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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. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Mit tesz a kormány az egyre nagyobb bérkülönbségek leküzdése 
ellen?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt évek kormányzásának egyik legnagyobb negatív sikere, amit önök elkönyvelhetnek az,
hogy teljes leszakadásba taszították a vidéki térségeket. A soha nem látott méretű elvándorlás, a
korrupció,  az  egészségügy,  oktatás,  szociális  ellátórendszer  lezüllesztése,  a  forint  totális
mélyrepülése mind-mind olyan dolgok, amik az önök negatív eredményei közé tartoznak és mind
olyanok, amik a vidéki Magyarország kivéreztetését okozták.

A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es évre vonatkozó felmérései szerint ismét tovább mélyült a
bérszakadék  az  ország  különböző  térségei  és  ezáltal  a  társadalmon  belüli  csoportok  között.
Egyértelműen  látszik,  hogy  a  legnagyobb  különbségek  a  főváros  és  a  keleti  országrész
elszegényedett megyéi között találhatók. A tavalyi évben az országos nettó átlagbér 244.609 forint
volt.  Míg  a  legjobb  átlagfizetést  Budapesten  305.924  forint,  addig  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei átlag – ami a legalacsonyabb ismét – csupán 167.766 forint volt.  De ha csak a megyei
lebontást  nézzük,  akkor  is  elkeserítőek  a  számok,  ugyanis  nyolc  olyan  megyénk  van,  ahol  az
átlagkereset nem éri el a nettó 200 ezer forintot, ide tartozik például: Békés, Nógrád, Borsod, Zala,
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Somogy megye is.

A bérek alakulása és az egyre inkább elszegényedő vidéki térségek az elvándorlást is felerősítik. A
miniszterelnök arról  beszél  itt  az országgyűlésben,  hogy fiatalok ezrei kalandvágyból  költöznek
külföldre és azért, hogy ott szerencsét próbáljanak, az igazság azonban az, hogy ezek az emberek
kényszerűségből hagyják el a hazájukat. Elmennek, mert kilátástalan az anyagi helyzetük, mert nem
tudnak  itthon  tervezni  és  jövőt  építeni,  mert  ugyanazért  a  munkáért  sajnos  más  országokban



nagyobb megbecsülés és több pénz jár, mint idehaza.

Egy friss piaci elemzés szerint – amely során az átlagbéreket, valamint az ingatlanárakat vetették
össze különböző térségeken és településeken – egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához 2015-
ben  77  havi  átlagkeresetre  volt  szükség,  2020-ban  pedig  ugyanezért  a  lakásért  111  hónapnyi
fizetésre van szükség. Ha tehát valaki arra vállalkozik, hogy lakást szeretne vásárolni Debrecenben,
akkor több, mint kilenc éven keresztül kell spórolnia úgy, hogy közben semmi másra nem költhet,
sem ételre, sem lakhatásra, egész egyszerűen semmire.

Kérdéseim a következők miniszter úrhoz:

Rendelkezik-e  a  kormány  olyan  jellegű  stratégiával,  amely  a  hatalmas  bérszakadékok
megszüntetését, a leszakadó térségek ilyen jellegű felzárkóztatását segítenék?

Nem  gondolja  úgy  miniszter  úr,  hogy  az  olyan  gigaberuházások,  mint  a  Budapest-Belgrád
vasútvonal építése,  a paksi bővítés,  a Szaúd-Arábia számára nyújtott  hitelkeret helyett  inkább a
hazai bérek rendezésére kellene koncentrálnia a kormányzatnak?

Vállalják-e önök a felelősséget azért, hogy az igazi nemzeti sorskérdést jelentő kivándorlás az önök
elmúlt 10 éves kormányzása alatt soha nem látott méreteket öltött?

Várom válaszát!

Keresztes László Lóránt
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