Politikusi bérek reformja
A 199 parlamenti képviselőből 54-nek összesen 95 cégben van valamekkora
tulajdonrésze (ezek szerint némelyiknek többen is) legalábbis ennyit vallottak be a
tavaly december végén leadott vagyonnyilatkozatokban.
A legtöbb cég amolyan családi vállalkozás, amelyeket – úgy tűnik – mintha azért
hozták volna létre, hogy el lehessen számolni bennük a családtagok különböző
üzleteit, vagy mondjuk ilyen-olyan megbízási szerződéses munkáját (ami egyébként
nem csak a parlamentben, hanem az egész gazdaságban elég jellemző). Éppen ezért
gyakori, hogy a cégek bejegyzett tevékenységei között mindenféle és amúgy elég
különböző tevékenység szerepel.
Van olyan cég például, ami elvileg egyszerre végez társadalomtudományos
kutatásokat és tenyészt csirkéket.
A politikus a nép alkalmazottja, fizetésért, méghozzá teljes fizetésért. Ezért a nap
huszonnégy órájában politikusnak kell maradnia (egy rendőr sem hagy futni egy
betörőt, csak azért mert lejárt a munkaideje) hogy hitelesek maradhassanak az
előtt a közösség előtt, amelyet képviselnek. Ebbe szerintünk semmiféle más
vállalat, cég érdekeltségben való részvétel nem fér bele, hiszen ezáltal a
függetlensége kerülne veszélybe
Ehhez egy egységes, átlátható politikai bérrendszert kell felállítani, hasonlóan, mint a
képviselt polgárok helyzetében is.
A magas fizetések által gőgössé válnak a politikusok, elfelejtik, miért vannak a
helyükön egyáltalán. A politikusbérek csökkenése hozzájárulna ahhoz is, hogy a
képviselők jobban átláthassák azokat a problémákat, amelyeket az országgyűlés felé
kell(ene)megvitatni a képviseltek megbízásaként.
Nézzük, mit lehet (kell) tennünk ez ügyben:
Miniszterelnök

1,500.000 Ft.

Amihez Orbán Viktor esetében még a képviselői díj is hozzájön.

MA változtatás: maradjon a másfél millió forint, de a képviselői díj az „ugrik”
hiszen Ö ebben az esetben az ország irányító szervezetét képviseli.
- 230.000 Ft.
Miniszterelnök helyettes

1,691,666.00

MA változtatás: Egy millió forint bőven elég ahhoz, hogy alkalmanként a
miniszterelnököt helyettesítsék (Semjéntől ebben a pozícióban még semmit sem
láttunk)
- 690.000 Ft.
Miniszter (10)

miniszteri fizetés 1,1 millió Forint

MA változtatás: A miniszteri fizetéseket a mindenkori átlagkereset háromszorosában
állapítanánk meg, ugyanolyan adóterhekkel, mint minden magyar adófizetőnek. Ez
kb. bruttó 750.000 Ft. felelne meg.
- 10 x 350.000 = 3,500.000 Ft.
Jelenleg 54 államtitkár és 102 helyettes államtitkár van hivatalban
Miniszterhelyettes

1 millió Forint

Államtitkár (54)

1 millió Forint

MA változtatás: Itt egységesen 600.000 Ft. egy méltányos juttatásnak minősül.
- 400.000 Ft. x 54 = 21,6000.000 Ft.
Helyettes államtitkár

(102) 748 000 Ft.

MA változtatás: Nem tudjuk, hogy kell e ennyi, de ha kell, akkor úgy gondoljuk,
hogy 450.000 Ft korrekt fizetés, főleg ha a számok alapján minden államtitkárnak
kettő!! helyettese is van.
- 102 x 300.000 = 30,600.000 Ft.
Parlamenti képviselő

(199) havi 748.000 forint.

A parlamenti képviselők fizetése jelentősen nőtt az új ciklusban: a helyettes
államtitkárokhoz hasonlóan 748 ezer forint a havi alapfizetésük. Ezzel együtt viszont
elveszítik a költségtérítést és a lakhatási támogatást.
MA változtatás: Miután eddig is a helyettes államtitkár fizetésével helyezték egy
szintre, ezért a képviselői béreket is havi 450.000 Ft. ban állapítanánk meg.

- 298.000 x 199 = 59,302.000 Ft.
Az alábbi sorok a kormányrendeletből valók:
„Szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsi: olyan, kizárólag hivatalos célú
használatra, tételes menetlevél vezetésével igénybe vehető személygépkocsi,
melynek használatát a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter engedélyezheti az e rendeletben meghatározott szervezeti egységek
számára.”
Ezek alapján, bizonyos kritériumoknak megfelelően, a Gk. használatot megtarthatják .
110 milló Ft.-ot spóroltunk meg havonta, úgy, hogy nem gondoljuk azt, hogy
bármely politikus alul lenne fizetve. Természetesen az átlagjövedelem
emelkedésével emelkedhetnek a politikusi bérek is, tehát hajrá….
Ebből a kiismerhetetlen, rejtett, plusz jövedelmekkel megspékelt
összevisszaságból csak egy kiút van:
Egy meghatározott bruttó fizetés, mint a legtöbb dolgozó embernél. Ha sokat autózik,
leírhatja az adójából (vagy ha jogosult, akkor állami gépkocsi) ha bizottsági tag, vagy
bármely más plusz feladatot végez, akkor elszámolhatja túlórában (feltéve, ha nem a
normál képviselői munkája alatt végzi ezt.) Csak és csakis így tudja érdemben a nép
hétköznapi dolgait képviselni!
Ergo: a bizottsági tag, alelnökök és elnökök, a jegyzők, a frakcióvezetők és a
frakcióvezető-helyettes, a házelnök és a parlamenti alelnök nem „hivatás” hanem egy
elismerés, megtiszteltetés, amit megköszönhet a tisztelt képviselő úr.
Egy hétköznapi példa: Az osztályvezetőnk (nem a vezérigazgató) sok megbeszélésen
vesz részt, egyeztet más részlegekkel, részt vesz különböző továbbképzési
előadásokon, referál a vezetőség felé és persze „mellékesen” vezeti a rábízott osztályt
is. Mindezt egy fizetésért! Sőt azért sem kap külön juttatást, ha történetesen Ö vezet
egy előadást, amit hetekig dolgozott ki a munkaideje után. Vannak napok, amikor
reggeltől estig dolgozott és hulla fáradtan érkezik haza esténként.
Félreértés ne essék, nem sajnálom, mert 1. Ö kereste ezt a munkát. 2. Jól meg van
fizetve. Ja, és még valami: ha nincsenek megelégedve a munkájával, akkor egyszerűen
csak kirúgják……
Miért lenne a politikusnak más a besorolása?
Ez az igazi alternatíva, a Magyar Alternatíva.

