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országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Politikai nyilatkozat benyújtása
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Hohn Krisztina (LMP)
Politikai nyilatkozat javaslatának címe: A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 82. §-a alapján ,,A 
magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről" címmel a mellékelt politikai nyilatkozatot kívánom
benyújtani.
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Az Országgyűlés

... /2020 ( ) OGY politikai nyilatkozata

A magyar közalkalmazotti státusz megvédéséről

Az Országgyűlés jelen politikai nyilatkozat elfogadásával tiszteletét és köszönetét fejezi ki a

közalkalmazottaknak a közszolgálati feladatok színvonalas ellátásáért, egyben elismeri azt, hogy az

állam működőképességének biztosítása szempontjából a közszféra alkalmazottaira kiemelt

felelősség hárul.

Az állami fizetésből élő közalkalmazottak hivatásának gyakorlása nem lehet pártpolitikai viták

tárgya, az nem függhet az aktuális kormányok politikai világlátásától és céljaitól, hiszen

munkájukat kizárólag a jogszabályoknak megfelelően látják el a közjó érvényre juttatása érdekében.

Az Országgyűlés tiszteletének kifejezése mellett aggodalmát is kifejezi aziránt, hogy hazánkban a

közalkalmazotti státusz már nem jelent egyet az egzisztenciális bizonyossággal, a perspektivikus

életpályával és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy változtatni kell azon a kialakult

gyakorlaton, hogy az állam a legrosszabb munkáltató.

Éppen ezért az Országgyűlés károsnak tartja azokat a politikai elképzeléseket, amelyek arra

irányulnak, hogy egyre több közszférában dolgozó állampolgár közalkalmazotti státusza megszűnik

- ahogyan az a kulturális szféra és a szakképzésben dolgozók közalkalmazottaival történt 2020-ban

-, hiszen a státusszal járó kiszámíthatóság és a közfeladatok színvonalas ellátásához, valamint a

kizárólag a jogszabályok alapján szabályozott feladatok elvégzéséhez szükséges stabilitás és

biztonság szűnik meg.

Fentiekre tekintettel az Országgyűlés a közszolgáltatási ágazatok dolgozóinak közalkalmazotti

státuszát jelentő több mint 200 éves magyar vívmányt védett és kiemelten védendő értéknek tekinti,

továbbá felismeri annak szükségességét, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások területén, az

oktatási, közművelődési és tudományos ágazatban, az egészségügyben, az önkormányzati

szektorban dolgozó munkavállalók közalkalmazotti státuszának fenntartását minden kétséget

kizáróan biztosítani kell a jövőben.

Általános indokolás
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A politikai nyilatkozat szoveqe az elóterjesztók akaratának kinyilvánítása, annak szukseqesseqet

és indokát a nyilatkozat szoveqe támasztja alá.
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