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A tanácskozás elején a Kopint-Tárki
vezérigazgatója kijelentette, hogy „a lét-
szám ugyan csökkent, de az államappa-
rátus mûködtetése drágább lett”. A túl-
költés viszonylag nagy része a közigazga-
tásban dolgozók bérére ment el – állította

Palócz ÉvaPalócz ÉvaPalócz ÉvaPalócz ÉvaPalócz Éva. Miközben a vállalatok „nyög-
nek” az adóterhek alatt, a gazdaság nincs
túl jó passzban, tavaly megint túlkölteke-
zett az állam. A vezérigazgató megerõsí-
tette korábbi álláspontját, amely szerint
a közigazgatásban dolgozók tavalyi bére-
iben nem érvényesült az a takarékosság,
ami a nemzetgazdaság pénzügyi helyzete
alapján indokolt lett volna. Miközben a
létszám ugyan lényegesen csökkent, az
államapparátus mûködtetése túl drága
lett. A közigazgatás mûködési kiadásai, a
bérek, az infrastruktúra a GDP öt száza-
lékát tette ki, ugyanez az EU átlagában
mindössze 3,7-3,8 százalék volt tavaly. Az
elõadó ugyanakkor azt is elismerte, hogy
a munkajövedelmek reálértékét tekintve
ott tartunk, mint 2000-ben, ugyanakkor
a nettó keresetek a közszférában még min-
dig sokkal magasabbak, mint a vállalko-
zási szektorban.

A „másik oldalon”, ezzel szemben, a
szakszervezetek képviselõi azt furcsál-
lották, hogy ismét bûnbakká tették a már
egyébként is „megsarcolt” közigazgatást.
Fehéren-feketén bebizonyították: tavaly
a magyar közszolgálat munkavállalói,

Ellentétes vélemények
köztük a köztisztviselõi kar, a rendszer-
váltás óta az egyik legnagyobb mértékû
reálkereset-veszteséget szenvedte el. A
KSH januárban közzétett, s az elõzõ év
elsõ tizenegy hónapjáról szóló jelentését
idézve bizonygatták, hogy az adatok sze-
rint a költségvetési szférában a bruttó
keresetek 6,3 százalékkal, a nettó kere-
setek 1,4 százalékkal nõttek, a közigaz-
gatásban pedig 6,8 százalékkal – bruttó
értékben. Mindez – 8 százalékos inflá-
ciót figyelembe véve – 6-6,5 százalékos
reálkereset-veszteséget jelent. A növek-
mény döntõ része pedig a 13. havi jutta-
tás elõre hozott kifizetésébõl ered, tehát
nem ráadás.

A tanácskozás végén a BRDSZ képvi-
selõi maliciózus kérdést feszegettek egy-
más között: lehet-e még valamit elvonni
azoktól a közintézményektõl, amelyek
már most is a sorozatos létszámcsökken-
tések, a mûködési költségek folytonos
lefaragásának következményeit nyögik?
Választ senkitõl sem kaptak.

Azt mindenki tudja: a remény hal meg
utoljára.

(dura)

Rendõrnap
a Városligetben

A hagyományokat követve idén
április 20-án vasárnap ismét
Rendõrnap volt a városligeti
Nagyréten.  A  BRDSZ is felállí-
totta saját sátrát, amelyet sokan
meglátogattak. Az érdeklõdõk
bepillanthattak a szakszervezet
életébe. Aki szellemi táplálékra
vágyott, az a T-MA újságokból
válogathatott.

 (Az ünnepet utólag beárnyékolja,
hogy a városligeti rendõrnap után,
napokkal késõbb szerkesztõségünk-
nek többen is elpanaszolták, hogy
családjukkal együtt szívesen meglá-
togatták volna a bemutatókat, kon-
certeket, de nem tudtak róla. A kor-
mányõrségnél vagy a Ferihegyi re-
pülõtéren dolgozó kollégáknak nem

szólt senki a városligeti rendõr-
napról.)
A Belügyi és Rendvédelmi Dol-
gozók Szakszervezete
(BRDSZ) vezetõit is megláto-
gatta sátruknál Draskovics Ti-
bor igazságügyi és rendészeti
miniszter. A szakszervezet ve-
zetõi örömmel nyugtázták a
miniszter rendõrnapi ajándéknak te-
kinthetõ bejelentését: 2008. júniusá-
tól végre megvalósul a körzeti meg-
bízottak évek óta húzódó elõresoro-
lása, ami jelentõsnek mondható, havi
több tízezer forintot jelenthet számuk-
ra személyenként.
A miniszter arról is szólt, hogy többszáz
lakást biztosítnak azoknak a rendõrök-
nek, akik ennek fejében vállalnák, hogy
meghatározott ideig a Budapesti Rend-

