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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Hol tart a 15 %-os bértömeg-csökkentés az állami vagyongazdálkodás területén? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, tekintettel arra, hogy e tárgykörben
a Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án ismertette a kormány 29 pontból
álló első gazdasági akciótervét . A program 20 . pontjának célkitűzéseként hangzott el ,
hogy az állami cégeknél 15 százalékos bértömeg-csökkentést kell elérni, melyne k
eredményeként 48,2 milliárd forint kiadáscsökkenéssel számol a kormány .

Tekintettel arra, hogy a program bejelentése óta fél év telt el, indokolt áttekinteni az
akcióterv 20. pontjában megfogalmazott célok megvalósulását .

Ennek jegyében az alábbi kérdéseket intézem Miniszter úrhoz :

1. A társaságok vezetési struktúrájának átalakítása, a vezetői szintek tervezett
csökkentése eredményeként hány fővel csökkent az állami vállalatok vezetőinek száma?

2. Hány fővel csökkent összesen az állami vállalatoknál működő igazgatóságok és
felügyelő bizottsági tagok létszáma?

3. Az igazgatóságok, felügyel őbizottságok létszámának, valamint a vállalati vezető i
szintek csökkentése — számszer űsítve - milyen mértékben járult hozzá a Dr . Orbán
Viktor miniszterelnök úr által elmondott 48,2 milliárd forintos várt megtakarításhoz ?

4. Hogyan, és az állami vagyongazdálkodás mely részterületén valósított meg a
kormány a 48,2 milliárd forintos megtakarításhoz szükséges további költségcsökkentő
intézkedéseket?



5. A 15 %-os bértömeg csökkentés az állami vagyonkezelés területének mel y
részterületét érintette legnagyobb mértékben?

6. Van-e arra példa, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapnak az állam i
vagyongazdálkodás területén dolgozó emberek ?

7. Az eddig végrehajtott intézkedéseken túl tervez-e a kormány további bértömeg-
csökkentést az állami vagyongazdálkodás területén ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2010 . december 14 .

Tukacs István

országgyűlési képviselő
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