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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Kívánja-e jogszabályban korlátozni a Kormány az állami tulajdonú cégvezet ők
fizetését?”

címmel .

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

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr által 2010 . június 8-án ismertette a közszférába n

alkalmazandó 2 millió forintos vezet ő i bérplafont .

Dr. Matolcsy György miniszter úr írásbeli kérdésre kifejtett válaszában a Kormán y

eddigi intézkedései között nevesítette, hogy kidolgozásra került az a törvényjavaslat ,

amely „a szűkebb értelemben vett közszférán túlmenően egyes pénzügyi szervezeteknél

és a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál is 2 millió forintos jövedelemkorláto t

vezet be” .

A Kormány által benyújtott - jelenleg kihirdetés el őtt álló - törvényjavaslat szerin t

valóban hatályban marad a Bajnai-kormány által bevezetett, az igazgatósági tagokra, é s

a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó bérkorlátozó rendelkezés . Más kérdés, hogy az

állami tulajdonú gazdasági társaságoknál a megbízási szerz ődés alapján dolgozó

vezérigazgatóra, illetve a munkavállalókra vonatkozó 2 milliós bérplafont azonba n

éppen a Kormány által benyújtott törvényjavaslat törli el .

E rendelkezések helyébe nem állapít meg új szabályokat, így várhatóan 2010 . augusztus

második felétől kezdődően egyetlen állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló



gazdasági társaságnál sem fogja korlátozni a vezérigazgatók, vezető állású

munkavállalók díjazását jogszabály .

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

27. §-ában biztosított jogommal élve a Magyar Köztársaság Országgyű lésének

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

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Ha igaz az, amit július 6-i keltezés ű levelében írt, amely szerint kidolgozták a

köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál is a 2 millió forintos

jövedelemkorlátot bevezető törvényjavaslatot, akkor azt miért nem nyújtotta be a

Kormány az Országgyűlésnek? (Kérem, hogy válaszához szíveskedjen

mellékelni a korábbi válaszában hivatkozott, Kormány által elfogadott, a

köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál alkalmazandó 2 millió forinto s

jövedelemkorlátot bevezető törvényjavaslatot . )

2. Ha valós a kétmillió forintos bérplafon fenntartására vonatkozó szándék, akkor

miért törlik el ezt a rendelkezést?

3. Hogyan kívánja korlátozni a kormány az állami tulajdonú társaságok vezet ő inek

fizetését ?

4. Milyen összegű fizetést tart kívánatosnak az állami tulajdonú gazdaság i

társaságok vezető tisztségviselői díjazásának megállapítása során? (Kérjük ,

válaszát számszerűsítve, társaságokra lebontva szíveskedjen megadni . )

5. Szükségesnek tartja-e, hogy a Kormány tagjai hitelesen és pontosan

tájékoztassák az országgyű lési képviselőket a feladatkörükbe tartozó ügyekben ?

Mit tartana követendő eljárásnak, ha a Kormány tagja hamis tájékoztatást adna

az Országgyűlés tagja számára?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010 . augusztus 2 .

Dr. Szeke es Im77 re

országgyűlési képviselő
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