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az állami vállalatok vezet őinek elfogadhatatlanul magas fizetésének jelent ős
csökkentésérő l

Az elmúlt hat év Fidesz-KDNP kormányzásának következtében Magyarország a közép-
európai régió sereghajtójává vált : az államadósság történelmi csúcson, a gazdasági növekedést
csak az uniós pénzek kiszórása és a multik exportja tartja fenn, a foglalkoztatásb ővülés nagy
része pedig a közmunkának és a külföldi munkavállalásnak köszönhet ő . A közalkalmazott i
bérek nyolcadik éve vannak befagyasztva, a minimálbér nem éri el a létminimum szintjét, n ő
a dolgozói szegénység.

Miközben négy millióan élnek a létminimum alatti jövedelemb ő l és több millióan keresnek a
megélhetési küszöb alatt, a kormány megemeli az állami vállalatok vezető inek, valamint a
Magyar Nemzeti Bank elnökének és vezet őségének a fizetését . Miközben az emberek egyre
nehezebb helyzetbe kerülnek, miközben újabb és újabb intézkedésekkel veszi el t ő lük a
kormány a pénzt, egyes állami vállalatok vezet ő i arcátlanul magas fizetést, sokmillió forintnyi
közpénzt tehetnek zsebre havonta .

Ez egy nyilvánvalóan elfogadhatatlan és méltatlan helyzet . Elfogadhatatlan, hogy a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója, a Magyar Államvasuta k
Zrt. vezérigazgatója, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő
Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Posta Zrt . vezérigazgatója, az Magyar Villamos Művek Zrt.
vezérigazgatója 72 millió forintot, vagy ennél is többet tehet zsebre évente az adófizet ők
pénzébő l .

1. Mindezek alapján az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy a részvényesi jogo k
gyakorlójaként haladéktalanul tegyen lépéseket az elfogadhatatlan helyzet rendezése, vagyis a
kizárólagos állami tulajdonú vagy többségi állami részesedésű zártkörűen működő
részvénytársaságok ügyvezetését ellátó vezet ő tisztségviselők fizetésének jelentős
csökkentése és a valós helyzethez valamint a valós teljesítményhez igazítása érdekében .

2. Az Országgyűlés egyúttal felszólítja a Kormányt, hogy vizsgálja ki : a „pofátlan” fizetések
és az „arcpirító” jutalmak elleni fellépés, melyet a Kormány 2010-ben hirdetett meg,
mennyiben valósult meg, hogyan teljesítette a Kormány az állami vállalatok vezető inek
elfogadhatatlanul magas fizetésének radikális csökkentésére vonatkozó ígéretét .

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

INDOKOLÁS
Miközben a kormány elhibázott gazdaságpolitikája és brutális megszorító intézkedései miat t
az emberek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, elfogadhatatlan, hogy az állami vállalato k
vezető i arcátlanul magas fizetéseket, sok millió forintot tehetnek zsebre minden hónapban - a z
adófizetők pénzébő l .

Ezt az elfogadhatatlan helyzetet a kormánynak haladéktalanul rendeznie kell .
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Tisztelt Elnök úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom ,Az állami vállalatok vezetőinek elfogadhatatlanul magas fizetésének jelentős
csökkentéséróT' című országgyű lési határozati javaslatot.

Budapest, 2016 . május 17 .

Szél Bernadett
(LMP)
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