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Boros Péterné MKKSZ Elnök 
köszöntő beszéde 2017. július 1-én 

a „Közigazgatás Napja” alkalmából 
 
 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Kedves Kolléganők! 
Kedves Kollégák! 
 
A mai ünnepséget rendező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete vezető tisztségviselői nevében és a magam részéről őszinte 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm – itt e teremben jelenlévő – ünneplő és 
egyben ünnepelt  

- köztisztviselőket 
- közalkalmazottakat 
- kormánytisztviselőket 
- állami tisztviselőket 
- választott önkormányzati vezetőket 
- és szakszervezeti vezető társaimat és konföderációnk a Szakszervezeti 

Együttműködési Fórumának elnökét.  
 
Innen e helyről közösen köszöntsük mindazokat, akik Magyarországon a köz – 
szolgálatában - az állami és az önkormányzati közigazgatásban – végzik munkájukat. 
 
A mai napon mi valamennyien, ide ünnepelni jöttünk, és ezt nem csak külsőleg 
láttatjuk, hanem ünneplőbe öltöztettük a lelkünket is.  
 
Minden ünnepnek az a célja és értelme, hogy a hétköznapok történéseit egy rövid 
időre megállítsuk és alkalmat teremtsünk az értékelésre, az előre tekintésre, és az 
erőgyűjtésre. 
 
Mi is ezt tesszük most, amikor megtartunk és megvédünk egy 20 évvel ezelőtt 
elismert és elfogadott ünnepet a „Köztisztviselők Napját”. Köszönjük, hogy 
önkormányzati érdekszövetségek, a közigazgatás szakmai és munkavállalói 
érdekképviseletei támogatták ennek az ünnepi napnak a megőrzését.  
 
A változásokra tekintettel az ünnep megnevezését indokolt megváltoztatni, mert - 
talán az én bevezető köszöntőmből is érzékelhető volt -, hogy szakmánk és 
hivatásunk - a közigazgatás - művelői igen sokféle megnevezést viselnek.  
 
A tartalmat és a kivívott értékeket megőrizve mi azt javasoljuk – ami a mai napra szóló 
meghívóban is szerepel - , hogy a jövőben ezen a napon, július 1-én a 
KÖZIGAZGATÁS NAP-ját ünnepeljük. 
 
Tudjuk, hogy ezen a napon tartják ünnepüket az egészségügyben dolgozók is, akiket 
nagy tisztelettel köszöntünk szakmai ünnepükön. Örülünk annak, hogy az 
Országgyűlés 2011-től „az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának 
elismeréséül” a „Semmelweis Napot” az egészségügyi dolgozók számára 
munkaszüneti nappá nyilvánította. 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Remélem az mindenki számára – ide értve kormányzati vezetőket és önkormányzati 
vezetőket - egyértelmű, hogy a közigazgatás - és az abban dolgozók is – a köz jót 
szolgálják!! 
 
E hivatást gyakorlókkal szemben – a magas fokú szakmai felkészültségen túlmenően - 
az állampolgárok, a közigazgatás ügyfelei részéről jogos elvárás az empátia, a 
türelem, és a lelkiismeretesség, valamint az ügyintézés ügyfélközpontú, 
polgárbarát megközelítése, és a törvényesség következetes szigorú érvényesítése.  
 
Meggyőződéssel állítjuk, hogy a közigazgatásban dolgozó kollégáink döntő többsége 
megfelel ezeknek az elvárásoknak, és azt is tudják mindannyiunk érdeke, hogy 
növekedjen a közigazgatás teljesítménye, mert ezáltal javul a társadalmi 
megbecsültsége. 
 
Ezt az ünnepet – más szakmai közösségek ünnepeihez hasonlóan – országosan és 
valamennyi közigazgatási munkahelyen – tehát az állami tisztviselői körben ugyan 
úgy, mint a kormánytisztviselők számára és az önkormányzati hivatalokban - azért kell 
megtartanunk, hogy a közös ünneplés 

- erősítse a szakmai önértéket, az állampolgárt szolgáló szakember 
önbecsülését 

- kifejezze e hivatást gyakorlók együvé tartozását 
- és bemutassa egy szakmai közösség identitását 

 
 
Tisztelt Ünneplő Kolléganők, Kollégák! 
 
Nem szándékom az ünneprontás, de ezen alkalommal sem hagyhatjuk szó nélkül 
ünnepünk, törvényi szabályozásának hányatott sorsát.   
 
Kormányokon átívelő volt az a küzdelem, amelyet a közigazgatás szakmai és 
munkavállalói érdekképviseletei, és érdekszövetségei vállaltak ennek az ünnepnek a 
hivatalos elfogadtatásáért. 
 
Az elmúlt 20 év igazolta, hogy a társadalom – az állampolgárok az ügyfelek is - 
tudomásul vették e szakmai ünnep megtartását.  
 
