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Írásbeli kérdé s

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mennyi is az annyi?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr.

Molnár Csaba, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úrhoz. A kérdésre a választ írásban

kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Miközben a magát szakértő inek mondott Bajnai-kormány a válságkezelés jegyében újabb é s

újabb brutális megszorításokkal sarcolja a társadalom valamennyi csoportját, a kisgyermeke s

családoktól kezdve, a közalkalmazottakon keresztül a nyugdíjasokig bezárólag, addig mintha

a kormány igencsak nehezen akarnak eleget tenni annak a miniszterelnöki ígéretnek ,

miszerint a kormány magán kezdi a spórolást. Ennek ékes bizonyítéka a Miniszterelnök i

Hivatalt érintő átszervezések. A miniszterelnök munkaszervezetének vezetőjeként egy

képviselői írásbeli kérdésre adott miniszteri válaszából (XVI-Min/120/2/2009) egyrészt

kiderült, hogy például a Miniszterelnöki Kabinetiroda alkalmazásában álló személyi állomány

létszáma csökkent. Ugyanakkor ezzel aligha tettek eleget a kormányzati nadrágszíjhúzásra

vonatkozó kormányfő ígértének, gondoljunk csak a MeH keretében működő

szakállamtitkárok létszámára. Ráadásul a miniszteri válaszából az is kiderült, hogy súlyo s

ellentmondások övezik a Miniszterelnöki Hivatal személyi állományának létszámára

vonatkozó információkat . Míg írásbeli válaszában hangsúlyozta, hogy „a Miniszterelnöki

Hivatal engedélyezett létszáma 730 fő és a Hivatal létszáma az engedélyezett létszám alat t

marad a jövőben is .”, addig a közérdekű adatközlés keretében a MeH Lakossági Kapcsolato k

Osztálya által rendelkezésre bocsátott adatokból kiderült, hogy 2009 . március 1-ei állapot

szerint a MeH keretében betöltött álláshelyek száma 827 fő .



2

Álláspontja szerint mi indokolja az írásbeli válaszában említetett 730 fős adat és a

közérdekű adatközlés keretében közölt 827 fő közötti eltérést?

Az eltérő adatok birtokában kérem ismételten adjon tájékoztatást arról, hogy jelenle g

hány fő a MeH alkalmazásában állók személyi állománya ?

Kérem arról is tájékoztasson, hogy – évenkénti bontásban – hogyan változott a

Miniszterelnöki Hivatal létszáma 2000 és 2009 között ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2009 . május 27 .

Dr. Répássy Róbert
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