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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az interpelláció címe: "Mikor ismeri fel a kormány a rabszolgatörvény bevezetése okozta 
válsághelyezetet a közigazgatásban?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Válságtanácskozást  hívott  össze  információink  szerint  a  Miniszterelnökség  közszolgáltatásokért
felelős  államtitkára,  hogy  kitalálják,  hogyan  lehetne  orvosolni  a  (főként  a  fővárosi)
kormányablakoknál  előállt  durva  létszámhiányt.  Ha  valaki  próbált  ügyet  intézni  az  utóbbi
hónapokban, ismeri a problémát: ingerült tömegek, lestrapált dolgozók, többórás várakozás – már
ha egyáltalán akad aznapra sorszám. A folyamat nagyon nem abba az irányba tart, ami a kormány
célja volt a hivatalok megalkotásánál.

Bár  a  kormányhivatalok  hivatalosan  tagadják,  hogy  munkaerőhiány  lenne,  a  márciusi
jogviszonyváltás  után,  amely  március  1-jétől  a  minisztériumok  és  háttérintézményeik  dolgozói
mellett a kormányhivatalok köztisztviselőit is a megemelt munkaidővel és munkaterhekkel, de az
alapszabadságok csökkenésével járó kormányzati szolgálati jogviszonyba sorolta át, ravaszul úgy
határozták meg új létszámkereteiket, hogy az engedélyezett, a szükséges és a betöltött létszámokra
vonatkozó  adatok  a  korábbiakkal  gyakorlatilag  összevethetetlenek.  A Magyar  Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a  hvg.hu-nak
úgy saccolt: csak a fővárosban 615, országosan pedig több mint 4000 dolgozó hiányzik a járási és
megyei kormányhivatalokból.

A központi és területi közigazgatásban már a 2018 nyarán elrendelt létszámstop miatt több mint 10
százalékos létszámhiány alakult ki. Ezt csak tovább tetézte az a 2500 távozó, aki idén márciusban
mondott fel, mert nem vállalata az új törvénnyel járó feltételeket, és a szintén további több száz
dolgozó, aki azóta, az extrém leterheltség miatt hagyta el a munkahelyét.



Tuzson  Bence  közszolgálatért  felelős  államtitkár  információink  szerint  keddre  a
kormányhivatalokat  vezető  húsz  kormánymegbízottat  és  a  29  fővárosi  kerületi  kormányhivatal
vezetőjét  is  összehívta,  hogy  megtárgyalják,  hogyan  lehetne  enyhíteni  a  drámai  mértékű
munkaerőhiányon.

Az ugyanis – már a Miniszterelnökségen is belátják – nemcsak a szolgáltatás minőségét rontja,
hanem egyenesen az elérhetőségét kérdőjelezi meg, pedig nyolc éve a „jó állam” megtestesítőjeként
indult  útjára  a  kormányablakok  hálózata,  ahol  az  ígéret  szerint  mindenki  a  lakóhelyéhez
legközelebb, 21. századi módon, a lehető leggyorsabban intézheti el az ügyeit.

Miniszter úr!

Mikor  látják  be  a  tévedésüket  amit  az  elhibázott  intézkedésükkel  okoztak  és  módosítják  a
kormányzati dolgozók jogviszonyát úgy ahogy azt a szakszervezet követeli?
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