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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: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Belátja-e végre a kormány, hogy a nem megfelelő 
kormányzati lépések komoly szerepet játszanak a fiatalok munkanélküliségének 
növekedésében? Tettekre ösztönzik-e az elmúlt évek kudarcai a kormányzatot? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

A KSH legutóbbi adatközlése szerint a 15-24 éves munkanélküliek száma tavaly szeptember és 
november között 8300 fővel nőtt 2018 azonos időszakához képest, ami esetükben 13,2 százalékos 
munkanélküliségi rátát jelent. A növekedés az elmúlt két évben folyamatos volt, így már minden 
negyedik munkanélküli e fiatalok közül kerül ki.

Amikor ezekről az adatokról beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni a kormány számos hibás 
döntését, amik ide vezettek. Ilyen például az, hogy a tankötelezettséget 18 évről 16 évre 
csökkentette, és ezzel sikerült elérni azt, hogy a nem tanuló és nem is dolgozó 17 éves fiatalok 
aránya a tankötelezettségi kor leszállítása előtti 3 százalékos szintről 5–6 százalékra nőtt. De ide 
lehetne még sorolni a szakképzési rendszerben szerezhető tapasztalatok hiányosságát, a 
diplomamentő program ellenében is beragadt számtalan diplomát, vagy éppen a Gyere haza, fiatal! 
program sikertelenségét, és még számos más hibás kormányzati döntést lehetne említeni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Bizonyára Ön is egyetért azzal, hogy a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét kiemelt figyelemmel kell 
kísérni, mivel egyrészt a gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségben és 
minőségben álljon rendelkezésre új, bevonható munkaerő, másrészt pedig az ifjúságot is segíteni 
kell az álláskeresésben. A fiatalok munkapiacra való belépése során pedig sokat számít az oktatási 
rendszer versenyképessé tétele is. Amennyiben erre nem fektetnek a jövőben sem megfelelő 



hangsúlyt, azzal várhatóan csak tovább fogják növelni a fiatalok külföldre vándorlási tendenciáját 
is.

Kérdezném tehát Öntől, hogy belátja-e, hogy a hibás kormányzati lépések, illetve a kevés konkrét 
segítségnyújtás vezetett ahhoz, hogy a fiatalok, kiemelten pedig a pályakezdők körében évről évre 
növekszik a munkanélküliek száma? Az említett adatok tükrében miért nem tettek több érdemi 
intézkedést ezért a korcsoportért?

Várom érdemi válaszát!
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