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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a munkaerő piaci problémák kezelésével?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Miniszter úr pár hónapja az alacsony munkanélküliséggel büszkélkedett, miközben a valóság az, 
hogy a gazdaság és a társadalom normális működését már a nagy munkaerőhiány veszélyezteti. 
Drámaian csökken a népesség, nő az elvándorlás, a magyar nők a kormány minden erőfeszítése 
ellenére (vagy amiatt) sem szülnek. A betöltetlen álláshelyek száma növekszik. Mi erre a kormány 
válasza? A 2020. évi költségvetés több mint 50 milliárd forinttal csökkenti a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap kiadásait, melynek pont az lenne a feladata, hogy az akár több száz ember 
munkáját fenyegető helyi munkaerő piaci kríziseket kezelje, és a foglalkoztatást képzéssel, 
szakképzéssel elősegítse.

Ami az Alap bevételeit illeti, azok az utóbbi 10 évben csupán 100 md forinttal nőttek, annak 
ellenére, hogy az átlagbérek a duplájára emelkedtek. Az egészségbiztosítási és munkaerő piaci 
járulékból több pénzt kellett volna beszedni. Hogyan történhetett ez? Úgy, hogy a kormány 
csökkentette a munkaerő piaci járulék mértékét. Ez alapján egyértelmű, hogy a munkaadókat (főleg 
a nagyvállalatokat) sokkal fontosabbnak tartja a munkavállalóknál.

A problémákat az elmúlt években EU-s támogatásokból és a közmunkarendszerrel akarták 
megoldani. Bár utóbbira már kevesebb pénz jut, az ebből felszabaduló forrásokat a kormány 
láthatóan továbbra sem a munkaerőpiac javítására akarja költeni, hanem sokkal inkább stadion- és 
kisvasútépítésekre, egyházi támogatásra, hiszen az NFA fő bevételeiből, a munkavállalók és 
munkaadók befizetéséből 71 milliárd forint a központi kasszába folyt át!

Tisztelt miniszter úr! Hova kerül a dolgozók pénze? Mire költik az elvont 71 milliárd forintot, ha 
nem a munkaerő piaci problémák kezelésére? Hogyan akarják kezelni a strukturális problémákat, a 



helyi kríziseket, miközben egyre kevesebb pénzt jut képzésre, átképzésre?

Budapest, 2019.06.20.
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