
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/3812.

Benyújtás dátuma: 2018-11-29 11:45

Parlex azonosító: G72423GW0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ungár Péter (LMP) 

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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Tervezi-e a magyar kormány megoldani a munkaerő 
hiánnyal kapcsolatban felmerült problémákat?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nyugat-Magyarország és azon belül Vas megye több oldalról is súlyos áldozata a kormány 
alapjaiban elhibázott gazdaságpolitikájának. Adatok szerint a Vas megyei cégek háromnegyede ma 
is munkaerőhiánnyal küszködik: közel van ugyanis Ausztria, sok tízezren vállalják az ingázást a 
tisztességes bérekért. Mert zseniális ötlet volt, hogy majd mi leszünk az Európai Unió összeszerelő 
üzeme csak ugye nem maradt munkavállaló az országban. Ez a kormány azonban még annyit se tud
tenni a magyar emberekért, hogy legalább az ingázást megkönnyítse, hogy ne nehezítse azok életét, 
akik több száz kilométert utaznak hetente, hogy eltartsák a családjukat. Történt ugyanis, hogy az 
osztrák kormány úgy döntött, hogy bezár 34 határátkelőt, nem fogják kitalálni, de a migráció miatt. 
A schengeni határok védelmében falakat emelő, az európai értékeket, köztük a szabad mozgást 
testével megvédő magyar kormánynak pedig nem volt egy szava sem.

Talán így akarja megoldani a kormány a munkaerőhiányt, hogy megnehezíti az ingázást. Ugyanis 
valamit kezdeni kell ezzel a problémával, hiszen a válság egyre súlyosabb: mi sem bizonyítja ezt 
jobban, minthogy Vas megyében ezrével jelentek meg ukrán vendégmunkások, akik sokszor 
iskolákban vannak elszállásolva, a nyelvet nem beszélik, kommunikálni nem tudnak senkivel. Mert 
a magyar kormány úgy védi meg a kultúránkat, hogy rengeteg plakátot kirak, de közben a magyar 
munkavállalókat elüldözi, azt pedig a legnagyobb nyugalommal nézi, ha tízezrével érkeznek a 
helyükre külföldiek. Jó példája mindez annak, hogy egy alapjaiban elhibázott és téves 
gazdaságpolitika már középtávon milyen súlyos társadalmi következményekkel is járhat.

A fentiek fényében tisztelettel kérdezném:



Tervezi-e a magyar kormány, hogy fellép a határátkelők bezárása érdekében?

Van-e a kormánynak pontos adata arról, hogy hány vendégmunkás érkezett az országba és Vas 
megyébe az elmúlt időszakban?

Tervezi-e a kormány, hogy a munkaerőhiányt esetleg a több százezer külföldön élő magyar 
hazacsábításával orvosolja vagy továbbra is az ukrán vendégmunkásokban látják a megoldást?

Válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2018. 11. 29. 
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