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A közszolgálat legyen
a nemzet gerince!

Évtizedek óta folyó vitát zárt le a kormány szeptember 13-ai döntése azzal, hogy kötele-
zettséget vállalt a közszolgálat reformjára, az-egységes közszolgálati munkajogi, bér- és szo-
ciális törvény megalkotására. A jóléti rendszerváltás megvalósításának, az esélyegyenlõség, a
társadalmi igazságosság érvényesítésének egyik legfontosabb eleme a köz szolgálatának újra-
élesztése, stabilizációja és korszerûsítése. Azaz, hogy az állam és az önkormányzatok az
emberek számára -többek között -jó minõségû közigazgatást, oktatást, kulturális alapszol-
gáltatást, egészségügyi és szociális ellátást, közrendet, közbiztonságot nyújtsanak.

Ennek egyik elõfeltételeként kell megteremteni a köz szolgálatának rangját, 800 ezer mun-
kavállaló (közalkalmazott, köztisztviselõ, szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló
ember) megbecsülését. Azokét, akik arra vállalkoznak, hogy egész életük munkájával a tár-
sadalom egészét, a köz javát szolgálják.

Úgy kell létrehozni ezt a stabilitást, hogy az egységes közszolgálat munkavállalója pártpo-
litikától fúggetlenül, kiszolgáltatottság nélkül, szakmai tudása, képessége, teljesítménye alap-
ján nyerjen státusban, bérben, szociális juttatásokban a piaci szférával és az európai bérszinttel
összemérhetõ elismerést. Jó teljesítményéért cserében foglalkoztatási biztonságban, tisztes
jólétben, stabil szociális ellátásokban részesülve -lehessen a közszolgálat dolgozója szakmai
tekintélyével, erkölcsiségével, a közjó szolgálatával a nemzet egyenes gerincét alkotó, példát
mutató ember mindannyiunk számára.

E célok valóra váltása érdekében kell reformot érvényesítve megalkotni az egységes köz-
szolgálati törvényt. Amely a piaci szféra világát átfogó Munka Törvénykönyvétõl függetlenül,
átfog6an és egységben szabályozza a korábbi közalkalmazottak,- köztisztviselõk, szolgálati
jogviszonyban állók foglalkoztatásának, bérezésének, szociális juttatásainak új rendjét.

Egyszerre teremtve egységes és a szakmai sajátosságokat is figyelembe vevõen differenciált
szabályozást. Ennek megfelelõen a reformnak, a törvénynek négy feladatot kell megoldania.

1) Foglalkoztatásban a törvénynek a szakmai szabályok által megkövetelt létszám köz-
szolgálati foglalkoztatására kell teljes életpályát teremtõ stabilitást vállalnia. Visszafogadva a
közszolgálatba az ügyviteli, fizikai dolgozókat is. .

2) Bérben a törvénynek három elembõl álló rendszert kell megalkotni a, amely egységes
közszolgálati bértáblában ismeri el minden közszolgálati dolgozó jogát az elõmenetelhez az
életkor és a kvalifikáció alapján. Emellett, második elemként -szakmai pótlékok útján -a
bérrendszert a szakmai sajátosságok, speciális követelmények alapján differenciálttá kell ten-
ni. Végül hannadik elemként az intézményben, a hivatalban, a szolgálati helyen ismert telje-
sítmény, eredményesség -kollektív szerzõdéssel megalapozott -~yagi elismerését kell

megteremtenie.
3) Szociális juttatásokban -a versenyszféra így is magasabbnak megmaradó béreit ellen-

súlyozandó -többek között 14. havi bérfizetés bevezetése, önálló üdültetési, egészségügyi és
nyugdíjrendszer fokozatos megteremtése lesz a törvényben.

