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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
koronavírus  (COVID-19)  okozta  humánjárvány  miatt  az  állami  vezetők  juttatásainak
csökkentéséről,  valamint  a többségi  állami tulajdonú gazdasági  társaságoknál a  bérplafon
bevezetésének szükségességéről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt az állami vezetők juttatásainak
csökkentéséről, valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál a bérplafon

bevezetésének szükségességéről

Az Országgyűlés – figyelemmel a koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult
helyzetre,  különösen  arra,  hogy  a  bevezetett  rendkívüli  intézkedések  jelentős  költségvetési
ráfordítást  igényelnek,  amelyhez  elengedhetetlen,  hogy az  állami  vezetők,  valamint  a  többségi
állami  tulajdonú  gazdasági  társaságok  vezető  állású  munkavállalói  is  felelősségteljesen
hozzájáruljanak – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül teremtse meg annak
jogszabályi feltételeit, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig

a)  az  állami  vezetők –  ide  értve  a  miniszterelnököt  és  a  köztársasági  elnököt  is  –  oly módon
járuljanak hozzá a járvány elleni védekezéshez, hogy a havi javadalmazásuk 30%-a kötelezően a
Járvány Elleni Védekezési Alapba kerüljön, továbbá

b)  a  többségi  állami  tulajdonú  gazdasági  társaságok  vezető  állású  munkavállalóinak  díjazását
1.000.0000.-  ft/hó  összegben maximalizálja,  a  díjazások radikális  csökkentése  által  fennmaradó
többletösszeget pedig utalja át a Járvány Elleni Védekezési Alapba.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A kormány szerint a járvány elleni védekezés és a károk enyhítése óriási pénzügyi erőforrást
igényel,  ezáltal  általános  megszorításokat  követel  meg  A  kormány  szerint  az  ezzel  járó
költségekhez  mindenkinek  hozzá  kell  járulnia,  ezért  a  pártoktól,  az  önkormányzatoktól,  a
nemzetközi vállalatoktól és a bankoktól már sikerült elvonnia a pénzt, annak érdekében, hogy azt
a  járványügyi  védekezési  alapba  „csoportosítsa  át”.  

Több jelentős forrás és meglehetősen indokolt megszorítás azonban érthetetlen okokból kimaradt
a kormányzati intézkedések közül, hiszen vannak a gazdaságnak más szereplői is, akiknek hozzá
kell járulniuk a fizetésük egy részével a járvány elleni védekezéshez. Ilyen például azon állami
vezetőknek  a  köre,  akiktől  kiemelt  pozíciójukból  adódóan  joggal  várható  el,  hogy a  bajban
felelős  magatartást  tanúsítva,  járuljanak  hozzá  a  közös  teherviseléshez.  De ide  sorolhatók  a
többségi tulajdonú állami gazdasági társaságok több millió forintos fizetéssel rendelkező vezetői
is.  Az  állami  tulajdonú  pénzügyi  szektor  vezetőinek  adható  maximális  bruttó  havi  alapbér
5.000.000.-  ft/hó.  Úgy  gondoljuk,  hogy  a  jelenlegi  válságos  helyzetben,  amikor  minden
vezetőnek példát kell mutatnia, ezek a bérek tarthatatlanok, valamint a kormányzati intézkedések
–  mind  az  igazságosságra  való  törekvés,  mind  a  következetesség  okán  –  ezen  fizetések
csökkentésének irányába kell,  hogy mutassanak. A bércsökkentés által keletkezett különbözet
pedig természetesen – a korábban említett példákhoz hasonlóan – a Járvány Elleni Védekezési
Alapba (a továbbiakban: Alap) kerülhet átcsoportosításra.

A fentiekre tekintettel tehát azt javasoljuk, hogy az állami vezetők havi javadalmazásuk 30%-át
fizessék be az Alapba, a többségi tulajdonú állami gazdasági társaságok vezetőinek a bruttó havi
alapbérét  pedig  a  veszélyhelyzet  megszűnéséig  egységesen  1.000.000.-  Forintra  szükséges
csökkenteni.

2


