HATÉKONY KÖZIGAZGATÁS

H.4. FELKÉSZÜLTSÉG

H.4.1. A középgeneráció részaránya a közigazgatásban

állami

kormányzati

közszolgálati

állami

kormányzati

közszolgálati

kormányzati

közszolgálati

kormányzati

közszolgálati

kormányzati

közszolgálati

kormányzati

kormányzati

közszolgálati

közszolgálati

A közigazgatás humán erőforrásának
Közszolgálatban maradók
Közszolgálatot valószínűleg elhagyók
felkészültségét jól jellemzi a közszolgáKözszolgálatot elhagyók
Összes
lati tisztviselők korosztályi megoszlása.
fő
20 000
18 811
Az egészségesen és fenntarthatóan
18 397
18 000
16 423
működő szervezetrendszerben szükség15 218
16 000
14 852
14 115
14 000
szerű a középkorosztály (36–55 év közöt12 000
tiek) kiegyensúlyozott, stabil aránya.
10 000
7 973
8 000
Az eltérő korosztályba tartozó köztiszt6 000
viselők különböző erősségekkel járulnak
4 000
2 000
hozzá a szervezet működéséhez: a fiatal
0
pályakezdők a dinamizmus és az újító lendület letéteményesei, az idősebbek a szervezeti tudás és a tapasztalatok megtartói
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
és örökítői. A szaktudás, a terhelhetőség
A tisztviselői jogviszony megszűnésének okai
és az aktivitás gyümölcsöző ötvözete
Forrás: BM
azonban a középgenerációnál található
meg leginkább. E korosztály nélkül a szervezet hatékony és erős szakmaiságon alapuló működése
közelebbről megvizsgálni, amihez a Közszolgálati Statisztikai
megkérdőjelezhető. Az elmúlt hat év számadatait vizsgálva
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megállapítható, hogy az a trendszerű elvándorlás, amely
rögzítő, aggregált statisztikai adatait vettük alapul.
A közszolgálati jogviszony megszűnése történhet a felek
a magyar közigazgatásban dolgozó középgenerációt a 2000esévek elején jellemezte, már megállt. 2011 és 2017 között
akaratán kívüli okokból (például halál) vagy közös akaratból,
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a tisztviselő vagy az állam kezdeményezésére. A tisztvisemutatja, hogy a közigazgatás középgenerációt megtartó
lői jogviszonyokat szabályozó törvények számos, időben
képessége nőtt. A fiatalok részaránya is stabilan 26–30%
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A középgeneráció részaránya a közigazgatásban az utóbbi években enyhén növekszik, ami hozzájárul a széles
körű szakmai tudáson alapuló, stabil működéshez.
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