A Belügyi Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a
Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) és a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
(TBDSZ) nevében a

alkalmából őszinte nagyrabecsüléssel és munkájuk iránt érzett tisztelettel
köszöntjük az állami és az önkormányzati közigazgatásában dolgozó
kormánytisztviselőket, köztisztviselőket és a közhivatalok minden dolgozóját

Kívánjuk, hogy a helyi közös ünnepségek erősítsék az állampolgárokat
szolgáló szakemberek önbecsülését, fejezzék ki az e hivatást gyakorlók
együvé tartozását és mutassák be a szakmai közösség identitását.
Ebből az alkalomból is meggyőződéssel állítjuk, hogy ezen a területen dolgozók
kiemelkedően megfelelnek a növekvő követelményeknek, és hivatásukat esküjüknek megfelelően- „a magyar nemzet javára gyakorolják”.
Az állampolgárok részéről megnyilvánuló jogos elvárás a magas fokú szakmai
felkészültség, az empátia, a lelkiismeretesség és mindenekelőtt az ügyfél
központú ügyintézés. E hivatás gyakorlói tudatában vannak annak, hogy
milyen felelősséget jelent a lakosság, az ügyfelek és az állam szolgálata, a közjó
érvényre juttatása.

Közszolgálati hivatásuk felelősségteljes gyakorlásáért a
közigazgatásban dolgozókat elismerés, köszönet és
társadalmi megbecsülés illeti!
Mindez azonban még mindig nem megfelelően tükröződik e munkát végzők
javadalmazásában. Az elmúlt
időszakban
–
a
szakszervezetek
érdekérvényesítő harcának eredményeként - növekedtek a bérek, de

keresetük továbbra is jelentősen elmarad a szellemi foglalkozásúak
átlagkeresetétől. Tarthatatlan, hogy a reálbérek szinten tartása, a növekvő
infláció ellentételezése teljesen megoldatlan.
A közigazgatásban és a védelmi szolgálatokban dolgozók kiemelkedő
helytállása döntően hozzájárult a járványveszély elleni sikeres védekezéshez.
Ezért is sérelmes, hogy az állampolgárok biztonságáért dolgozók
egészségkockázata anyagilag nincs elismerve. Követeljük, ennek garantált
pénzügyi rendezését!
Az utóbbi időben az önkormányzatoknál – a forráshiány miatt - veszélyben
a foglalkoztatás biztonsága, amely az állampolgárok részéről jogosan
elvárt közszolgáltatásokat is veszélyezteti.
A megoldás érdekében határozottan felszólítjuk a Kormányt tegyen sürgősen
intézkedéseket a közigazgatásban is a munkahelyek megőrzésére, az
illetmények további növelésére, a munkaidő csökkentésére, a törvény
erejével elvett fizetett szabadságnapok visszaadásával, a megfelelő
rekreáció biztosítására.
2002-ben - a FIDESZ kormányzásának idején - született törvény arról, hogy
ez az ünnep a közhivatalokban munkaszüneti nap. 2016-ban – szintén a
FIDESZ kormányzásának idején – ezt a törvényi szabályt teljesen
indokolatlanul törölték. BRDSZ, az MKKSZ, és a TBDSZ elfogadhatatlannak
tartja ezt, és tovább harcol azért, hogy ismét
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BRDSZ, az MKKSZ, és a TBDSZ hív és vár minden kormánytisztviselőt,
köztisztviselőt, és a közigazgatás valamennyi dolgozóját a szakszervezetbe!
Csak az összefogás a cselekvő szolidaritás és a közös fellépés
eredményezheti a közhivatali dolgozók helyzetének javulását.
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