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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

	

Írásbeli választ igénylő kérdés

dr. Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994. (IX. 30.) Ogy. határozat 91 . §. alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterhez .

„Itt a magyar? Hol a magyar? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt év során többször felszólítottuk a Központi Statisztikai Hivatalt, hogy hozz a
nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hányan hagyják el az
országot, ha pedig nincs ilyen adat, akkor haladéktalanul kezdjen hozzá enne k
gyűjtéséhez, a megfelel ő módszer kidolgozásához.

Megkeresésünk süket fülekre talált! Miközben ezrével vándorolnak ki magyarok egy jobb éle t
reményében, vállalva gyakran a kiszolgáltatottságot, a Kormány üres lózungokon és mél y
hallgatáson kívül semmit nem tesz, a probléma okainak feltárására, a kialakult helyze t
elemzésére .

Félre értés ne essék, ez nem jobb, vagy baloldali kérdés, ha az ország lakosainak egyötöde a
fiatalok fele azon gondolkodik, hogy elhagyja Magyarországot . Ez közös jövőnk kudarca lesz ,
ha nem tesz a Kormány haladéktalanul intézkedéseket a fiatalok itthon tartására, ha nem fejez i
be az oktatás feldúlását, ha nem indít megfelel ő bérlakás programot, ha nem jutatja munkáho z
az embereket és a gyermekvállalásban nem támogatja érdemben a fiatal szül őket .

Jelenleg csak becslésekkel rendelkezünk arról, hányan vándoroltak ki az elmúlt években . Az ő
számuk 4-600 ezer főre tehető . Hogy a becslések nem járhatnak messze a valóságtól, azt
alátámasztja, hogy nincs olyan baráti beszélgetés, olyan lakossági fórum, ahol ne kerülne el ő
a téma, ne történjen említés azokról, akik már elmentek, és akik menni akarnak .



Éppen ezért a következő kérdést intézem a Kormány képviselőjéhez :

„Tisztelettel kérdezem a Kormányt, hogy miért nem készült statisztikai felmérés az
elvándorlással kapcsolatban, illetve ha készült, akkor miért nem hozza nyilvánosságra
ezeket az adatokat a tisztánlátás végett?”

„Mikor kíván a Kormány elindítani egy átfogó programot, amely felméri a tényleges
elvándorlás mértékét? ”

„Milyen intézkedéseket tervez a helyzet kezelésére, és miképp kívánja ebbe bevonni a
különböző társadalmi csoportok képviselőit? ”

Köszönöm megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . január 14 .

Lukács Zoltán
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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