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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterne k

„Kiknek a fizetéséb ő l finanszírozzák a vezetői béremeléseket?”

Tisztelt Miniszter Úr !

Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár korábbi írásbeli kérdésemre adot t
válaszában ezt írta : ""A vezető állású munkavállalók díjazásával kapcsolatosan a többség i
állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazás i
rendszerének megújításáról szóló 1660/2015 . (IX. 15 .) Korm. határozat (kormányhatározat)
gyakorlatba ültetését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a portfóliójába tartozó társasága i

tekintetében megkezdte . A folyamat során alapelvárás, hogy az új javadalmazási rendsze r
alkalmazása többlet költségvetési forrás bevonásával nem járhat és a bértömeg mértéke ne m
emelkedhet . "

Ezt követően az Országgyű lésben intéztem kérdést Önhöz azzal kapcsolatban, hogy mikén t
kerül sor a vezető állású munkavállalók bérének emelésére többlet költségvetési forrá s
bevonása nélkül . Erre Fónagy államtitkár úrtól azt a választ kaptam, hogy "a Fejlesztés i
Minisztérium alá tartozó társaságok vezető állású munkavállalói esetében - a Magyar Nemzet i
Vagyonkezelő Zrt., a Szerencsejáték Zrt ., a Magyar Villamos Művek Zrt . és a MAV Zrt . első
számú vezetője kivételével - a korábbi években meghatározott alapbérük és az adható
prémium teljes összege éves szinten 2016-ban kisebb összeg ű a korábbi évekénél . Ezáltal
többlet költségvetési forrásra nem lesz szükség, és a munkavállalói állományt sem érint i
semmilyen tekintetben negatívan a bérköltségek előbb említett változó szabályoknak

megfelelő alakulása ."



Kérdésem, hogy pontosan milyen források átcsoportosításával teremtik meg a fedezetet a
Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt., a Szerencsejáték Zrt ., a Magyar Villamos Művek Zrt . és
a MÁV Zrt. vezető inek béremelésére?

Várom válaszát !

Budapest, 2016 . március 21 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyű lési képviselő (LMP)
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