
Jakab Péter
országgyűlési képviselő

€,r agyülés Hívatal a

irr.m(,,n rszám

	

1 9— G

Érkezett 2019 MÁJ 2 9 .

Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani Magyarorszá g
miniszterelnökéhez

„A lopott pénz visszajár, ugye?”

címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

„Aki azt hiszi, hogy a korrupciót valahol a messzi galaxisban követik el, az téved. A korrupció
a mindennapjainkat mérgezi, hiszen pontosan a mérhetetlen lopás az, ami miatt ma nem ju t
pénz bérekre, nem jut pénz arra, hogy aki min őségi munkát végez, az minőségi fizetést is
kapjon, és ne kelljen azon gondolkodnia, hogy a rezsit fizeti ki, vagy az élelmiszert .

Mészáros Lőrinc, akit sokan csak az Ön pénztárosaként emlegetnek, tavaly 160 milliárddal lett
gazdagabb. Ez azt jelenti, hogy napi 440 milliót keresett . Ha így folytatja, 2024-re ő lesz a világ
leggazdagabb embere . A magyar meg a legszegényebb .

Mert hiába dolgozik a magyar éjt nappallá téve, ha a Mészáros-félék gátlástalanul elveszik a
pénzét . Elveszik akkor, amikor többszörös áron építenek utakat, vagy amikor offshore cégekb e
menekítik a pénzüket, hogy ne kelljen adót fizetniük . Elveszik akkor, amikor éhbérér t
foglalkoztatnak közmunkásokat . Elveszik akkor, amikor tönkreteszik a konkurens kis- és
középvállalkozásokat, akik nincsenek jóban Önnel .

A bérek nem azért nem nőnek Magyarországon, mert a magyarok rosszul vagy kevese t
dolgoznak, hanem azért, mert a Mészáros-félék és a Fidesz-haverok ellopják . Egy borsodinak,
aki a példa kedvéért a helyi egészségügyben dolgozik, havi 90 ezerb ől kell megélnie . Ezt a
pénzt Mészáros Lőrinc 18 másodperc alatt keresi meg, jobban mondva 18 másodperc alatt ves z
el ennyi pénzt azoktól, akik ezért a pénzért valóban megoldoztak. Ön szerint rendben van, hog y
Mészáros Lőrinc 18 másodperce egyenértékű egy egészségügyi dolgozó egy hónapny i
kőkemény munkájával?



Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az elmúlt években a Fidesz óvatos becslések szerint is csak a
túlárazott közbeszerzésekkel egymillió forintot vett ki minden magyar dolgozó zsebébő l .
Egymilliót vett ki a tanár, az ápoló, a kőműves a bolti eladó és még sokak zsebébő l . A kérdésem
nagyon egyszerű : mikor adják nekik vissza ezt a pénzt, és a többit, amit elloptak t ő lük?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2018. május 22 .

Tisztelettel,

Jakab Péter
Jobbik
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