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Tisztelt Képviselő Úri

Az Országgyffiés hbrzsaabáJj s 91 . §-a alapján h4,t~zzátirrt intézett „Hol tart a 15 %g-os
k rl,Qm kkentre. az áttaimt magyvngazidélkod ttesüietén?” cirn , K12Q10 _
számú _írásbeli megkeresésére -- amelyben a feltett kérdésekre azok sorrendjében – a
következő tájékoztatást adom :

1. kérdés: A társaságok vezetési struktúrájának átalakítása, a vezetői szintek tervezett
csökkentése eredményeként hány fóvef csökkent az áflamf vállalatok vezetőinek
száma?
Az átienTr társaságok vezetőt féá>cárna rn ikárrsarr n-em- csökkent, a ~M.6-ben

azonban jetise rflegtakarit ,st sikerült ziér %. Ebben különösen kkeme 4endö keegyar
Fejkrsztésa Bank jMFB . 2;14 uez~lrek d.S záeas ahol a felső vezetésben
b~vetkezatt váltás kővPtkP tében a vezérigazgatói alapbér 3,657,000 forintról
2_000_000 fearirifirar a vezérigazgató-helyettesi alapbér 3.052.000 forintról 1 .900.000
forintra csökkent ,
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) által végrehajtott személyi
változásoknak köszönhetően az első számú vezetők alapbérének csökkentése
következtében további mintegy 30 millió Ft megtakarítás mutatható ki a 2010 . év
időarányos részében. A 2011 . évre ez a megtakartXás 74 mti<tiá Ft-ra tefretrő .
Példaként megerrTirthetl<i továbbá, hogy a MAV Zrt. tíibbségi tulajdonban lévő
feáinyvárYaiatair rrlf a tJé rtt rtzeg-c *ci r st a vezetűr" bérek átV'agas 4 S % cstíiNkerttéséflek
verOte1- t sávati tervezzük megva%sitasx, wnsj folyamatban ~1, a GYSaSY Zenéé
2011 . ,'erKrár- ? 4ö. tervezett vezetőt ,lr3lsz :" s itrkextius kbvetkeztébte éves szinten
mintegy 94 mi.» Pt-ot takarítunk meg._
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2. kérdés: hány fövet csökkent összesen az átfami vállalatoknál rrrűkbdirr igazgatóságok
és f igpa►lY rtrizt á~f tagi,* r t S̀P+ rYFei ?
9diegkezdfldőtt tátseságflk vezette stsuktti tá nak átaaaktttaa, az iigazge,töst,gok s
febi +y

	

r~,tiks k létszámának és «razáséaaak r.;r ►.kke.'?tése: a : l)aat aat jele 9 is
tant

MFBZrt.
Az MFB Zrt . portfófiójába tartozó társaságokról általánosan elmondható, hogy -- néhán y
kivételtől eltekintve — megszűntek az igazgatáságaik, a felügyelő bizottságok pedig a
szükséges legalacsonyabb létszámmal, döntően rzltJazás nélkül végzik tevékenységüket .
Ennek megfielelóen az igazgatóósági és fielügyelö bizottsága tagok létszám a
Összességében ?	 fővel' csök> ent az etirtttítt ~i tiszakib~rrr, ami' ?tavi' szinten' 27,5 múYíó
F`t megtalicariiás% je4sl.

Mlbhl Zrt.
Az MNV .Zrt, Igazgatósága és msnedzsmenfie olyan személyi döntéseket hozott meg,
melynek köszönhetően hatékonyabb, eredményesebb és nem utolsósorban
kőltsógtakarékosabb irányítási struktúrák kialakítására került sor az MNV Zrt . rábízott
vagyoni körébe tartozó gazdasági társaságoknák

az MNV Zrt . a rábizott vagyona körébe tartozó társaságaknát csak a keemelt,
nemze azdaságr szarrspcmótld,' feiJrrtc s ~nélkrréf errgecté?yezi' rgazgart `rg
rr►# k~írt, tett is csak a kbzttstiaydcmban át % gazdasági társaságok takarékosab b
..* kr s4r' srzt 20.00. árva C-X ». ~yeJ rása nak rne elek , Jlegfa~ 7
fős Uéiszámrna[ ,

az előzőekre tekintettel a társaságok túlnyomó részénél megszüntetésre kerülte k
az igazgatőságok, ezeknél a társaságoknál a továbbiakban az első számú vezető
gyakorolja az igazgatóság hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi
IV. törvény 247.§-a szerinti vezető tisztségvaselörvezérigazgatóként ,

a rés rytár-sesá r formában rrrtirkt

	

gazdasági társas-ok esetében, ahc
igaaga

	

g ~m ttwiaködik, a f .tligyeló bizottságokat Slgydöctt i }ogkötret tstmkzta
fel a legfőbb szem_

A fentiek szerint meghozott döntések következtében az MNV Zrl . rábízott vagyoni
körébe és közvetlen kezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonú részesedéssel
működő gazdasági társaságoknál az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok
létszáma összességében '165fővel- csökkent az elmúlt Időszakban .