õr-fõkapitányság állományában szol-
gálnak. Egyebek közt ezzel az intéz-
kedéssel remélik csökkenteni azt a je-
lentõs létszámhiányt, amely közel 10
éve megnehezíti a BRFK mûködését.
A BRDSZ vezetõi készek támogatni
e törekvések megvalósulását, remél-
ve, hogy a jövõben nem lesz szük-
ség a kezdõ kollégákat akaratuk elle-
nére a fõvárosban tartani.   d.
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Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!
A Szent Benedek-rendi szer-
zetesek jelmondata immáron
megvalósult a magyar rendõr-
ség keretei között is. Ökume-
nikus istentisztelet keretében
ugyan is felavatták az elsõ
imaszobát az Országos Rend-
õr-fõkapitányság budapesti,
Teve utcai székházában.

Az eseményen a négy „történelmi”-nek
nevezett egyház képviselõje (a katolikus,
a református, az evangélikus és az izrae-
lita egyház vezetõje), valamint Bencze Jó-Bencze Jó-Bencze Jó-Bencze Jó-Bencze Jó-
zsefzsefzsefzsefzsef rendõr altábornagy, országos rend-
õrfõkapitány is jelen volt, továbbá képvi-
seltette magát a Készenléti Rendõrség, a
Köztársasági Õrezred, a Nemzeti Nyomo-
zó Iroda, a Budapesti Rendõr-fõkapitány-
ság, valamint a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság vezetése is.

A fõkapitány ígéretet tett arra, hogy a
rendõrség napjára kialakított imaszobá-
ban megteremtik a lehetõségét annak,
hogy a Rendõrségi Igazgatási Központ-
ban dolgozók háborítatlanul gyakorol-
hassák a hitéletet. AZ ORFK hivatalos
tájékoztatása szerint „ezzel a rendõrpa-
lota is csatlakozott az Európai Unió ha-
sonló közintézményeinek egyre bõvülõ
listájához, hiszen az unió legtöbb más
országában már régóta mûködnek kápol-
nák azokban az épületekben, ahol sokan
teljesítenek szolgálatot”. A lelkészek
szerint az imaszoba hozzájárul ahhoz,
hogy az itt dolgozó vagy ide betérõ rend-
õrök „lelkileg feltöltõdjenek” az idegi-
leg és fizikailag is megerõltetõ munka
alatt/után.

A  nem mindennapi esemény témát
adott a legutóbbi Rendõrségi Érdek-
egyeztetõ Tanács ülésének is. Dr. Bár-Dr. Bár-Dr. Bár-Dr. Bár-Dr. Bár-
dos Judit dos Judit dos Judit dos Judit dos Judit a BRDSZ fõtitkára – miután
hitéletet gyakorló kollégák megkeresték
– a Teve utcai székházban kialakított
elsõ imaszobával összefüggésben kérdé-
seket tett fel, és véleményt mondott a
felavatott létesítményrõl.

Elõrebocsátotta, hogy a BRDSZ tiszte-
letben tartja mindenki faji, nemzetiségi
és felekezeti hovatartozását, de furcsál-
lotta, hogy az állam és az egyházak 1894.
évi a szétválasztása után ez létrejöhetett.

Eddig Magyarországon ilyen szakrális
helyet létrehozni – állami és önkormány-
zati intézményekben – csak a kórházak-
ban és a fegyintézetekben lehetett, mert
onnan nem tudnak kimenni az emberek
a templomokba. Megemlítette továbbá,
hogy csak olyan katonai jellegû laktanyák-
ban mûködhetnek imaszobák, kápolnák,
ahol honvédelmi okokból, több napig,
esetleg hétig nem távozhatnak el a kato-
nák.

– Mi tudomásul vesszük, hogy imaszo-
bát avattak, de nem értjük, hogy milyen
szempontok alapján preferálják éppen
négy kiválasztott egyházat, és miért nem
gyakorolhatják itt hitüket a többi protes-
táns felekezetek, a hazánkban jogszerû-
en mûködõ világvallások képviselõi, vagy
az engedélyezetten tevékenykedõ egyhá-
zak istenfélõ hívei? – tette fel a kérdést.

