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Írásbeli kérdés
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Fellegi Tamá s
nemzeti fejlesztési miniszter úrna k

„Véget ér-e a válság 2010. szeptember 30-át követ ően az MFB Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá kerülő gazdasági társaságoknál? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Fidesz országgyűlési képviselő i 2008 . őszétő l számos indítványban kezdeményezté k

az állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői díjazásának

csökkentését . E kezdeményezés és a gazdasági válság hatására is elfogadásra került a

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi

CXXII. törvény, amely maximálta a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezet ő

tisztségviselő i díjazásának mértékét . A hatályos rendelkezések alapján a társaságo k

vezető tisztségviselő inek havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke év i

összes keresete egytizenkettedének egynegyede lehet, azaz jelenleg mintegy kétmilli ó

forint.

A Dr. Matolcsy György és Dr . Fónagy János országgyűlési képviselők által benyújtott

T/35. számú törvényjavaslat elfogadását követően a 2010. évi LII. törvény szerint

ugyanakkor e rendelkezéseket 2010 . szeptember 30-tól nem kell alkalmazni az MF B

Zrt.-re, a törvény mellékleteiben meghatározott gazdasági társaságokra, illetve azo k

munkaviszonyban álló munkavállalóira és vezet ő tisztségviselőire .

Ezen személyek esetében a havi személyi alapbért, illetve a vezető tisztségviselő havi

díjazását az MFB Zrt.-nél illetve az érintett gazdálkodó szervezetnél 2006 . január 1 .-



2010. augusztus 31 . közötti időszakban valamennyi kifizetésre került – számvitel i

törvény szerinti – bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés együttes összegéből

számított éves átlag alapulvételével, annak csökkentésével kell meghatározni .

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

27. §-ában biztosított jogommal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

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

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Hogyan fog emelkedni 2010. szeptember 30. után a törvény hatálya alá tartoz ó

állami vállalatok vezet ő tisztségviselőinek havi fizetése, illetve díjazása?

2. Mekkora lesz az egyes érintett társaságoknál az új szabályozás szerinti havi

személyi alapbér, illetve havi díjazás?

3. Milyen feltétel következik be 2010. szeptember 30-án, ami miatt akkortól

történik a díjazási szabályok megváltoztatása, és véget ér ezen társaságok

esetében a takarékosabb működésre vonatkozó szabályok alkalmazási

kötelezettsége?

4. Összefüggésben lehet-e ez az időpont az új kormány megalakulását követ ően az

állami tulajdonú gazdasági társaságokban végrehajtandó személycseré k

megtörténtével?

5. Összefüggésben lehet-e ez az id őpont a takarékoskodásra különös okot ad ó

gazdasági válság végével ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010. július . . . .

Tukacs István

országgyűlési képviselő

MSZP
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