Az elmúlt 2 évtizedben kialakultak az ünneplés hagyományos formái, és méltó keretek 
között rendezték meg azt, a munkahelyeken - és több évben - országos szinten is.    
Változatos vitafórumok, szakmai tanácskozások, kulturált szabadidős és sport 
rendezvények járultak hozzá a munkatársi közösségek formálásához, az alkotó 
munkahelyi közérzet erősítéséhez.  
Nagy értéke volt ezeknek a rendezvényeknek a sokszínűség, az öntevékenység és a 
helyi sajátosságokat megjelenítő tartalom. Meggyőződésünk, hogy ezekre továbbra 
is nagy szükség van.  
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Ezért is fogadtuk döbbenettel azt a véleményt, amely 1 évvel ezelőtt szó szerint a 
következő képen hangzott el a kormányinfón: 
„Munkaszünettel jutalmazni a köztisztviselőket, akik kötelességük teljesítése 
okán dolgoznak az államnak, ez egy perverz kísérlet meggyőződésem szerint…” 
fogalmazott, a Miniszter 
 
Azt már csak a tárgyszerű történeti valóság érdekében jegyezzük meg, hogy a 
„Köztisztviselők Napja” munkaszüneti nappá nyilvánítása nem „a szocialista 
államrezsim különleges hagyatéka” hanem 2001-ben a polgári kormány javaslatára 
döntött így a parlament.  
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Engedjék meg, hogy az előbbieket ne kommentáljam. Én e tekintetben is Bibó István 
erkölcsi értékrendjét tekintem alapvetésnek, amely szerint: „a hatalmasoknak 
igazságosan kell hatalmukat gyakorolniuk”. 
 
Az ünnep hangulata nem engedi meg, hogy a közigazgatás vezetőit és munkavállalóit 
egyaránt érintő nehézségekről, belső feszültségekről, vagy közösen megoldásra váró 
feladatokról szónokoljunk, de nem lennénk hitelesek akkor sem, ha ideálisnak, vagy 
problémamentesnek minősítenénk helyzetünket.  
 
Az MKKSZ - és a közigazgatás szakmai és munkavállalói érdekképviseletei - a 
munkáltatókkal (ide értve a kormányzatot is, mint a közigazgatás munkáltatóját) az 
együttműködésben érdekelt.  
 
Erre a kölcsönösen előnyös együttműködésre mi mindig láttunk reális esélyt, hisz 
például 2 évvel ezelőtt a Köztisztviselők Napja ünnepi beszédében azt ígérte a 
miniszter idézem: „a közszolgálati életpálya modell első körben a 
kormánytisztviselőkre terjed ki, de az önkormányzati köztisztviselők is 
bekerülnek a rendszerbe.”   
 
Ezen a 2 évvel ezelőtti ünnepségen hangzott el az is, hogy „a megvalósuló 
bérfejlesztés során elsősorban azoknak a bérét kell növelni, akik például érdemi 
ügyintézőként az önkormányzatoknál 80-100 ezer forint nettót keresnek. Az ő 
esetükben az 50%-os fizetésemelés sem kizárt. ….., mert egy tisztviselőnek a 
helyi középosztályhoz kell tartozni. „  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Ezeknek a célkitűzéseknek a teljesítéséért teljes mértékű együttműködésre 
vállalkoznánk, de tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy még nem ez történik. SŐT!!!  
 
Ne adjuk fel a reményt!, hogy közös akarattal meggyőzzük a döntést hozókat arról, 
hogy a közigazgatás munkavállalói – esküjükhöz híven - hivatásuk szakmai szabályait 
betartva, felelősségteljesen végzik a közfeladatokat, és a társadalom számára 
nélkülözhetetlen, értékteremtő munkát végeznek. 
 
Ennek a szakmai közösségnek a tagjai lojálisak a mindenkori kormányhoz, az 
önkormányzathoz és tisztségüket „a magyar nemzet javára gyakorolják.” 
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Mindezekért jogos elvárás, hogy – más hivatásrendek tagjaihoz hasonlóan – 
méltányos megbecsülést és tisztességes javadalmazást kapjanak. 
 
A mai napon a Közszolgálati Tisztviselők Napján tudomásunk szerint nincs hivatalos 
országos ünnepség.  Ne engedjük, hogy ez így maradjon! 
 
Az MKKSZ ennek a mai országos ünnepnek a megrendezésével, felhívja a figyelmet 
arra, hogy hazánk közigazgatása – a szervezeti hatásköri, szakmai felelősségek és 
kompetenciák különbözősége mellett – egységes országos rendszer. Ebben a 
rendszerben dolgozók számára fontos az erkölcsi elismerés is, az állami 
tisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, köztisztviselőknek egyaránt. 
 
Magyarország közigazgatását szolgáló emberek, akiknek 70 %-a nő, családjukért 
felelősséget viselő családanyák, vagy éppen fiatal pályakezdők, ugyanúgy 
szeretnének megbecsültek lenni hivatásukban, mint ahogyan a Szociális Munka 
napján, a szociális dolgozók most már érezhetik azt.  Mi harcoltuk ki azt is.  
 
Bízom abban, hogy a „Közigazgatás Napjának” ünneppé nyilvánításában közösen 
sikeresek leszünk, és ez a siker nem csak a mi szakmánk megbecsülését fogja 
jelenteni.   
 
Mi azzal a miniszteri véleménnyel értünk egyet, amely szerint idézem: „a 
köztisztviselők megérdemlik a magasabb színvonalú elismerést, megérdemlik a 
kiszámíthatóbb életpályát, de erre szükség is van, mert a legtöbbet az ország, az 
állam polgárai nyerik azzal, ha a közigazgatásban dolgozók elégedettek 
helyzetükkel.” 
 
Ennek érdekében szeretnénk együttműködni kormányzattal, önkormányzatokkal. 
 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
Ezt az ünnepet a mai napon, ilyen keretek és ilyen részvétel mellett tudjuk megtartani. 
Biztosítok minden résztvevőt arról, hogy „közigazgatás történeti esemény” részese 
lett, mert jó ügyet szolgálva, értéket teremtve ünnepelünk. 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 


