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Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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 a
Magyarország miniszterelnökéhez.

,,Meddig büntetik a szegényebb országrészek munkavállalóit?"

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2003-ban a Fidesz azzal kampányolt az uniós csatlakozás mellett, hogyha csatlakozunk az
unióhoz, akkor Magyarországon is nyugati életszínvonal lesz. Azóta eltelt 14 év,
Magyarországra pedig napi 2,2 milliárd forint uniós forrás érkezett, úgyhogy időszerű
megkérdezni, tessék mondani: ami most van, az már a nyugati életszínvonal? Vagy csak a
saját életszínvonalukra gondoltak, mert azt kétségkívül sikerült nyugati szintre emelni.

Ezzel szemben az átlag magyarnak pl. Kelet-Magyarországon nemhogy a nyugat-európai, de
még a nyugat-magyarországi bérszínvonal is csak vágyálom. A legfrissebb adatok szerint ma
egy szabolcsi munkavállaló ugyanazért a munkáért 123 ezerrel kap kevesebbet, mint egy
fővárosi, holott egy szabolcsi dolgozó munkája szerintem semmivel nem ér kevesebbet, mint
egy budapestié. Vagy - hogy egy másik példát mondjak - egy borsodi egészségügyi dolgozó
kb. feleannyit keres, mint egy gyon, holott megkockáztatom, egészen más
munkakörülmények között dolgozik az, akinek egy borsodi cigánytelepen kell életet mentenie
életveszélyes fenyegetőzések közepette, mint az, aki Győrben végzi ugyanezt a munkát, jóval
több pénzért. Önök szerint ez így igazságos? Mert szerintem nem.

Higgye el miniszterelnök úr, a magyar emberek a leszakadó országrészekben nem akarnak
sokat. De annyit minimum igen, mint amennyit az átlag magyar megkeres. Borsodból és
Szabolcsból 4 év alatt 24 ezren vándoroltak el. Ők nem külföldre, hanem az ország fejlettebb
régióiba, jellemzően Pest megyébe és Győr környékére. Ők már a nyugat-magyarországi
bérekkel is beérnék, de ezt még az állami cégeknél sem kapják meg, hiszen maga az állam is
jóval kevesebbet fizet ugyanazért a munkáért például egy miskolcinak, mint egy győrinek.



Sőt, ha valahol esetleg munkaerőhiány lép fel, és a piac logikája szerint elindulna az érdemi
béremelés, a kormány villámgyorsan beavatkozik, és leszervez két év alatt 450 millióból 5000
olcsó ukrán vendégmunkást, hogy a lehető leggyorsabban letörje a béreket. Mert az önök
gazdaságpolitikája nem a nyugati bérekben hisz, hanem az olcsó keleti vendégmunkásokban.
Önök még mindig azt hiszik, hogy Magyarország versenyelőnyét nem a minőségi, hanem az
olcsó munkaerő jelenti, ebbe viszont a leszakadó országrészek bele fognak dögleni.

Kérdezem Miniszterelnök urat: Meddig akarják még ezt folytatni? Meddig akarják még
alacsonyabb bérekkel büntetni azokat, akiknek mindössze annyi bűnük van, hogy szegényebb
országrészbe születtek? Mikor akarnak végre egyenlő munkáért egyenlő bért adni legalább
azoknál az állami cégeknél, ahol ezt Önök közvetlenül megtehetnék. Higgye el miniszterelnök
úr, a pénzen túl egy ilyen lépésnek fontos üzenetértéke is lenne: méghozzá az, hogy az állam
számára minden magyar ugyanolyan fontos nemcsak szavakban, de fizetésekben is, éljen az
ország bármely részén.

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. 10. 24.

Tisztelettel,

Jakab Péter
Jobbik


