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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Harangozó Tamás
(M:SZP) országgyűlési képviselő A közigazgatásban jövőre tervezett 40% körüli
létszámleépítést érvényesítik vagy sem a miniszteri, államtitkári és mtniszterbietosi
kabinetekben dolgozók, illetve a politikai alapon 'kinevezettek tekintetében? című. K/1273.,
K/1274., K/1275., K/1276., K/1277., K/1278., K/1279., K/1280., K/1281., K/1282., számú
írásbeli kérdésekre adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
A kűzigazgaiáshan jövőre tervezett 40% körüli létszámleépítést érvényesítik vagy sem a
miniszteri, államtitkári és miniszterbiztosi kabinetekben dolgozók illetve a politikai alapon
kinevezettek tekintetében? című, K/1273., K/1274., K/1275., K/1276., K/1277., K/1278.,
K/1279., K/1280., K/1281., K/1282. számú írásbeli kérdésekre az alábbi választ adom.

Minden kormányzati ciklus elején természetes, 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. Ez a munka még folyamatban van.

A kormány célja a bürokráciacsökkentés: csak annyian dolgozzanak: a közigazgatásban,
amennyi ember feltétlenül szükséges. A cél egy hatékonyabb közigazgatás kialakítása, ahol a
jelenleginél lényeges magasabb bérek mellett dolgoznak a köztisztviselők.

A szocialista kormányzat politikájával szemben - amikor egyhavi bért elvontak a közszféra
dolgozóitól - a 2010 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 szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a kérdésben foglalt állításnak a leépítés mértékéről
semmilyen valóságalapja nincs, így abból további következtetéseket levonni nem lehet.
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