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Az Országgyű lés
. . ./2009. (. . . .) OGY HATÁROZATA

Az állami vállalatok és intézmények vezető inek elfogadhatatlanul magas fizetésének
radikális csökkentésérő l

Az elmúlt hét év szocialista-szabaddemokrata kormányzásának és a válság félrekezelésének
következtében Magyarország a közép-európai régió éllovasából a kontinens sereghajtójáv á
vált: az államadósság fojtogat, sorra zárnak be az üzemek, emberek tízezrei válnak
munkanélkülivé, a devizahitelesek kilátástalan helyzetben vannak, családok százezreinek
jövője pedig bizonytalanná vált .

Ráadásul az MSZP-SZDSZ kormány most egy olyan költségvetést nyújtott be a z
országgyűlésnek, amely nem csak a következő évre jelent veszélyt Magyarországra nézve.

A 2010-es évre előterjesztett költségvetés ugyanis nem kezeli, hanem mélyíti az orszá g
válságát : még több munkahely fog megszűnni, még több vállalkozás megy majd cs ődbe, még
tovább nő az ország adóssága. A benyújtott költségvetés miatt az ország — ahelyett, hogy a
saját lábára állna — továbbra is külföldi hitelek és segélyek lélegeztetőgépén tengődik.

Elképesztő és elfogadhatatlan, hogy miközben az új költségvetéssel a kormány az utolsó tíz -
és húszezer forintjaikat sajtolja ki az emberekb ől, addig az állami cégek vezetői sokmillió
forintos fizetést tesznek zsebre hónapról hónapra .

Ezen elképesztő és elfogadhatatlan helyzeten azonnal változtatni kell, ezért az Országgy űlés
felszólítja a Kormányt, hogy a részvényesi jogok gyakorlójaként haladéktalanul tegyen
lépéseket a kizárólagos állami tulajdonú vagy többségi állami részesedésű vállalatok é s
intézmények ügyvezetését ellátó vezet ő tisztségviselők fizetésének radikális csökkentése, é s
az ország valós gazdasági helyzethez valamint a valós teljesítményhez igazítása érdekébe n
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Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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Miközben a kormány elhibázott gazdaságpolitikája, brutális megszorító intézkedései és a
válság félrekezelése miatt az emberek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, elfogadhatatlan ,
hogy az állami vállalatok vezet ő i elképesztően magas fizetéseket, sok millió forintot tehetnek
zsebre minden hónapban — az adófizetők pénzébő l .

Ezt az elfogadhatatlan helyzetet a kormánynak haladéktalanul rendeznie kell.

Budapest, 2009 . szeptember 16 .
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján ,
„Az állami vállalatok és intézmények vezet ő inek elfogadhatatlanul magas fizetéséne k
radikális csökkentésérő l” címmel a következő országgyűlési határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani .

Budapest, 2009 . szeptember 16 .
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