MÁV Zrt.
At Mr

	

. egysc^n qws és tötrbségr tc ayti rkrn á' ieánayv 'slat dgezrgs rs

	

és
fe e . bizottsági, tank tisatetietd5yáva4 ~tstiatos költségek csökkentét két
i *aabera ua45csFlr.+t :+~. meg. .4 Je yu Ustixk .igazgat ágagy rxaegszi nte hed:dfsk, a
felügyeli bizottságok létszáma a törvényi minimumnak megfelel ő 3 főben kerül t
meghatározásra_, illetve csökkentettük a tiszteletdíjak mértékét . Az intézkedések
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eredményeként a tisztségviselők létszáma NIÁV Zrt .-nél 5S %-Kat, a IVfAV
leányvállalatainál 51 % kal, összesen 51 fővel csb Ckent.
A létszám- és a tiszfefel=df csökkentés együtllas tratásakétrf a havi smrrlü megtxnkaaxftés
a MÁV Zrt-nél 53 %t a leányvl' laiatEortiználF 75%, összesen 18454 a:Ftf4 .

3. kérdés: Az igazgatóságok, felcxgyelőóizatt águk létszámának, valamint a vállalati
vezetői int ;tr r s1 klre/fe se — szdmszereisttve — milyen mértékben járult hozzá a Dr.
Orbán Viktor miniszterelnök úr által elmondott 48,2 milliárd forintos vért
megtakarításhoz?
5. kérdés: A I5%-os bértőmeg csökkentés az állami vagyonkezelés területének mely
részterületét érintette legnagyobb mértékben ?
7. kérdés: Az eddig végrehajtott intézkedéseken túl tervez-4 a kormány tovább i
bértömeg-csőkkentési az alfa«vagyangazdáticoo1s területén?

A fenti keroekre ceszess ~ ialrrror~tb, hogy a béutörrreg asbk,iaééiéssel
kapvs44etos tewezefit 4ntézkéhsela kholgazasca kerültek, a szükséges társadalmi-
g~~ ha elenrazések elvégzése folyamatban van, a döntést a megfelel ő
előkészítést és a minden lényeges tényezőre kiterjedő vizsgálatokat követően lettet
meghozni a strukturális, területi és ágazati szempontok figyelembevételével .

4. kérdés : Hogyan, és az állami vagyongazdálkodás mely részterületén valósított meg a
kormány a 48,2 milliárd forintos megtakarításhoz szükséges további kliltségcsökkentő
intézkedéseket?
Az állami vagyongazdálkodás egészét éring cé4 annak hatékonyabbá tétele . A
v cJ~tar — j 4aler-ri eRt rása~

	

alatt dév — rrrtl5zkedisak alapján dcJgoaz mk y
*ra44ber fe4erdat oxlrentált, kaltségtslr réknsatt m űki dS állami vagyongazdálkodás
kriasla igán.

6. kérdés: Van-e arra példa, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapnak az
állami vagyongazdálkodás területén dolgozó emberek ?
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek (MNV Zrt ., 1NFB Zrt.) a jogszabályok alapján, de
saját hatáskörben döntenek a fetúgyefetült alá tartozó gazdasági társdsdgokra
vonatkozóan a vezetökt vezető tisztségviselők kin vezéséról, illeme aVadatmazásásöS ,
dvntéseikröl tételes és naprakész információ, valamint kapcsolódó összesítés nem áll
rerzdelkez st rrkrrs Arn+enrtyen Káp selö úr .kér á se a 2 rrs Ft-os felső határra
vematkcazlk, Cggy táyékoztat=, hogy ez él.lsrcú többségi tulajdonban lévő gazdasági
társas rak r orron kinevezett vezető inek esetében folyamatosan betartásra kerül a
felső határ .

Kérem válaszom szíves elfogadását .

Budapest, 2010. december „ a

ldv let%zl:
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