– Ha az ORFK-n létrehoztak egy ima-
szobát, azzal automatikusan elismerték,
hogy a rendõrség egy veszélyes munkahely.
Ha ez valóban veszélyes hely, akkor rend-
õrségen dolgozó 45 ezer munkavállalónak
veszélyességi pótlék jár a munkájáért! A
veszélyt csökkentendõ ne csak az ORFK-
n hozzanak létre imaszobákat, hanem Ma-
gyarország összes kapitányságán, és min-
den munkahelyen engedjék el a rendõrö-
ket imádkozni, hogy lelki problémáik mér-
séklõdjenek! A munkaidõ-keretbõl bizto-
sítsanak hozzá kellõ idõt, de ne csak a hívõ
rendõröknek, hanem az egyenlõ bánásmód

jegyében, a nem hívõknek, illetve más val-
lást gyakorlóknak is találják meg a mód-
ját, így elkerülve a munkahelyi diszkrimi-
nációt! Jelenléti íveken rögzítsék és szer-
vezzék meg az ellenõrzését, hogy munka-
idõben ki mennyi órát, idõt használ fel lel-
kének üdvére vagy éppen csak gondol-
kodni ül le egy sarokba! Ismeretes ugyan,
hogy nem ritkán gondot jelent az ebéd-
idõ, vagy a kétórás testnevelési órák biz-
tosítása, a túlmunka elsõ 150 órájának
szabadidõben való ellentételezése, a 2007
évi szabadságok ki nem adása – csak re-
mélni tudjuk, hogy a lelki elmélyülésre
szánt idõvel nem fognak fukarkodni. Ha
már a veszélyes munka elismerésénél tar-
tunk – mondta Bárdos Judit a Rendõrsé-
gi Érdekegyeztetõ Tanács ülésén –, szak-
szervezetünk abban bizakodik, hogy a
bûnügyi helyszínelõk veszélyességi pót-
lék iránti igényét sem fogják ezután el-
utasítani, mondván, hogy nem töltik mun-
kaidejük 50 + 1 százalékát vér, testned-
vek, hullák akármilyen társaságában,
ezért nem minõsül a tevékenységük kü-
lönösen veszélyesnek.

Alkotmányos alapelvek
felrúgásának lehetünk tanúi
A Heteknek nyilatkozó Buda Péter
vallástörténész úgy látja, hogy az
ökumenikus imaszoba létrehozása
nem egyeztethetõ össze az állam-
egyház szétválasztásának elképze-
lésével és az alapvetõen semleges
állam eszméjével. „Akkor beszélhet-
nénk szó szerinti értelemben vett
ökumenikus jellegû intézkedésrõl,
ha az összes egyház vezetõjének
lehetõséget biztosítottak volna a
csatlakozásra”- jelentette ki. Sérült
a felekezeti jogegyenlõség: tehát ka-
pásból két alkotmányos alapelv fel-
rúgásának lehetünk tanúi. A vallás-
történész szerint a rendõrségen be-
lül egy szakrális tér jött létre, hiszen
a szoba felszentelése ezt a célt szol-
gálta.
„Az pedig már más kérdés, hogy mi-
közben a rendõrségi nyomtatókban
nincs papír, a vezetõség miért épp
egy nyolcmillió forintos imaszoba lét-
rehozásán fáradozik” – vélte a szak-
értõ.

forrás: hetek online



2008. április

4

SZOLGÁLATI JOGVISZONYTÓL AZ INTERCITYIG

Az elmúlt
napokban a
szakszervezeti

tagságot foglalkozató, az
emberek hangulatát befolyá-
soló konkrét kérdések megvá-
laszolására, írásban kért
tájékoztatást Bencze József
rendõr altábornagy, országos
rendõrfõkapitánytól Bárdos
Judit fõtitkár. A BRDSZ inté-
zõbizottsága nevében írt
levelet olvasóink kérésére az
alábbiakban közreadjuk

– A hivatásos állományúaknál a 25
éves szolgálati jogviszony megléte ese-
tén a szolgálati nyugdíjra való jogosult-
ság jogszabályi feltételei fennállnak és
így a munkavállalói járulék megfizetése
alól mentesülnek. Azon hivatásos állo-
mányúak esetében, akiknél a szakközép-
iskolai éveket a munkáltató szolgálati
idõnek elismerte és az érintettek rendel-
keznek 25 éves szolgálati jogviszonnyal,
a munkáltató visszafizeti-e a 25 éves

szolgálati jogviszony elérése óta levont
munkavállalói járulékot?

