Földiák András úr
részére
Tisztelt Elnök Úr!
Demján Sándor elnök úrhoz és hozzám intézett – 2017. december 13-i levelére válaszolva az alábbi tájékoztatást adom.
1. A Miniszterelnökség 2016. október 18-án közzétett hivatalos közlése
szerint „jelenleg a 4,4 millió munkavállalóból megközelítően 1,1 millió
dolgozik a bürokráciában, ami meglehetősen nagy terhet jelent a
fejlődés és az előrelépés szempontjából”. Csepreghy Nándor
miniszterhelyettes úr az ATV Start akkori műsorában úgy nyilatkozott,
hogy „tízmillió ember él Magyarországon, ebből négymillió aktív, a
négymillióból egymillió dolgozik az állami szférában (…) Ez a
foglalkoztatási szerkezet nem tartható fönn.” (Origo, 2016. október
18.)
2. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) adatai szerint az állami
foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotton belül csaknem 30
százalékra nőtt hazánkban. Ebbe nem csak a költségvetési szerveknél
dolgozók számítanak bele, hanem az állami és önkormányzati
vállalatok
alkalmazottai
is.
2010-ben
a
köztisztviselők,
kormánytisztviselők és közalkalmazottak között 12,6 ezer fő vezető
állású volt, a 2015. évben már 19 ezer személy, amely érték 2016-ban
18,4 ezerre változott. A vezetői létszámnövekedés az említettek
vonatkozásában hat év alatt meghaladta a 45 (!) százalékot.
3. Az ILO statisztika szerint Magyarországon az állami alkalmazottak
aránya az összes foglalkoztatott között
 a 2009. évben 26,3 százalék,
 a 2016. évben 29,6 százalék.
Ez abszolút értékre fordítva azt jelenti, hogy
 2010. és 2016. között több, mint 250 ezerrel nőtt az állami
alkalmazottak száma,
 és visszafogott számítás szerint is már bőven meghaladja az 1 millió
főt.
Tisztelt Földiák Úr!
Ön levelében 690 ezer közszolgálati munkavállalóról ír, de a Magyar
Kormány és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet - a KSH és az ILO
statisztikájára támaszkodva - egyaránt 1 millió feletti állami alkalmazottról
tesz említést. A jelentős differenciát érzékelve javaslom, hogy az állami
státusz fogalmának tartalmi kérdéseit és számbavételének szabályait, az
optimális/racionális arányok kialakításának szempontjait az OECD, a
Magyar Kormány és az ILO szakértőivel vitassa meg.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a jelenlegi témakörben
való levelezését befejezte, de arról az igényéről nem mondott és nem
mond le, hogy Magyarországon - az állampolgárok és a vállalkozások
érdekében - korszerű, hatalmi allűröktől mentes, ésszerű létszám és
bérkeretek között működő közszolgálat működjön.
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