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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerin t

hozzám intézett, „Mi lesz azokkal a munkavállalókkal, akik a most bejelentett kormányzati intézkedések ,
átalakítások nyomán veszítik el jelenlegi munkahelyüket?” című , K/8834. számú írásbeli kérdésér e
az alábbi választ adom.

Akár az OECD, akár az Eurostat, akár a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) objektí v

számadatait vizsgálja, mindenhol azt fogja tapasztalni, hogy Magyarországon az összes

foglalkoztatottak arányához képest a közigazgatásban dolgozók aránya magasabb, mint a

hasonló tulajdonságokkal rendelkező országokban tapasztalható arány . A Kormány régóta

megfogalmazott állítása, hogy a közigazgatási bürokrácia nagysága és min ősége érdemben

befolyásolja egy ország versenyképességét. Ezt alátámasztják a nemzetközi tendenciák is .

A tartós gazdasági növekedés egyik legfontosabb feltétele a jöv őben az, hogy a magyar állam

működése európai értelemben versenyképessé váljon . A Kormány most lát lehetőséget ennek a

megalapozására, hiszen az országban hat százalék körüli a munkanélküliség, az ország egye s

részein pedig munkaerőhiány van. A háttérintézmények átalakításával párhuzamosan, a

Kormány meg fogja tárgyalni annak a lehetőségét, hogy miként tudja segíteni a közszférá t

elhagyó állampolgárok elhelyezkedését. Azon kormánytisztviselők részére, akik elhagyják a

közszférát, az államnak segítséget kell nyújtani, hogy a versenyszférában alkalmazottként vag y

önfoglalkoztatóként megállják a helyüket. Ehhez az érintettek személyükben is kaphatnak maj d

segítséget (átképzés formájában), illetve a Karrier Híd Program keretében azon gazdasági

társaságok is, amelyek foglalkoztatják a közszférából távozó személyeket .

Ezen intézkedések forrása elsősorban az a költségvetési megtakarítás lehet, amely az érintett

közszolgáknak a közszférából történő távozása jelenthet . Ugyanakkor a Kormány célja, hogy a

bértömeg-gazdálkodás segítségével biztosítsa, hogy a közszféra létszáma fokozatosan
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leszorításra kerüljön, és ne kerülhessen arra sor, mint az elmúlt évtizedekben minde n

alkalommal, amikor egy-egy központilag elrendelt létszámleépítést követő egy év múlva a

kormányzati létszámok már ismét elérték vagy meghaladták a létszámleépítés el ő tti

létszámokat .

Tisztelettel:
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő „Mi lesz azokkal a munkavállalókkal, akik a most
bejelentett kormányzati intézkedések, átalakítások nyomán veszítik el jelenleg munkahelyüket?” című ,

K/8834. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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