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

43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő K/1101., K/1106., K/1107. és K/1108.

számú írásbeli kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVL törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján

a Varga Mihály miniszter úrhoz benyújtott K/1101. Hány állami alkalmazottat érint az olcsá

és hatékony állam kialakitásai, valamint a hozzám intézett K/1106. Milyen párhuzamosságok

vannak jelenleg a központi közigazgatási rendszerbenr, K/H07. A digitalizáció terjedése

miatt mely munkahelyek válnakfeleslegessé a központi közigazgatásban? és K/1108. Milyen

minőségi bérfejlesztést tervez a kormány a központi közigazgatásban? című írásbeli kérdésére

az alábbi választ adom.

Minden kormányzati ciklus elején természetes folyamat, hogy az új kormány áttekinti az

apparátus szerkezetét, hogy pontosan milyen munkakörben, melyik minisztériumban

mennyien dolgoznak, és a hatékony és gyors közszolgálat ellátásához pontosan hány emberre

van szükség.

Mindemellett tekintettel kell lennünk arra is, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek, a

digitalizáció elterjedésének következtében ma bizonyos területeken kevesebb munkatárs is el

tudja látni ugyanazokat a feladatokat, amelyekhez néhány évvel korábban még többen

kellettek. A Kormánynak nem áll szándékában bármilyen fűnyíróelvszerű leépítést

véghezvinni. A cél nem a költségvetési megtakarítás, hanem egy hatékonyabb közigazgatás

kialakítása, ahol megfelelő, a jelenleginél lényegesen magasabb bérek mellett dolgoznak a

köztisztviselők.

Ugyanakkor felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy Ön is aktív alakítója volt a baloldal

kormányzásának, amikor nem csak nem emelkedtek a bérek, de egyhavi bért elvontak a

közszféra dolgozóitól. A szocialista kormányzat politikájával szemben a 20 l O után hivatalba

lépett Kormány átfogó béremelési programot indított el a közszférában, elsőként azokon a

területeken, ahol a polgárok a leggyakrabban találkozhatnak az állam szolgáltatásaival. Ezért

emeltük a béreket az egészségügy, oktatás, rendvédelem vagy a területi közigazgatás



rendszerében. Végül, de nem utolsósorban terveink szerint a központi közigazgatásban kerül

sor érdemi béremelésre. Célunk, hogy anyagilag is megfelelő módon honoráljuk azok

munkáját, akik hivatásuknak a közszolgálatot választják, ezzel is javítva az állami

szolgáltatások hatékonyságát és ösztönözve a minőségi közszolgálat fenntartását.

Az előkészítő munka zajlik, terveink szerint a létszámcsökkentés és béremelés a jövő év

elejétől kezdődik. Minden esetben a legemberségesebb megoldásokra törekszünk, például

nem veszünk fel új munkaerőt azok helyére, akik a közszolgálatból nyugdíjba mennek.

Összességében pedig elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság elmúlt évekbeli jó

teljesítményének köszönhetően ma nagyon sok területen nem munkanélküliség, hanem

munkaerőhiány tapasztalható, éppen ezért a közszolgálatból távozók jó eséllyel el tudnak

helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.
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