4) Az egységes közszolgálati törvény új érdekegyeztetési rendszer létrehozását követeli
meg, amelyben az állam és az önkormányzatok mint munkáltatók kell, hogy megállapodáso-
kat kössenek országos, ágazati és intézményi szinten a reprezentatív szakszervezetekkel. A
Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács mint az országos megállapodások színtere áll majd
ennek a rendszernek az élén.
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:.1 A közszolgálati refonnot jelentõ törvényalkotás megvalósulása kizárólag az érintett mun- I! iii kav~llalói és szakmai ~épv~selete~el köz~s g,on?olk~dásb.an' v~lük e~y~!értésre ~~r~kedve
i II~ törtenhet meg. A konnany es szemely szerInt en IS szovetsegeskent tekIntünk szocIalIs part-

" nereinkre, mint felelõs, felkészült képviseletekre, amelyek szintén érdekeltek a refonn meg-

valósításában.
"'1;; Abban bízva látok munkához, hogy a közszolgálati reformról legkésõbb a jövõ év elejénI ! 'cc c megállapodást köthet a konnány az érdekképviseletekkel. Ezután kerülhet sor az Országgyû-

J. 1) lés határozatára a reformról és a megvalósítás menetrendjérõl. Azt szeretném elérni, hogy az
j ./: egységes közszolgálati törvényt a Parlament az EU-csatlakozással azonos idõpontban, azaz
I ;: 2004-ben fogadja el, s hogy az EU-s bérszínvonal alsó határát elérõ új bérrendszer bevezetése
i l 2005. január 1-jén megtörténjen. Ezt követõen pedig a szociális juttatások rendszerének érvé-
I I nyesítése -az ország anyagi teherviselõ-képességétõl fiiggõen -2006-tól fokozatosan, évrõl

I : évre haladva váljék teljessé.
I :, Ehhez a történelmi jelentõségû munkához a konnány meg fogja kapni a jó minõségben
! : szolgáltató, mindenki számára használható közszolgálatok létében érdekelt embereknek, ,a
i : társadalom egészének a támogatását, s a szociális partnerek együttmûködését is.

Vadász János

PONT hálózat Romániában

Minden kiadvány megvásárolható, megrendelhetõ"
~!:' A PONT Kiadó minden könyve hozzáférhetõvé vált a romániai olvasók számára azáltal,

hogy a budapesti kiadó a romániai PONTfix kiadóval közösen szeptember elején mûködtetni
kezdte a PONT Hálózatot. A sepsiszentgyörgyi Pumukli írószerbolt könyves részlegének

" felavatásával létrejött az elsõ "Bemutató Fix PONT", ahol a budapesti PONT kiadványok
mindegyike fellelhetõ, megvásárolható, de helyben, kellemes körülmények között olvasható
is. A sepsiszentgyörgyi Bemutató Fix PONT -ot a közeljövõben újabbak követik más erdélyi
városokban. A PONT Hálózat könyvküldõ szolgáltatása révén azonban a legkisebb faluba is
eljutnak a kiadványok. A PONT Kiadó könyvei és a FORDULÓPONT címû folyóirat meg-
rendelhetõk egyszerû postai levelezõlapon a következõ romániai címen: PONTfix 4000 Sfintu
Gheorghe, cp. 1-137. Jud. Covasna vagy e-mailen: mszksz@planet.ro

A könyveket a romániai olvasók kedvezményes áron rendelhetik meg, a kiadó kínálatáról
a MUSTRA címû lapból, a PONT Hálózat szórólapjairól vagy a sajtóból értesülhetnek. Az
erdélyi iskolák, könyvtárak, a mûvelõdéstörténet iránt érdeklõdõ olvasók a Szószóró címû
kiadvány (Tarján Tamás rejtvénykötete) révén benevezhetnek a Nyerjél egy könyvtárat pályá-
zat õszi fordulójára.

A kezdeményezést igen kedvezõ visszhang fogadta (lásd honlapunkon).
www .pontkiado.com

Közhasznúsági közlemény

Az Országgyûlési Könyvtár részére az adófizetõ állampolgárok által felajánlott 1 %-ból
befolyt összegbõl Leonard Dick Guide to the European Union címû könyvét szereztük be.
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