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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az átlagbérek állítólagos emelkedése mellett is sokkal 
rosszabbul élnek a honfitársaink. Az adatok szerint a Kormány gazdaságvédelmi akcióterve 
csak a populista szemfényvesztésre volt elegendő?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Központi Statisztikai Hivatal a tegnapi napon publikálta a keresetek alakulásáról szóló 
gyorsjelentését a 2020. január – július időszak viszonylatában. A jelentésben valóban kiválónak 
tűnő adatok kerültek megjelenítésre, – bőséges és megfelelő táptalajt adva ezzel az önfényező 
kormányzati kommunikációnak - azonban a valóság ettől sokkal borúsabb képet fest.

Azt látjuk ugyanis, hogy miközben a statisztikai hivatal a teljes munkaidős munkavállalók jelentős 
keresetnövekedéséről ad hírt, a nemzetgazdasági bértömeg mértékén az ilyen szintű 
jövedelememelkedések korántsem köszönnek vissza.

Nem kell különösen nagy szakértelemmel bíró piaci elemzőnek lenni ahhoz, hogy a fenti, 
látszólagos ellentmondás valós okait megismerjük.

A két adat együttes fennállásának oka nem más, hogy a vírushelyzet eredményeképpen jelentkező 
gazdasági visszaesést – ezen belül pedig a munkaerőpiaci folyamatokat – egyáltalán nem sikerült a 
Kormánynak kontrollálnia.

A járvány hatására a korábbiaknál sokkal nagyobb teret nyertek az un. atipikus foglalkoztatási 
formák: elterjedtek részmunkaidőben dolgozók, fizetés nélküli szabadságolások stb.

Kommunikációs szempontból persze Önök jól állnak: ország - világ előtt el tudják mondani, hogy 
hány új munkahely jött létre, azonban normális esetben egyáltalán nem mehetnénk el szó nélkül 
amellett sem, hogy egyébként honfitársaink jelentős hányada már csak részmunkaidőben (kevesebb 
fizetésért) tud dolgozni, vagy munkaviszonya ugyan éppen fennáll, csak keresete nincs, mert fizetés



nélküli szabadságon van.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök urat, várható-e, hogy felhagynak a kommunikációs 
kormányzással, és valós segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak-, illetve a munkavállalóknak?

Nem elég ugyanis, hogy a kormányzati médiából dől a határtalan optimizmus, az emberek saját 
bőrükön érzik, hogy sokkal nehezebb anyagi helyzetben élnek.

Jakab Péter

1


