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Írásbeli kérdé s
Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez
„Mi indokolja az EMMI személyi juttatásainak drasztikus növekedését a 2016-o s
költségvetésben? "
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!
Az Emberi Er őforrások Minisztériuma azon kevés intézmény közé tartozik, amelyben a
személyi juttatások mértéke az alapítás óta növekvő tendenciát mutat .
A T/7655 . számú törvényjavaslat Magyarország 2013 . évi költségvetéséről a minisztérium
számára személyi juttatásokra 4983,6 millió forintot irányzott el ő.
A T/12415 . számú törvényjavaslat Magyarország 2014 . évi költségvetéséről ugyanerre 575 0
milliót szánt, ami 766,4 milliós növekményt jelent .
A 2015-ös költségvetés sem hozott csalódást az EMMI (bizonyos) alkalmazottai számára, 6
320,3 millió forintos ráfordítással a T/1794 . számú törvényjavaslat 570,3 milliós többlete t
biztosított az el ő ző évihez képest .
A napokban beterjesztett, 2016-os költségvetés az EMMI személyi juttatásaira rekor d
összegű, 9588,3 millió forintot különít el .
Mindezekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat :

Mi indokolja az alapítása óta nagyjából azonos létszámmal, jog- és feladatkörre l
működő Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a költségvetésb ő l személy i
juttatásokra elkülönített összeg folyamatos, nagyarányú növekedését ?
Mi az oka a 2016-os költségvetés-tervezet jelen kiemelt irányzatához rendelt összeg el őző
évihez képest 3 milliárd 268 millió forintos emelkedésének ?
Kik és milyen mértékben részesülnek a hárommilliárd feletti összeg ű többletb ől?

Várom érdemi válaszát !
Budapest, 2015 . május 26 .
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