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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: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Támogatják-e az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét?" 

Amikor legutóbb a leszakadó országrészek tragikus bérhelyzetéről interpelláltam a kormányt, azt a 
választ kaptam, hogy a béremelkedés átlag fölötti ezekben az országrészekben, úgyhogy én csak ne 
aggódjak az itt élő munkavállalókért.

Miután nekem láthatóan nem hiszik el, hogy nagy a baj, arra kértem a munkavállalókat szerte az 
országban, hogy írják meg a közösségi oldalamra, mennyit is keresnek.

A teljesség igénye nélkül: Valéria Szabolcsban 100 ezer forintért vasal egy ruhagyárban. Mária 
Borsodban 120 ezerért bolti eladó. Ferenc Szolnok megyében 43 év munkaviszony után keres 
esztergályosként 130 ezret. Ildikó 98 ezret keres gyógymasszőrként egy borsodi kórházban, és még 
sorolhatnám. Miniszter úr, ne nekem, hanem ezeknek az embereknek mondja a szemébe, hogy átlag
fölött nőtt a bérük.

Persze kaptam pozitív üzenetet is. Tímea például segédápolóként kap 580 ezret! Meglepő ugye? 
Nem, Miniszter úr, nem az, ő Münchenben dolgozik. De nem kell olyan messzire menni, hogy 
ugyanazért a munkáért jóval többet kapjon az ember. József például Borsodban 158 ezerért volt 
raktáros, most Budaörsön az 340 ezerért. A 60 év feletti István Nógrádban 176 ezerért dolgozik 
CNC gépkezelőként, ugyanebben a munkakörben a 23 éves Krisztián Győrben 400 ezret vihet haza.
Egy villamosvezető Miskolcon 180 ezret keresett, Budapesten kevesebb munkáért is 250 ezer és 
440 ezer között kap havonta.

Miniszter úr! Ez a valóság, nem az, amit megírnak önnek.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter urat: Most, hogy egy kis betekintést nyert a magyar 
mindennapokba, hajlandóak-e támogatni azt a határozati javaslatot, amit benyújtottam a leszakadó 
országrészek bérfelzárkózása érdekében, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér járjon. Igen vagy 



nem?

Várom érdemi válaszát!
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