vonatkozót —, ugyanis tudjuk, ennek teljesítésérő l már lemondtak.
Bár az is elképzelhető , hogy e téren eredményekről is be tudnak számolni . Hiszen viszonylag
friss hír, hogy a németországi központú Rehau több mint hatvanmillió eurós beruházással 2 6
ezer négyzetméternél is nagyobb üzemet épít a Győri Ipari Parkban, közvetlenül az Audi-gyár

közelében. Itt az autóipar számára gyártanak majd alkatrészeket, és 2013 kezdi meg a

működést, akár 200 új munkahelyet is teremtve .

Természetesen örülnünk kell minden munkahelynek, azonban tartsuk szem előtt, hogy a The

Economist brit szaklap által hazánkról már több mint egy évtizede készített jelentés úg y

fogalmazott: „Magyarország az EU-s cégek részegységgyártó és összeszerel ő üzemeinek



olcsó termelőhelye". Ez azóta sem változott. Sőt mondjuk ki: Magyarországon a

rendszerváltás óta iparágak, szakmák, tevékenységek sokasága tűnt el, vagy sorvadt minimáli s

méretűre. Gondoljunk csak a cukorgyártásra, a csokoládégyártásra, a konzerviparra, a

mezőgazdasági gépgyártásra és még sorolhatnánk . Kijelenthetjük, hogy ma már alig va n

magyar ipar és magyar szolgáltatás .

Tisztelt Miniszter Úr!
Átgondolták már azon lényeges vonatkozásokat, hogyha az emberek a multiknál keresik a

bérüket, és multiknál meg kínai boltokban költik el, akkor lényegében visszakézb ől megy k i

az országból a pénz? Mérlegelte a kormány a radikális béremelés lehet őségét? Ugyanis ez

célravezetőbb volna, azonban jelenleg az ellenkezőjét látni : leépítik a jóléti államot, és olyan

munkaerőpiacra akarják szorítani a társadalmat, ahol nincs munka .

Átgondolták már azon lényeges vonatkozásokat, hogyha az emberek a multiknál keresik a

bérüket, és multiknál meg kínai boltokban költik el, akkor lényegében visszakézb ő l megy ki

az országból a pénz?

Mérlegelte a kormány a radikális béremelés lehet őségét?

Ugyanis ez célravezetőbb volna, azonban jelenleg az ellenkezőjét látni: leépítik a jóléti

államot, és olyan munkaerőpiacra akarják szorítani a társadalmat, ahol nincs munka .

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . március 14.
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