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Rogán Antal (FIDESZ) képviselő úr „Kérdések a kormányzati
létszámcsökkentésről" című kérdésére

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 .§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az informatikai
és hírközlési miniszterhez intézett kérdésére a következő választ adom .

A Kormány döntésének megfelelően az Informatikai és Hírközlési Minisztérium is
intézkedési tervet dolgozott ki a létszámcsökkentés végrehajtására. Ebben figyelemmel
volt az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatok nagyságára, illetve a
lehetséges munkakör-átcsoportosításokra .

Nem szorul külön magyarázatra, hogy minden ilyen döntés külön mérlegelést igényel,
ezért a tárca vezetése áttekintette az egyes szervezeti egységek által elvégzendő
feladatokhoz szükséges létszámot, továbbá minden munkavállalóval kapcsolatban
mérlegelte az eddig elvégzett munka minőségét, a további elhelyezkedési, illetve a
nyugdíjazási lehetőségeket .

Ami Képviselő úr konkrét kérdéseit illeti :

Az informatikai tárcánál - a megalakulásakor a GKM-ből átvett 101 fővel, az IKB-tól
átvett 54 fővel, s az új belépőkkel - 2002 . decemberében összesen 194, a minisztérium
feladatkörének bővítését, illetve a létszámleépítést követően jelenleg 197 munkatárs
rendelkezik köztisztviselői jogviszonnyal .

A kormányzati létszámleépítésre vonatkozó határozat végrehajtása a minisztériumban
összesen 20 főt érint . Nyolcan távoznak végkielégítéssel, a fennmaradt 12 fő közül
öten már nyugdíjasként dolgoztak, két fő pedig más szervezetben folytatja
tevékenységét, (egyikük számára ez a váltás egyébként minőségi előrelépést jelent) .
Kiszervezésre egy munkatárs esetében sem került sor .
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A létszámcsökkentés a 20-30 év közötti korosztályból 4 főt, a 30-40 év közöttiekből
2 főt, a 40-50 év közöttiekből 5 föt, az 50-60 év közöttiekből 4 főt és a 60 év
felettiekből 5 főt érint . Közülük 3 munkatárs került át a GKM-ből, illetve az IKB-ból a
minisztériumba 2002 . júniusában .

A bérmegtakarítást figyelembe véve a létszámleépítéssel járó kiadások
(végkielégítések, szabadságmegváltások) a jövő év folyamán térülnek meg .

Végezetül hangsúlyozni kívánom, hogy a leépítéssel kapcsolatos intézkedés
végrehajtása során a Kormány és a Köztisztviselők Érdekegyeztető Tanácsa közötti
megállapodást messzemenően figyelembe vettük . A Kormány ezen döntésével járó
következmények kezelésére a foglalkoztatási és munkaügyi miniszter vezetésével
megalakult szakmai munkacsoport kapta feladatául, hogy segítséget nyújtson a
létszámcsökkentésben érintett dolgozók mielőbb munkába állásához, élethelyzetük
rendezéséhez .

Budapest, 2003 . december,, A3, "
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