KÖSZÖNTJÜK A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKET!
A Belügyi Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) és
a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) nevében a
KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA
alkalmából őszinte nagyrabecsüléssel és munkájuk iránt érzett tisztelettel
köszöntjük Magyarország közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket,
köztisztviselőket és valamennyi munkavállalót!
Július 1-e a közhivatalokban dolgozók ünnepe.
Kívánjuk, hogy a helyi közös ünnepségek erősítsék az állampolgárokat szolgáló
szakemberek önbecsülését, fejezzék ki az e hivatást gyakorlók együvé
tartozását és mutassák be egy szakmai közösség identitását.
Ebből az alkalomból is meggyőződéssel állítjuk, hogy ezen a területen dolgozók
kiemelkedően megfelelnek a növekvő követelményeknek, és tisztségüket „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 ennek tudatában végzik mindennapi
munkájukat. Tisztában vannak azzal, 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!
Közigazgatásunk jól szolgálja Magyarországot. Mindez azonban nem
megfelelően tükröződik e munkát végzők javadalmazásában.
Az elmúlt időszakban – a szakszervezetek érdekérvényesítő harcának
eredményeként - növekedtek a bérek, de a kereseti színvonal még mindig nem
felel meg a végzett munka társadalmi értékének.

Az utóbbi időben hátrányos változások történtek a közhivatalnokok élet- és
munkakörülményeiben. Jelentősen növekedett a munkaidő, csökkentek a
juttatások és megszűnt a pályán maradás garanciája. E miatt sokan elhagyták ezt
a hivatást, amelynek következtében – éppen napjainkban – válságos helyzet
alakult ki számos közigazgatási szolgáltatási területen.
A megoldás érdekében határozottan felszólítjuk Magyarország Kormányát –
mint munkáltatót – tegyen sürgősen intézkedéseket az illetmények további
növelésére, a munkaidő csökkentésére, és a munkafeltételek általános javítása
érdekében.
LEGYEN ÚJRA MINDEN HIVATALBAN MUNKASZÜNETI NAP A
KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA, JÚLIUS 1-E!
A BRDSZ és az MKKSZ hív és vár minden kormánytisztviselőt és
köztisztviselőt a közigazgatásban dolgozó valamennyi munkavállalót a
szakszervezetbe!
Csak az összefogás a cselekvő szolidaritás és a közös fellépés
eredményezheti a közhivatali dolgozók helyzetének javulását.
Ünnepünk alkalmából a magyar közigazgatás valamennyi dolgozójának szakmai
sikereket, jó egészséget és egyéni boldogulást kívánunk!
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