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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Országgyűlés

lrornényszarn kJ A ·s- e 2..
Érkezett 2018 SZfPT 2 0. Szóbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

A-z. Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II, 24,) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, szóbeli kérd~st kívánok benyújtani
Gulyás Gergely miniszterelnökséget minisztériumot vezető Miniszter Urhoz

,,A kormányzatpolitikai alapon kinevezetettpártkatonái közül mennyit akar kirúgni 
a bűrokráciacsökkentés érdekében!" - címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóban megjelent hitek alapján a kormány 40 %-os létszámleépítést tervez a
bürokráciacsökkentésre hivatkozva a minisztériumokban, a miniszteri, az államtitkári, a
miniszteri megbízotti titkárságokon, illetve a politikai és politikai főtanácsadók tekintetében.
Harangozó Tamás szocialista képviselőtársam írásbeli kérdésére adott válaszában nemrégiben
azt írta, hogy

., tájékoztatásul jelzem, hogy a kérdésben foglalt állltásnak a leépítés mértékéről semmilyen
valóságalapja nincs, [gy abból további következtetések levonni nem lehet. "

Ez a mondat sok minden lehet, de biztosan nem érdemi válasz a feltett kérdésre. A Kormányzat
úgy tűnik, erősen titkolózik a bürokráciacsökkentés örve alatt a közszférában történő jelentős
létszámleépítésről. Az is nyitott kérdés, hogy a kormányzat saját politikai alapon kinevezetett
pártkatonái közül mennyit akar kirúgni a bürokráciacsökkentése érdekében.

Igaz ugyan, hogy a sajtóban már hetek óta azt lehet olvasni, hogy a minisztériumokban 40%
körüli létszámleépítést terveznek, erről a tárcavezetők már tettek is említést, Söt Állami
Számvevőszék (ÁSZ) elnöke Domokos László egy korábbi parlamenti expozéjában azt mondta,
hogy: ,, az ÁSZ munkavállalók mintegy 10 százaléka részére együttműködési és elhelyezkedést
támogató ajánlatot tesz, "

A közszférában működő szakszervezetek is hetek óta próbálnak a kormányzattal tárgyalni a
kérdésben, igaz mostanáig nem túl sok sikerrel. Arról a tényről sem szabad megfeledkezni,
hogy a kormányhivatalok létszámát már a létrehozásakor is a irreálisnál alacsonyabban
határozták meg. Az ott dolgozók most is túlterheltek, munkájukat rendszeres túlmunka mellett
képesek csak elvégezni,
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Miniszter Úr!

A minísztertársak és állami intézményvezetők részéről tett korábbi nyilatkozatok ezek szerint
nem voltak igazak, legalábbis Ön szerint. Úgy tűnik a kormányzati létszámleépítés terén nagy
a titkolózás és a fejetlenség, ebben a kérdésben sincsen meg az összhang a kormányzaton belül.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, mutassa be és tegye mindenki számára elérhetővé a Kormány által készítetett azon
hatástanulmányokat, amelyek alapján a jövő évjanuári elbocsájtásokat tervezik a közszférában!

A kormánynak már most tájékoztatnia kellene a kirúgással érintett munkavállalókat, azonban
még mindig nem látszik, hogy milyen elvek mentén akarják a létszámcsökkentést véghezvinni!
Az érintettek tájékoztatása hol tart?!

Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy a kormányzat saját politikai alapon kinevezetett
pártkatonái közül mennyit akar kirúgni a bürokréciacsökkentése érdekében, ü

Hány fővel kívánják csökkenteni a politikai alapon kinevezett vezetők titkárságain dolgozók
létszámát, ezzel a lépéssel mekkora összeget spórolnak az adófizetők pénzéből?

Budapest, 2018. szeptember 20.

Kt&i, 
országgyűlési képviselő

(MSZP)