– Azok a rendõrkollégák, akik 2008. ja-
nuár 1-e elõtt határõrök voltak, a Határõr-
ség Országos Parancsnokságáról kapták meg
a munkáltatói kölcsönt és jelenleg – nagy
valószínûség szerint – az ORFK-ra teljesí-
tik a visszafizetést, függetlenül attól, hogy
hol teljesítenek szolgálatot. A megyéknél
mûködõ szociális bizottságok jelzése alap-
ján csak azokat a visszafizetett összegeket
tudják elosztani, amelyeket a rendõrkollé-
gák vettek fel és fizetnek vissza. Szeretnénk
választ kapni arra, hogy a volt határõrök ál-
tal felvett munkáltatói kölcsönök visszafi-
zetését hova teljesítik és ezek a befizetések
miért nem jelennek meg a jelenlegi szolgá-
lati helyük pénzügyi szerveinél!

– A munkáltatók az általuk felajánlott
és az érintettek által elfogadott beosztás-
hoz szükséges elsõ tiszti kinevezéseket a
kinevezésre jogosulthoz (tudjuk, hogy ez a
miniszter hatásköre)  felterjesztették-e a
javaslatokat, ha igen, akkor miért késik a
kinevezés, ha nem terjesztették fel akkor
ennek mi az oka?

– A 2007. december 31-én esedékes
nyugdíjrögzítést mikor kapják kézhez a
hivatásos állományúak ?

– Még nem kapták kézhez az érintettek
a 2008. február 28.-ig kötelezõen elõírt tá-
jékoztatást arról, hogy a magán nyugdíj-
pénztárból való visszalépésnek milyen elõ-
nyei, illetve hátrányai vannak. Ez mikorra
várható?

– A közalkalmazottak kötelezõ három-
évenkénti elõresorolásánál felmerült prob-
lémák megoldása mikorra várható.

– A megyei rendõr-fõkapitányságról
több hónapra a fõvárosba vezényelt vi-
déki hivatásos állományúak elhelyezés-
sel kapcsolatos problémái mikorra ol-
dódnak meg, többek között, hogy a leg-
több megyébõl a fõváros általában az
InterCity járatokkal érhetõ el, azonban
a fõvárosba vezényelt hivatásos állomá-
nyúak nem tudnak helyjegyet vásárol-
ni, így az utazásuk idõtartam számotte-
võen megnõ. Kérjük olyan megoldás
keresését, amely biztosítja a vasúton az
InterCity vonatok igénybevételét a ve-
zénylés idõtartamára!

– A SZEF azonnali tárgyalásokat kezdemé-
nyezett a közszolgálati dolgozók idei reálke-
resetének megõrzésérõl. Ismeretes, hogy a
kormány és az Országos Közszolgálati Érdek-
egyeztetõ Tanácsban (OKÉT) képviselettel ren-
delkezõ szakszervezetek 2007. decemberében
megállapodtak, hogy a közszolgálati reálkere-
setek 2008-ban szinten maradjanak. Mivel
azonban a kormányzat is deklarálta, hogy eb-
ben az évben az eredetileg tervezettnél várha-
tóan mintegy másfél százalékkal magasabb
lesz az infláció, a szakszervezetek szükséges-
nek tartották, hogy a közszolgálati munkavál-
lalók idei reálkeresetének megõrzése érdeké-
ben a kormányzat az ehhez szükséges forrá-
sok biztosításával azonnali és konkrét intéz-
kedéseket tegyen. Ezért a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma azonnali tárgyaláso-
kat kezdeményezett az OKÉT keretein belül,
hogy olyan megoldást találjanak, amely 2008-
ra vonatkozóan biztosítja a reálkereset szin-
ten tartását, 2009-re pedig figyelembe veszi e
korrekció bázisképzõ hatását. (d)

Jogosítványt a BRDSZ-tagoknak!
A Szituál Autós - Motoros Iskola 15 százalékos kedvezményt
biztosít a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezet-
ének tagjai és hozzátartozóik részére a jogosítvány megszer-
zésére minden gépjármû-kategóriában.
Az iskola kulturált környezetben, barátságos légkörrel, teljeskörû
ügyintézéssel várja leendõ tanulóit. Céljuk, hogy az általuk nyúj-
tott minõségi jármûvezetõ-képzéssel hozzájáruljanak a tanulók
sikerességéhez. Ennek érdekében a jelentkezéskor tansegéd-
letekbõl álló csomagot adnak ajándékba, valamint szükség
esetén számítógépes gyakorlási lehetõséget is biztosítanak. A
jelentkezõk elégedettsége érdekében figyelnek arra, hogy ne csak
a képzés minõsége, hanem annak helyszínei és eszközei is meg-
feleljenek az elvárásoknak.
Rugalmas idõbeosztással tartják mind az elméleti, mind a
gyakorlati képzéseket, személyre szabott részletfizetéssel
segítik a tanfolyam teljes díjának kiegyenlítését, a képzési és
vizsgadíjak befizetésére készpénzben és banki átutalással is le-
hetõséget biztosítanak. A vezetõi engedéllyel és jogosítvánnyal
rendelkezõ kezdõk részére gyakorlást tesznek lehetõvé.
Elérhetõségek:1062 Budapest, Aradi u. 8-10. I. emelet.
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 10-19 óráig. Tel.: 06-30-631-1861
web: www.szitual.hu, e-mail:info@szitual.hu

