
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: I/6718.

Benyújtás dátuma: 2019-07-03 10:16

Parlex azonosító: G4TQXTTJ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Hargitai János (KDNP) 

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: "Hogyan értékeli a Kormány a foglalkoztatásra vonatkozó legfrissebb 
adatokat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Amikor  a  Fidesz-KDNP  kormány  2010-ben  hivatalba  lépett,  a  munkanélküliség  aránya
Magyarországon közel 12 százalékos volt. A Statisztikai Hivatal nemrég közzétett adatai alapján
elmondhatjuk,  hogy  a  kormány  sikeres  gazdaságpolitikájával  és  a  munkavállalást  ösztönző
intézkedéseivel – a rendszerváltozás óta eltelt időszakot tekintve – minden eddiginél alacsonyabbra,
3,4  százalékra  sikerült  csökkenteni  a  munkanélküliséget.  Ma  már  arról  beszélhetünk,  hogy  a
tartósan magas és megalapozott gazdasági növekedés új munkavállalók ezreit igényli. A számokból
az is  látszik,  hogy az Európai  Unióban a negyedik legalacsonyabb munkanélküliségi  mutatóval
rendelkezünk, tehát nemzetközi szinten is figyelemre méltó a magyar gazdaság teljesítménye.

Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy 2019. első negyedévben 5,3 százalékkal nőtt a hazai
GDP. A gazdaság teljesítménye ma stabil és kiegyensúlyozott, e mögött nem külső eladósodás és
magas költségvetési hiány áll – mint korábban a szocialista kormányzás idején –, hanem komolyan
megalapozott gazdaságpolitika.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az  elmúlt  kilenc  évben  a  Kereszténydemokrata  Néppárt  politikájával  is  összhangban  újfajta
gazdaságpolitikát  honosítottunk  meg.  A kormány  munkahelyteremtő  beruházásokat  támogatott,
csökkentette a munkát terhelő adókat, ez pedig eredményes munkaerő-piaci tendenciákat indított el.
Ma Magyarországon a 2010-es adatokhoz képest több mint nyolcszázezerrel nőtt a foglalkoztatottak
száma, emellett töretlen a reálkeresetek emelkedése.

Az ellenzék által  sokat  bírált  közfoglalkoztatási  rendszer  is  megmutathatta  eredményességét.  A



munkába  vezető  úton  eddig  több  tízezer  olyan  magyar  embert  segített,  aki  korábban  önmaga
hibájából vagy külső okok miatt nem dolgozhatott, így keresőképtelen volt vagy csak minimálisan
tudta magát és családját eltartani.

Ennek szellemében kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

- Hogyan értékeli a Kormány a foglalkoztatásra vonatkozó legfrissebb adatokat? 

- Mi a kormány célja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség területén? 

- Mit tesz a Kormány a foglalkoztatottság további növekedése érdekében? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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