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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen koncepció és rendezőelvek alapján került sor a 
leépítésekre 2018. év őszén az agrárminiszter felügyelete alá tartozó intézményekben, ez 
hogyan hat a feladatok elvégzésének hatékonyságára és még milyen további intézkedések 
várhatók?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
A  kormány  hónapokig  bizonytalanságban  tartotta  a  köztisztviselőket  és  közalkalmazottakat,
nagyságrendnyi különbségű számokat emlegetve a közszféra leépítéséről.
A 1535/2018.  (X.  29.)  Korm.  határozat  a  közigazgatás  modernizációja  érdekében  szükséges
intézkedésekről  végre  konkrét  döntésekről  is  tájékoztatást  adott.  E  szerint  a  környezetügyet  is
nagyrészt  magában foglaló Agrárminisztérium és  háttérintézményei  esetében -  a  Kormány azon
kiemelt  célja  érdekében,  hogy  az  államigazgatásban  csökkenjen  a  bürokrácia  -  252+430  fő
leépítését írta elő.
Tekintettel  a  környezetügy  kiterjedt  hazai,  EU  és  nemzetközi  feladatkörére,  felelősségére  az
egészséges  környezethez  való  alaptörvényi  jog  érvényesítésében  és  a  természeti  erőforrások
védelmét,  megőrzését  célzó  kötelezettségek  teljesítésében,  továbbá  a  2010  óta  sajátos  módon
lezajlott átszervezésekre és leépítésekre, magától adódik a kérdés, hogy a jelenlegi döntés milyen
hatással van a környezetügy működőképességére.
Mindezek alapján a következő kérdésekkel fordulok Önhöz:
1. Kérem szíves tájékoztatását, hogy a környezet- és természetvédelem terén a leépítés mértéke
miért  haladja  meg  az  átlagost?  Kérem,  adjon  részletes  tájékoztatást  a  leépítés  tárcán  belüli
megoszlásáról  (főbb  szervezeti  egységek  szerint  (/fő;  %)  és  az  egyéb  funkcionális  szervezeti
egységekre lebontva, indokolással)!

2. Milyen rendezőelvek, koncepció alapján zajlott a tárcán belül a leépítési terv kidolgozása? A
tárca  statútumában  foglalt  feladatok  mennyiben  váltak  ellátatlanná,  illetve  milyen  módon,



eszközzel, forrásból fogják ellátni a „maradék” kapacitással a megmaradt feladatokat, várható-e a
statútum változása?

3. Készült-e arra vizsgálat, hogy a megszüntetni kívánt munkakörök mennyiben kapcsolódnak az
Alaptörvényből  fakadó  feladatokhoz,  uniós  és  nemzetközi  kötelezettségekhez,  megszüntetésük
esetén milyen fennakadások várhatók?

4.  Várhatóak-e,  és  ha  igen  milyen  és  milyen  arányú  változások  a  háttérintézményekben,  a
környezetügyi hatósági állományban, a nemzeti park igazgatóságokon? A januári változások hány
közmunkaerő kiesését okozták az ágazatban (különösen a természet- és környezetvédelem terén) és
ezen csökkenés után – és egy esetleges további leépítést követően - miképpen biztosítható még a
védett területek, Natura 2000 területek stb. rendszerének megfelelő szakmai irányítása és a területi
munka?

Tisztelettel várom felmerült kérdéseimre válaszát.

Budapest, 2018. november 15.
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