Konkrét kérdések
a fõkapitányhoz
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Érdekegyeztetés
Gyõrben

A T-MA a jövõben rendszere-
sen tudósítani szeretne a
helyi érdekegyeztetés színte-
reirõl. Írásunkban a Gyõr-
Moson-Sopron megyei ér-
dekegyeztetõ tanács ülésérõl
olvashatnak.

 A Rendészeti Védegylet gyõri tago-
zata elnöke kérésére a Gyõr-Moson-
Sopron megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje érdekegyeztetõ értekezletet hí-
vott össze a megyei reprezentatív szak-
szervezetek részvételével. Az értekez-
leten az MRFK szakmai vezetése részé-
rõl a fõkapitány tartós vezénylése miatt
megbízott fõkapitányunk dr. Bánhalmidr. Bánhalmidr. Bánhalmidr. Bánhalmidr. Bánhalmi
ZsoltZsoltZsoltZsoltZsolt rendõrezredes – aki egyben az
MRFK bûnügyi igazgatója –, a rendé-
szeti igazgató, a humánszolgálat veze-
tõje és a fõkapitányi hivatal vezetõje is
jelen voltak.

 Ez az elsõ ilyen érdekegyeztetés a
megyénkben az integrációt követõen.
Szakszervezetünknek erre eddig nem
volt igénye, mert évek óta napi kapcso-
latban voltam, vagyok mind az állomá-
nyunkkal, mind a szakmai vezetéssel. A
kollégáim hozzám érkezett gondjait azon-
nal, vagy rövid határidõvel vittem a szak-
mai vezetés elé és közösen megoldást
kerestünk a problémákra. Emiatt nem
volt szükség értekezletre.

 Sajnálatos módon engem csak tájé-
koztatattak a felvetett kérdésekrõl, nem
kérték ki a véleményemet. Ezért fordul-
hatott elõ, hogy a feltett tizennégy     kér-
dés nagy része véleményem szerint csak
a tájékozatlanságot mutatta az életün-
ket szabályozó parancsok és utasítások
terén, így nem kívánt érdemi ügyinté-
zést – például a pótlék-fizetések kér-
dése, mint nyelvpótlék, akciópótlék és
egyebek.

Ezért tulajdonképpen csak elfogadták
az adott tájékoztatást. Több felvetett kér-
dés már folyamatban lévõ ügyintézése-
ket érintett, mint fizetési elõlegek, uta-
zási térítések kérdése, melyek a régiós

gazdasági igazgatóságok létrehozása óta
ha nehézkesen is, de mûködnek. Remé-
nyeink szerint ez idõvel gyorsabbá, gör-
dülékenyebbé válik, ezáltal a kollégák-
nak nem kell hónapokat várniuk mire
megkapják járandóságaikat. A szakmai
vezetés tájékoztatása szerint minden kol-
léga, akinek jogos az igénye, meg fogja
kapni az õt megilletõ térítéseket. Ennek
a pontnak a megbeszélése is azt mutat-
ta, hogy nem elég az érdekegyeztetés al-
kalmával elõhozni a problémákat, mert
visszamenõleges kifizetések csak nagyon
indokolt esetben és sajnos sokszor csak
pereskedés utján lehetségesek. Más kér-
dések nem voltak konkrét dologhoz köt-
hetõek, például a megbízási díjak, gép-
jármûvezetõi pótlékok fizetésének elma-
radása,  ezért a szakmai vezetés vállal-
ta, ha konkrétan megmondják, melyek
azok a kollégák, akiknek ilyen panasza
van, kivizsgálják és ha a kérésük jogos,
természetesen megkapják a részükre járó
összeget.

A Budapestre vezényelt kollégák jut-
tatásainak kérdésében semmi olyan fel-
vetés, ami helyileg orvosolható lenne,
mert a kollégák minden, a vezénylésük-
kel kapcsolatos juttatást meg fognak kap-
ni, de sajnos csak részletekben, mint már
utaltam rá, a GEI mûködésének jelen
szabályozói szerint csak jelentõs késé-
sekkel. Erre sajnos semmilyen gyorsító
nyomást nem tud tenni sem a szakszer-
vezet, sem a szakmai vezetés.

