
Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Kormánytisztviselők, Köztisztviselők, Közalkalmazottak! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
 
A mai nap ünnepelni jöttünk ide. Csak azért is. Egészen eddig ez a nap hazánkban a Közszolgálati 
Tisztviselők napja volt. Azoké, akik munkájukkal csendben, a háttérben működtetik a közigazgatást, 
megoldják az állampolgárok közügyeit, előkészítik a jogszabályokat, vagy éppen fizikai 
állományban az előzőek munkáját segítik és teszik lehetővé. 
 
Ha körbe nézek a kormányzati kommunikáció dzsungelében az a Ferenc József-i mondat 
fogalmazódik bennem, hogy „itt minden nagyon szép, itt minden nagyon jó, mindennel meg 
vagyunk elégedve”. Eközben a való világban, a mindennapjainkban az élet mást mutat: a külső 
elvándorlás miatt a városokból és falvakból tízezrével mentek fiatalok idősebbek külföldre. Ezzel 
párhuzamosan az országon belüli elvándorlás pedig főként a kistelepüléseket, falvainkat sújtja. A 
kilátástalanság elől menekülve az ország szerencsésebb részeibe költöznek azok, akik egyelőre még 
nem akarnak külföldre menni, de boldogulni szülőföldjükön nem tudnak. 
 
Községeinkben leépülnek az alapszolgáltatások: évek óta üresek a háziorvosi, fogorvosi praxisok, 
legújabban bezárnak a takarékfiókok is, az elvándorlás következtében nincs gyerek az óvodában, 
így nem mennek tovább az iskolába sem. És ez a folyamat eléri az önkormányzatokat, a 
közigazgatás utolsó bástyáit, végvárait is: köztisztviselők nélkül maradnak a közös hivatalok is. 
 
Kedves Közszolgák! 
 
Tőlünk, településvezetőktől joggal azt várják, hogy az állami közigazgatás részeként partnerként, 
együttműködve, a lehető legjobban végezzük a ránk háruló munkarészeket. Ahhoz, hogy valóban 
hatékonyan, gyorsan, ügyfélbarát módon partnerek tudjuk ebben lenni a lehető legjobb csapatra van 
szükségünk. Ehhez viszont megfelelő motivációs erő is kell. Evidens, hogy megfelelő elismerés, 
megbecsülés és legalább középtávú előmeneteli lehetőség kell, hogy perspektívaként a 
munkavállalók előtt álljon. Ez az elmélet. És mi a gyakorlat? 
 
A fentebb említettek okán sok-sok munkatárs hagyta már el eddig is a köztisztviselői pályát. 
Jellemzően nem a városi, saját erőből kipótolt kicsit jobban fizetett hivatalokból, hanem a falvak 
közös hivatalaiból. Az elhivatottabbak csak a járási, megyei hivatalokba mentek kicsit több bérért, 
de sokan vannak a teljes pályaelhagyók. 
 
2008 óta – lassan 10 éve – változatlan a köztisztviselői bértábla alapja. Köztisztviselőink alig 
kapnak kézhez több bért, mint a semmittevő közfoglalkoztatottak. Eközben a feladatuk és a 
felelősségük folyamatosan növekszik, a normál napi, heti ügymenet és határidők mellé szinte 
minden hónapra jut egy-egy extra azonnali adatszolgáltatási vagy egyéb újabb határidős feladat. 
Visszatekintve így csak az utolsó egy évre könnyen levonható  az a flegma következtetés, hogy 
lám-lám, a kistelepülési önkormányzatok képtelenek elvégezni az „önként rájuk bízott” feladatokat. 
És ki sem merem mondani az ebből fakadó lehetséges következtetéseket… 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Azzal kezdtem, hogy ünnepelni jöttünk. Sajnálom, hogy eleddig kevésbé volt ünnepi a 
mondanivalóm. Felelős polgármesterként, szűkebb pátriám fejlesztésében elkötelezett térségi 
vezetőként, és mint KÖSZ alelnök a kistelepülések, falvak szószólójaként fel kellett hívnom a 
figyelmet ezekre a súlyos gondokra. Nem lehet mindent a „migráció”, a „győzzük le Brüsszelt” és a 
„lex civil” arrogáns kommunikációja alkotta szőnyeg alá söpörni! 



 
Szinte példa nélküli módon közösen, együtt az országos önkormányzati szövetségekkel, valamint 
teljes egyetértésben a munkavállalói oldalt képviselő érdekvédelmi és szakszervezeti szervezetekkel 
kérjük a hiányzó erkölcsi és anyagi elismerést a köztisztviselőinknek, valamint szolidárisan 
ugyanezt a kormánytisztviselők, a közigazgatás, a közművelődés és közgyűjtemények dolgozóinak, 
közalkalmazottaknak, munkavállalóknak is! Ezzel az évek óta tartó kéréssel szemben nem lehet érv 
a kormányzat részéről – ami pedig sajnos többször is elhangzott már –, hogy nem akarnak az 
önkormányzatok zsebében turkálni, hiszen folyamatosan ezt teszik: elvonások, büntetések, 
minimálfinanszírozás, intézményeinstandolások... 
 
Itt az ideje, hogy miután – a kormányzati kommunikáció alapján – hazánk gazdasági teljesítménye 
sosem látott módon szárnyal, jusson végre forrás a 10 éve befagyott bérek méltó rendezésére a 
köztisztviselők körében is! A „köz”-zel kezdődő munkakörök pedig ne váljanak szitok szavakká, 
hanem a megbecsülés, az elhivatottság, a szolgálat szinonimái legyenek. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


