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Tárgy: Családbarát munkarend
megszüntetése

Boros Péterné elnök
Tisztelt Elnök Asszony!
Tájékoztatom, hogy a dolgozók, valamint a szakszervezet véleményének figyelmen kívül hagyása
mellett megyénk földhivatali osztályain augusztus 1-től a családbarát munkarend indoklás nélkül
megszüntetésre került.
Ez idáig a TIOP pályázat keretében hivatalainknál végrehajtott akadálymentesítési programmal
kapcsolatos szerződés biztosította a családbarát munkarend fenntartását. A projekt „követési ideje”
lejárt, tehát a kormányhivatalt semmi nem kötelezi a családbarát munkarend fenntartására. Mindezek
ellenére úgy gondolom, hogy a pályázat célja nem az volt, hogy öt év elteltével felszántsák, és sóval
behintsék nyomait. Ahogy nem kerül lebontásra a rokkantkocsi szállító lift, a közlekedést megkönnyítő
rámpa, a mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiség stb. úgy gondolom, a pályázati pénz
elnyerésének egyik sarkalatos feltétele, a családbarát munkarend létjogosultsága is meg kell maradjon.
A megszüntetés körülményeire jellemző, hogy a szakszervezet kezdeményezése ellenére a témával
kapcsolatban előzetes egyeztetés nem történt. A közszolgálati szabályzat ezirányú módosításának
véleményezésére dr. Csarnai Judit igazgató asszony szokatlanul rövid, mindössze két napos határidőt
adott. Mivel ez idő alatt szabadságomat töltöttem, a vonatkozó megkeresésre reagáló válaszom,
melyben jeleztem alapszervezetünk álláspontját, két napot késett. Levelemre reagálás nem történt.
A családbarát munkarend indoklás nélküli elrendelése nem kis elkeseredést kiváltva, sokk szerűen érte
a dolgozókat. Az intézkedés durva beavatkozás kollégáink és családjaik életébe, jelentős negatív
hatással bírva életminőségükre.
Az intézkedés a munkáltató számára is hátrányos. Mindezen felül diszkriminatív, ugyanis a családbarát
munkahellyel kapcsolatos rugalmas munkaidő megszüntetése kizárólag a földhivatali osztályok
dolgozóit érinti. Más kormányhivatali intézménynél megmaradt ez a munkarend. Erre nem szívesen
hivatkozom, mert nagyon nem vagyok híve a „szomszéd tehene is dögöljön meg” igazságtételnek.
A hatálybalépés közzétételének módja megalázó volt. Akadt olyan hivatal, ahol július 31-én, 16 órakor
érkezett E-mail-ben értesítették a dolgozókat a másnapi munkarendváltozásról, de tudomásom szerint
mindenki 31-én kapta meg az értesítést.
Tekintettel arra, hogy alapszervezetünk üggyel kapcsolatos eddigi megkereséseire a kormányhivatal
részéről ez idáig sem szóban, sem írásban nem érkezett válasz, nem látom esélyét annak, hogy további
helyi egyeztetés eredményre vezethetne, ezért dolgozóink nevében kérem az MKKSZ támogatását és
segítségét a családbarát munkarend és a „munkabéke” helyreállítására irányuló törekvésünkhöz!
Békéscsaba, 2017. július 31.
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