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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.  Szél  Bernadett
(független) országgyűlési  képviselő  "Milyen  szakmai  szempontok  szerint  került  sor  a
bürokráciacsökkentésre és milyen mértékben érintettek az egyes minisztériumi főosztályok, illetve
minisztériumi háttérintézmények? " című,  K/3437. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett
"Milyen  szakmai  szempontok  szerint  került  sor  a  bürokráciacsökkentésre  és  milyen  mértékben
érintettek  az  egyes  minisztériumi  főosztályok,  illetve  minisztériumi  háttérintézmények?  " című,
K/3437. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

A 2010  előtti  szocialista  államfelfogást  a  menedzserszemlélet,  az  állam  és  piac  viszonyának
felborulása  jellemezte.  Mindez  a  hagyományos  weberi  bürokrácia  alapértékeinek  (semlegesség,
közszolgálati  ethosz,  felelősség  elve,  elszámoltathatóság  követelménye)  elértéktelenedéséhez
vezetett, ami ellehetetlenítette a rendszer hatékony, eredményes és versenyképes működését is. A
Kormány ezzel ellentétben 2010 óta olyan állam megteremtésén dolgozik, amelynek részeként sor
került  a  közigazgatás  átalakítására,  így  egy  átláthatóbb  struktúra,  valamint  az  alapfeladatokat
világosan meghatározó rendszer kialakítására is. Ahhoz, hogy a Kormány az állampolgárok számára
a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat tudja nyújtani, magasan képzett munkavállalókra van
szükség. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő anyag megbecsülés és a vonzó munkakörülmények
biztosítása.

Ebben a kérdéskörben mindig is ismert volt a Kormány álláspontja. Hatékony államra törekszünk és
ezért évek óta csökkentjük a bürokráciát. Csak annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban
(minisztériumokban),  amennyire  az  elvégzendő  feladatok  hatékony  elvégzése  szempontjából
szükség van.

Az  alaplétszám  meghatározása  ennek  megfelelően  az  állami  feladatok  katasztere,  valamint  a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletében foglaltak
alapján  történt.  A  közigazgatás  modernizációja  érdekében  szükséges  intézkedésekről  szóló
1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat szerint 2019 januárjától a minisztériumokban 2600 álláshely, a
háttérintézményeknél további 4210 álláshely megszüntetése várható. Ezek a számok azonban nem a
munkavállalók elbocsátásáról, hanem státuszok megszüntetéséről szólnak, ezért  a be nem töltött
státuszok megszüntetése nem jelent elbocsátást. Az álláshelyeknek összességében 9-10 százaléka
volt betöltetlen.

Magyarország  gazdasági  teljesítőképességének  növekedése  lehetővé  tette,  hogy  benyújtsuk  az
Országgyűlésnek  a  Kormány  fent  ismertetett  elképzeléseinek  megvalósítását  célzó
törvényjavaslatot.  A  javaslat  értelmében  januártól  a  központi  közigazgatásban  dolgozók  bére
átlagosan  30%-kal  emelkedik.  Ennek  mértéke  egyénenként  eltérhet.  A törvénytervezettel  az  a
célunk,  hogy  javítsuk  a  központi  közigazgatásban  dolgozók  anyagi  megbecsülését,  valamint
azoknak a kormánytisztviselőknek az élet- és munkakörülményeit, akik gyermeket nevelnek, vagy
családalapítás előtt állnak. A Kormány ezzel újabb lépést tett Magyarország versenyképességének
javítása, a bürokrácia csökkentése és a hatékonyabb kormányzati munka biztosításának érdekében.
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Budapest, 2018. november 27.

Tisztelettel:

Gulyás Gergely
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