Továbbra is valamennyiünk közös fel-
adatának tartom, hogy az állományt ér-
demben tájékoztatni kell például az uta-
zási feltételeikrõl, mirõl milyen számlát,
hol kell leadniuk, hogy annak kifizeté-
sére a szükséges intézkedést mielõbb
megtegyük.

Ezzel kapcsolatban megígérte az idõ-
közben körünkbe érkezett dr.dr.dr.dr.dr. SzabadfiSzabadfiSzabadfiSzabadfiSzabadfi
ÁrpádÁrpádÁrpádÁrpádÁrpád rendõr-dandártábornok, fõkapi-
tány, hogy a három hónapos vezénylést
a jelenleg Budapesten lévõ állománynak,
minden rémhír ellenére, nem hosszab-
bítják meg. Ha továbbra is szükség lesz

a megyei állományból a kollégák mun-
kájára úgy más, jelenleg itthon szolgála-
tot teljesítõre kerülhet sor.

Nekem személy szerint az értekezle-
ten csak az a kérésem volt, hogy ne vár-
junk tovább a felsõszintû szervezeteink
által valamikor megkötendõ együttmû-
ködési megállapodásra, hanem mielõbb
kössük meg azt helyi szinten. A szakmai
vezetés egyetértet a javaslattal és meg-
bízott bennünket annak mielõbbi elõké-
szítésére. Ebbe belefoglaljuk majd mind-
azt, amelyek a napi érdekképviseleti
munkánk kereteit és lehetõségeit tartal-
mazza.

 A szakmai vezetés részérõl fontos kér-
dés volt, hogy elvárják tõlünk az állo-
mány érdekeinek korrekt képviseletét,
az információ-áramlás biztosítását mind-
két irányba. Ennek teljesülése érdeké-
ben megígérték, hogy a szakszervezeti
jogok gyakorlásában minden támogatást
megkapnunk és egyforma elbírálásban
lesz része mindkét reprezentatív szak-
szervezetnek.  Az értekezlet végén a fõ-
kapitány ígéretet tett arra, hogy a jövõ-
ben háromhavonta összehívja – szükség
szerint akár korábban is – az érdekegyez-
tetõ értekezletet, ahol alkalmunk lesz a
problémák megbeszélésére.

 Változatlanul arra kértem a szakmai
vezetést, hogy a napi munkakapcsolatun-
kat továbbra is elõtérbe helyezhessem, mert
csak így látom biztosítottnak a gyors és
naprakész érdekképviseleti munkát. A ve-
zényelt kollégákkal kapcsolatban kérésem-
re a régiós GEI küldött egy tájékoztatót,
amiben leírják a költségtérítések ügyinté-
zésének folyamatát. Ezt eljuttatjuk az ál-
lomány részére.

Pesztenlerer Lajosné,Pesztenlerer Lajosné,Pesztenlerer Lajosné,Pesztenlerer Lajosné,Pesztenlerer Lajosné,
a BRDSZ 43. számú

alapszervezetének titkára

Pesztenlerer Lajosné
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AZ ISKOLÁK MEGMARADNAK, A KONCEPCIÓ NEM VÁLTOZIK

A félelem alaptalan?
Egy módosított kormányha-
tározat alapján június végé-
tõl az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium (IRM) nem
közvetlen irányítást gyakorol
a rendészeti szakközépisko-
lák felett, ezt a jogot a Rend-
õrtiszti Fõiskolára (RTF)
testálja. Nem lesz tehát
komoly átszervezés, csopor-
tos létszámleépítés, munka-
helyvesztés? Azért indokolt
a kérdõjel, mert megkeresé-
sünk ellenére az IRM nem
adott választ felvetéseinkre.

A két oktatási intézménytípus közé
beékelõdik az IRM Oktatási Fõigazga-
tósága (OF), mely bizonyos fenntartói
jogokat gyakorol és jó ideje miniszteriá-
lis szakfõnökségként funkciónál.

A rendészeti szakközépiskolák oktatási
programja az elmúlt esztendõkben jelen-
tõs átalakításon ment át, változott az
alapképzés szervezeti rendszere. A rend-
õrség és határõrség integrációjának vég-
leges idõpontját megismerve az oktatás-

ban is változást indukál.  Ami a szakmai
részt illeti, a volt határõr tanszakokon is
elkezdtek rendõri ismereteket tanítani,
majd a rendõrnek készülõ szakközépis-
kolások is kaptak határõrizeti, -rendé-
szeti ismereteket. A struktúrára áttérve,
a korábbiakhoz képest mindössze négy
iskola maradhatott meg: az adyligeti, a
körmendi, a miskolci és a szegedi. Az
intézmények képzési tevékenységét az
OF irányítja, amely elõbb a Belügymi-
nisztérium, aztán annak megszûntével az
igazságügyi és rendészeti tárca háttér-
szervezete lett, és a fõiskola sorsa is ha-
sonlóképpen alakult.

