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Kövér László elnök úr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest
Iktatószám:

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (Il, 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr. Harangozó Tamás
(MSZP) országgyűlési képviselő A közigazgatásban tervezet egyes esetekben akár a 40'Yo-ot is
elérő létszámleépítést érvényesítik vagy sem a miniszteri, államtitkári: míniszterbiztosi
kabinetekben dolgozók létszámának csökkentése esetén, illetve a politikai alapon kinevezettek
tekintetében? című, K/2115., K/2117., K/2119., K/2121., K/2126., K/2128., K/2130., K/2132.,
K/2134., K/2136. számú írásbeli kérdésekre adott válaszomat.
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Tisztelettel:
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Dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő részére

MSZP képviselőcsoportja

Budapest

Iktatószám: ( 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
A közigazgatásban tervezet egyes esetekben akár a 40'!/o--ot is elérő létszámleépítést érvényesítik
vagy sem a miniszteri, államtitkári, miniszterbiztosi kabinetekben dolgozók létszámának
csökkentése esetén, illetve a politikai alapon kinevezettek tekintetében? című, K/2115.,
K/2117., K/2119., K/2121., K/2126., K/2128., K/2130., K/2132., K/2134., K/2136. számú
írásbeli kérdésékre az alábbi választ adom.

Mindig is ismert volt a Kormány álláspontja. Hatékony államra törekszünk és ezért évek óta
csökkentjük a bürokráciát. A cél az, hogy csak annyian dolgozzanak a központi
közigazgatásban (minisztériumokban), amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb
tisztviselő legyen, akik jobban keresnek. Még idén törvényt hoz az Országgyűlés a
kormánytisztviselők bérének emeléséről.

A kérdésben foglalt állítása a létszámleépítéssel kapcsolatban valótlan. Körülbelül l 8
százalékos lesz a státuszok számának csökkentése a központi kormányzatban, amely mintegy
2600 státusz megszüntetését jelenti. Tekintettel arra, hogy a státuszok 9-10 százaléka a
minisztériumokban betöltetlen volt, ez a gyakorlatban mintegy 1200-1300 minisztériumi
dolgozó elbocsátását jelenti.

Minden formában szeretnénk segíteni azoknak, akik távoznak a központi közigazgatásból,
például a szociális hozzájárulási adó teljes eltörlését javasoljuk a nyugdíj előtt állóknál.
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