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EUPAE/TUNED európai keretmegállapodás a központi közigazgatás 
minőségi szolgáltatásáért1 

 
Előszó   

 
 
A népesség, a közjó, a közérdek szolgálata minden közintézmény fő missziója, az Európai Uniót is 
beleértve. Ez legitimálja cselekvésüket. Az alábbi közös értékek szorosan kapcsolódnak a 
legitimáció e forrásaihoz és az alapvető emberi jogokhoz.  
 
A központi igazgatási szektorban működő európai szociális partnerek – az EUPAE (munkáltatók) 
és a TUNED (szakszervezetek) hangsúlyozzák a közigazgatási szervek döntő szerepét abban, hogy a 
közszolgáltatásokat oly módon nyújtsák, finanszírozzák, valósítsák, illetve szervezzék meg, hogy 
azok találkozzanak a felhasználók igényeivel. 
 
A nagy gazdasági-társadalmi válsággal összefüggésben a közös értékek megerősítése és a 
megvalósításuk iránti elkötelezettség létfontosságú vektorai a felhasználók bizalmának és a 
közigazgatás és a közszolgálat imázsának. 
 
Ebben a szövegben érteken olyan referenciarendszert értünk, amellyel az érdekeltek azonosulni, 
iránta elköteleződni és felelősséget vállalni tudnak. Mi több, az értékek jelzőfényt jelentenek a 
közszolgálati cselekvéshez és ösztönzőek is egyben a közigazgatásban működő munkáltatók és 
munkavállalók számára. 
 
Az EUPAE és a TUNED megerősítik a közszolgálati értékek melletti elkötelezettségüket, beleértve 
azokat, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez mellékelt, az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv tartalmaz, azaz a magas minőségi szintet, a magas fokú 
biztonságot és megfizethetőséget, az egyenlő bánásmódot, valamint az egyetemes hozzáférést és 
a felhasználói jogok előmozdítását.  
 

Ezek az értékek rámutatnak a közszolgálati szereplők alkalmazkodóképességére, amennyiben a 
hagyományos értékeket képesek vegyíteni az újonnan felmerülő, demokratikus, professzionális és 
etikai értékekkel. 
   
Visszatükrözik a közigazgatás cselekvéseinek koherenciáját általában és eszközei a szociális 
párbeszéd előmozdításának. Az értékek jelentik a ragasztószert, amely összeköti a közigazgatást, a 
közszolgálati munkavállalókat és a társadalmat.   
 
Ezeknek az értékeknek a megvalósítása a közszolgálati munkavállalók jóllétén alapul és 
megköveteli a 
 

 hatékony szociális párbeszédet, 

                                                
1
 A fordító megjegyzése: Az eredeti angol szövegben alkalmazott ’public service’ kifejezést közszolgálatnak, ill. 

közszolgáltatásnak, a ’public administration’ terminust közigazgatásnak fordítottam, bár értelemszerűen mindkét esetben 

a közigazgatásra vonatkoznak. 
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 elegendő források meglétét és 

 a felhasználókkal folytatott konzultációt. 
 
A központi közigazgatási szektorban működő európai szociális partnerek bizottságának tagjai 
egyetértenek egy keret-megállapodás jóváhagyásában, amely túlmegy puszta elvek 
leszögezésénél, amennyiben célja 
 

 a közös értékek hangsúlyozása és eközben átvételük és a központi közigazgatás valamennyi 
intézménye és munkavállalója általi végrehajtásuk lehető legkonkrétabb módon történő 
bátorítása; 

 nemzeti és európai szinten egyaránt hozzájárulni a szociális és demokratikus Európa szívét 
jelentő közszolgáltatások fejlesztéséhez és az alkalmazkodásuk megkönnyítése érdekében 
folytatott vitához; 

 a bizottság cselekedeteinek és munkájának irányítása. 
 
 

Értékek és kötelezettségvállalások 
 
 
A jogállam szolgálata és tiszteletben tartása 

 
1. A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók olyan közpolitikákat valósítanak meg, 

amelyek általános érdekűek és a közjót szolgálják. 
2. A közszolgálat a kormányzat felügyelete és irányítása alatt az alkalmazandó nemzeti és 

európai jogszabályok és a nemzetközi standardok tiszteletben tartásával működik. 
 
Üdvözlés 
 

3. A közszolgálati munkáltatóknak és munkavállalóknak el kell köteleződniük amellett, hogy a 
felhasználókat legjobb feltételeik között üdvözöljék. Ennek érdekében a közszolgálati 
munkáltatóknak biztosítaniuk kell a személyzet, a kompetenciák, valamint az iroda- és 
felszereltség-ellátás elégséges színvonalát. A hívószavak ezzel kapcsolatban a 
hozzáférhetőség és az udvariasság. A közszolgálati munkavállalókkal szembeni 
követelmények a megfelelő attitűd és megjelenés. 
A felhasználói szükségleteket előre kell látni és ahol csak lehetséges, figyelembe kell venni 
a közelségre alapozó megközelítés alkalmazásával. A szolgáltatásokhoz hozzáférést 
maximalizálni kell, ide értve a hivatali nyitvatartási időket, a hivatalok földrajzi 
elhelyezkedését, az egyablakos kapcsolati pontokat, a forródrótos telefonálási 
lehetőségeket és az internetes oldalakat is.  
 

