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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenn i

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Hogyan kívánja megvalósítani közszféra bérkiadásainak átalakítására vonatkoz ó
kormányzati célkitűzést?”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért tő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgyűlésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét .

Ezen akciótervben 15 . pontként, a költségvetési egyensúly védelme érdekében

megvalósítandó intézkedések között nevesítette a közszféra bérkiadásainak átalakítását .

Az intézkedés bejelentése feltehet ően nem történt volna meg, ha azt nem előzi meg

alapos szakmai döntés-el őkészítésen alapuló kormányzati döntés . Az intézkedés

bejelentése — a más, takarékossági intézkedésekkel együtt várt 120 milliárd forinto s

megtakarítása hatástól eltekintve - ugyanakkor további konkrétumokat ne m

tartalmazott .

Az intézkedésnek a költségvetési egyensúlyi hatására, valamint a magyar gazdasá g

versenyképességére gyakorolt hatására tekintettel szükségesnek tartjuk az intézkedésse l

kapcsolatos részletes információk megismerését .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy űlésének



Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Milyen átalakítást kíván megvalósítani a kormány a közszféra bérkiadásaival
kapcsolatban?

2. Milyen ütemezéssel kívánja megvalósítani a kormány a közszfér a
bérkiadásainak átalakítását?

3. Hány embert érint majd – a kormány számításai szerint - a közszféra
bérkiadásainak átalakítása ?

4. A kormány által várt 120 milliárd forint megtakarítás hány százaléka várható a
közszféra bérkiadásainak átalakításából ?

5. Várható-e a kormány – feltehetően létező – számításai szerint, hogy ugyanazért
a munkáért kevesebb fizetést kapnak a közszférában dolgozó emberek ?

6. Várható-e a kormány – feltehetően létező – számításai szerint, hogy jelent ős
számú elbocsátásra kerül sor a költségvetési szférában? Ha igen, ez hogyan
illeszkedik a kormány 1 millió új munkahely megteremtésére irányul ó
célkitűzéséhez, hogyan befolyásolhatja annak megvalósítását ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Tukacs Istváh
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