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H.4.1. A középgeneráció részaránya a személyi állományban
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A közigazgatás humán erőforrásának felkéKözszolgálatban maradók
Közszolgálatot valószínűleg elhagyók
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viselők korosztályi megoszlása. Az egészfő
20000
ségesen és fenntarthatóan működő
18811
18397
18000
16423
szer vezetrendszerben a középkorosztály
16000
14852
14115
14000
(36–55 év közöttiek) kiegyensúlyozott, sta12000
bil arányt képvisel. Az eltérő korosztályba
10000
7973
8000
tartozó köztisztviselők különböző erőssé6000
gekkel járulnak hozzá a szervezet működé4000
2000
séhez: a fiatal pályakezdők a dinamizmus
0
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hetőség és az aktivitás gyümölcsöző ötvözete azonban a középgenerációnál találForrás: Belügyminisztérium
ható meg leginkább, e korosztály nélkül
a szervezet hatékony és erős szakmaiságon alapuló műköerő mozgását közelebbről megvizsgálni. Mivel a fluktuációs
dése megkérdőjelezhető. A magyar közigazgatást a 2000ráta módszertanilag érvényes számításához nem állnak
rendelkezésre megbízható adatok, ezért a Közszolgálati
es években a középgeneráció nagymértékű elvándorlása
jellemezte. Ennek oka lehetett a gyakori kormányváltások
Statisztikai Adatrendszer közszolgálati jogviszony(ok) megokozta bizonytalanság, a piaci szféra nagyobb munkaszűnését rögzítő, aggregált statisztikai adatait vettük alapul.
erő-szükséglete, valamint a köz- és magánszféra közötti
A közszolgálati jogviszony megszűnése történhet a felek
kereseti különbségek. Az utóbbi években stabilizálódási
akaratán kívüli okokból (például halál) vagy közös akaratból,
tendencia figyelhető meg, a közigazgatás középgenerációt
a tisztviselő vagy az állam kezdeményezésére. A tisztvisemegtartó képessége nőtt. Magyarország a fiatalok részlői jogviszonyokat szabályozó törvények számos, időben
arányát tekintve a legmagasabb mutatóval rendelkező
változó jogcímet ismernek a jogviszony lezárására, ezért
európai ország, ezért a korábbi évtizedben tapasztalható
a következő – témánk szempontjából releváns – kategórielöregedés már nem jelent problémát a közigazgatásban.
ákba csoportosítottuk őket: 1. Biztosan a közszolgálatban
Az ábrán látható adatsor alapján arra következtethetnénk,
maradnak, akiknek jogviszonya áthelyezéssel, jogviszonyhogy érvényesül a közszolgálati életpálya megtartó ereje,
váltással szűnik meg. 2. Valószínűleg – de nem főszabály
a közigazgatásba belépők jellemzően a szektorban maradszerint – elhagyják a közszolgálatot a jogviszonyukat közös
nak, a személyi állomány ily módon folytonosságot, stabilimegegyezéssel vagy határozott idő lejártával megszüntetők. 3. Végül szinte biztosan és inkább véglegesen elhagytást mutat. Ennek megítéléséhez azonban érdemes a munkaják a közszolgálatot a nyugdíjba vonulók,
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A közszolgálat kormegoszlása kiegyensúlyozott képet mutat, a pályaelhagyók becsült mértéke nem, de a magas
belső mobilitási ráta veszélyeztetheti a szolgáltatási színvonal megtartását.