Múlt év végén megszületett az a kor-
mányhatározat mely a OF-ot és a hozzá-
tartozó oktatási intézményeket a rendõr-
tiszti fõiskolára integrálja.

– Elõször is le kell szögeznem, hogy a
rendészeti szakközépiskolák szakmai
oktatási programja teljes körûen figye-
lembe veszi a fenntartó illetve a megren-

delõ azaz a rendõrség igényeit.  Jelenleg
a magyar szakképzési rendszerhez iga-
zodva a rendõrség szakembereinek be-
vonásával olyan kompetencia alapú,
modulális felépítésû és gyakorlat orien-
tált oktatási rendszer került kialakításra
– tartalmi kérdések változtatása nélkül
– amely az elõbbiekben említett igénye-
ket még tökéletesebben, rugalmasabban
elégíti ki – szögezi le
beszélgetésünk ele-
jén Szabó Lász lóSzabó Lász lóSzabó Lász lóSzabó Lász lóSzabó Lász ló
nyugállományú határ-
õr dandártábornok.
Az IRM oktatási fõ-
igazgatója, miközben
részletesen ismerteti,
mivel foglalkoznak,
hogy elméletileg megalapozott tudással,
gyakorlatban helyt állni képes, szituáci-
ós ismeretekkel felvértezett fiatal rend-
õrök kerülhessenek ki az iskoláról, több-
ször is hangsúlyozza, nem lehet döntõ

Kettõs alaphiba
A rendészeti szakközépiskolákba
nem a középfokú civil oktatási intéz-
mények legjobb felkészültségû fia-
taljai jelentkeznek, a bekerültek ho-
zott tanulmányi átlaga hármas alatt
van. Ez az egyik baj, a másik pedig
az, hogy legtöbbjüknél nem fedez-
hetõ fel annak csírája sem, amit hi-
vatástudatként tartunk számon.
Nos, akkor mirõl is beszélünk? Az
oktatási szakemberek szerint a hely-
zet abban az esetben javulhatna lé-
nyegesen, ha nõhetne a pálya
presztízse, s ennek vezéreleme az
anyagi megbecsülés. Amíg, állítják,
a kezdõ egyenruhás, akitõl fegyve-
res helytállást várunk el, nettó nyolc-
vanezer forinthoz juthat havonta,
nem remélhetünk áttörést.
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KONCEPCIÓ VAN, CSAK MÉG NEM PUBLIKUS

Döntsenek már végre!
Az Országos Rendõr-fõkapitányságAz Országos Rendõr-fõkapitányságAz Országos Rendõr-fõkapitányságAz Országos Rendõr-fõkapitányságAz Országos Rendõr-fõkapitányság

elõször a kialakult helyzet tarthatat-elõször a kialakult helyzet tarthatat-elõször a kialakult helyzet tarthatat-elõször a kialakult helyzet tarthatat-elõször a kialakult helyzet tarthatat-
lanságát hangsúlyozva arra készült,lanságát hangsúlyozva arra készült,lanságát hangsúlyozva arra készült,lanságát hangsúlyozva arra készült,lanságát hangsúlyozva arra készült,
legalább átmeneti megoldást javasollegalább átmeneti megoldást javasollegalább átmeneti megoldást javasollegalább átmeneti megoldást javasollegalább átmeneti megoldást javasol
az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériumnak (IRM), de ez idõ szerinttériumnak (IRM), de ez idõ szerinttériumnak (IRM), de ez idõ szerinttériumnak (IRM), de ez idõ szerinttériumnak (IRM), de ez idõ szerint
annak továbbításáról nem születettannak továbbításáról nem születettannak továbbításáról nem születettannak továbbításáról nem születettannak továbbításáról nem született
döntés.döntés.döntés.döntés.döntés.

Azért nem, mert ez idõ szerint nincs
a szakterületért felelõs bûnügyi fõigaz-
gató, s mindenki azt várja, ki lesz az,
mert nélküle nem szeretnék a dolgoza-
tot a miniszteriális bürokráciához meg-
küldeni. Nem lelhetõ fel olyan személy,
aki hajlandó lenne névvel, beosztással
megjelölve felelõsen nyilatkozni, ezért
informális adatainkat hozzuk nyilvá-
nosságra. Nem is érti az ember ezt a
bújócskát, hisz annyi azért kiderült,
mindenki pozitív megoldást keres, csak
éppen az álláspontok nem egyeznek,
és tudomásunk szerint nincs döntés,

melyik vélemény mellett sorakozik fel a
minisztérium vezetése.