4. A szolgáltatók válaszadási képességét a kötelezettségek végrehajtásának gyorsaságában és 
a határidők betartásával mérik a közigazgatásban. 
A közszolgálati munkáltatók elsősorban abban az általános felelősségi körben fogalmazzák 
meg világosan a közszolgálati munkavállalók felhasználókkal szembeni felelősségét, 
amelyet önmaguk is vállalnak.  
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Egyenlőség 
 

5.  A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók az ügyeket és helyzeteket kezeljék teljes 
pártatlansággal a társadalom tagjai közötti szolidaritás alapján; a szolgáltatások legyenek 
elérhetőek és mindenki szükségletéhez és nehézségeihez igazítottak.   
 
A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók biztosítják, hogy a szolgáltatások tükrözzék a 
társadalom sokszínűségét. A közszolgálati munkáltatók figyelnek erre a munkaerő-
felvételnél, az előmenetel alakításánál és a szolgáltatások megszervezésénél. 

 
Feddhetetlenség 
 

6. A közszolgálati munkavállalók nem engedik meg, hogy magánérdekek, ill. személyes vagy 
politikai kapcsolatok veszélyeztessék a közszolgálati döntéseket és menedzsmentet.   
 

7. A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók legyenek résen, hogy megelőzhessék és 
jelezhessék a jelen dokumentumba foglalt értékek bárminemű megsértését, a 
feddhetetlenséget is beleértve. Ennek érdekében a munkáltató hatékony védelmet nyújt a 
munkavállalóknak az említett értékek megőrzéséért folytatott harcuk mindennemű negatív 
következménye ellen.  

  
Hatékonyság 
 

8. A szolgáltatásokat a minőség, a hatékonyság, a gyorsaság, illetve a források optimális 
felhasználása szempontjából azon legjobb feltételek mellett nyújtják a felhasználóknak, 
amelyeket átlátható és megbízható indikátorok alapján határoznak meg.   
A közintézmények a természeti erőforrások környezettudatos felhasználása és az 
állampolgárok egészségének megőrzése iránti aggodalom által vezéreltetve tevékenységük 
során tiszteletben tartják a környezet védelmét és megőrzését.  

 
Életminőség a munkahelyen 
 

9. A közszolgálati munkavállalók jóllétének első eleme funkciótól függetlenül munkájuk 
értelme, vagyis az, hogy hozzájárulnak a társadalmi együttélés legjobb megszervezéséhez.  
A közszolgálati munkáltatók nagy gondot fordítanak a kompetenciafejlesztésre, amelyet 
mindenekelőtt képzéssel valósítanak meg az előmeneteli utak vonzerejének biztosítása 
érdekében. Törődnek a menedzsment - mint a munkaszervezet és az azon belüli szervezeti 
egységek közötti leglényegesebb kapcsolat - minőségével és a lehető legjobban 
hasznosítják a munkavállalók kompetenciáit azáltal, hogy a profiljuknak legmegfelelőbb 
munkakörbe sorolják őket.  
 

10. Ahogy a közszolgálati munkavállalók elkötelezettek saját szervezetük és az iránt, hogy 
közfeladataikat a leghatékonyabban lássák el, úgy a munkáltatók is elkötelezettek 
munkavállalóik irányában, különös tekintettel a jó munkakörülményekre, beleértve a 
tisztességes, kielégítő bérezést és a nemek közötti béregyenlőséget, a 
társadalombiztosítást, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét, valamint a 
diszkrimináció bármely formája elleni küzdelmet. Ezen felül a közszolgálati munkáltatók 
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kötelezettséget vállalnak arra is, hogy amennyire csak lehetséges, harcolnak a veszélyes 
munkahelyek ellen.   
 

11.  A közszolgálati munkáltatók tiszteletben tartják - és a társadalmi igazságosság és kohézió 
garanciájaként megkönnyítik - a szakszervezetek szabad működését és az abból következő 
jogaikat és kötelezettségeiket. 
 

Kommunikáció és átláthatóság 
 

12.  A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók elsőbbséget biztosítanak a felhasználóknak 
szóló rendszeres és hatékony, a felhasználói elvárásokat kielégítő kommunikációnak, 
amelyet a célnak legmegfelelőbb csatornákon folytatnak.   
 

13. A közszolgálati munkáltatók és munkavállalók gondot fordítanak a közigazgatási eljárások 
maximális átláthatóságára annak érdekében, hogy jobban megértessék a közszolgálati 
cselekményeket és azok célját.     
 

14.  A felhasználók hozzáférhetnek a közszolgálati munkáltatók és munkavállalók által védett 
adataikhoz. Világos tájékoztatást kapnak adataik felhasználásáról. 
 

Követés 
 

15. A jelen dokumentumban rögzített kötelezettségvállalásokat a központi közigazgatásban 
működő szociális partnerek európai bizottsága legalább kétévente újra napirendre tűzi.  

 
 
Brüsszel, 2012. december 12.,  aláíró felek: 
 
 
 
           TUNED                      EUPAE 
   Jean Paul Devos      Jacky Leroy 
CSC országos titkár   főigazgató, belga szövetségi közszolgálat 
         Belgium        Belgium 