Úgy álunk, hogy év elejétõl a szakér-
tõk nem dolgozhatnak tovább a rendõr-
ség szervezetében, vagyis abban az eset-
ben terjeszthetnek elõ végzettségüknek
megfelelõ szakvéleményt, ha nem rend-
õrök. Erre azt a megoldást ajánlották,
hogy az IRM Szakértõi és Kutatóinté-
zetéhez kerüljenek státus szerint az
érintettek (ez az úgynevezett berende-
lés intézménye), de ezt körülbelül csak
ötvenen vállalták. Van olyan megye,
ahol a szakértõt más beosztásba nevez-
ték ki, de ugyanúgy dolgozik, és ezt az
igazságszolgáltatás megyei apparátusa
(ügyészség, bíróság) hallgatólagosan
„nem veszi észre”. Arra is akad példa,
hogy a szakértõ ezen túl szaktanácsadó,
s mint ilyen, megmaradhat, dolgozhat
is, csupán tevékenysége produktumá-
nak más a neve, mint korábban. Az

ORFK tudomásunk szerint ez utóbbi
koncepciót támogatta, de az IRM-nél
komoly ellenállásba ütköztek, a leg-
frissebb elképzelés szerint az erre vo-
natkozó jogi szabályozás (törvény)
„visszacsinálása” útján az eredeti ál-
lapotot szeretnék visszaállítni.

Nem tudjuk, mi lesz, a jelzések sze-
rint azonban a munka máris ellehetetle-
nült, hisz egészen általános a többtíz-
ezer forintos szakvélemény (körülbelül
ennyi az alapösszeg), amelybõl a fõka-
pitányságok egész évre vonatkozó pár
milliós erre fordítható keretébõl nem túl
sokat lehet megrendelni. És akkor még
szó nincs az egy-egy igen komoly ügy-
ben szükséges sokmilliót kitevõ DNS-
vizsgálatok elkészíttetésérõl. Ha pedig
nincs szakértõ, adott esetben bizonyíték-
ról sem beszélhetünk, és akkor… Nos,
ezt azért talán mégsem szabadna általá-
nossá válni hagyni! (t.l.)

szempont, ki a fenntartó, az oktatás te-
kintetében. Kiemeli, hogy korábban is,
jelenleg is a fenntartó esetleges változá-
sakor nem merültek fel olyan kérdések
amelyek az iskolák bezárását vagy okta-
tási formák megszüntetését célozta vol-
na meg. Ez jelenleg is igaz.

– Valóban azt tartom leglényegesebb-
nek, hogy a szerintem megfelelõen ki-
alakított oktatási koncepció ne sérüljön,
a rendõrségi igényeket a továbbiakban
is maximálisan ki tudjuk elégíteni – foly-
tatja az eszmecserét, majd meglehetõs
részletességgel vázolja fel a kiképzési
koncepciót, s annak gyakorlati megva-
lósítását.

Az iskolákat befogadó Rendõrtiszti
Fõiskola, úgy tûnik, kész a feladatra. Dr.Dr.Dr.Dr.Dr.
Virányi GergelyVirányi GergelyVirányi GergelyVirányi GergelyVirányi Gergely nyugállományú határ-
õr dandártábornok, az RTF vezetõjének
oktatási és tudományos rektorhelyettese
érdeklõdésünkre közölte, az OF-el kö-
zösen készített javaslatuk az IRM aszta-
lán van, várják a tárcavezetõ döntését.

T. L.T. L.T. L.T. L.T. L.
fotó: N. SZ.fotó: N. SZ.fotó: N. SZ.fotó: N. SZ.fotó: N. SZ.



2008. április

8

LÕCZINÉ POLÁNYI JUSZTINA, A BRDSZ TOLNA MEGYEI 

Szeretet, alázat, megfelelõ  
Folytatjuk elõzõ számunkban
elkezdett sorozatunkat,
amelyben egy-egy titkárt
kérdezünk életérõl, titkári
munkásságáról. Lõcziné
Polányi Jusztina – 22 rendõr-
ségi és 12 éves szakszerve-
zeti titkári munka után – nyár
végén vonul nyugdíjba. Elsõ-
ként családjáról kérdeztük.

– 1950. április 3-án születtem Buda-
pesten negyedik gyerekként. Három fiú-
testvérem után nagyon örültek szüleim
érkezésemnek, négy évvel késõbb még
egy öcsém született. Sajnos két bátyám
fiatalon, balesetben meghalt. Korán, 17
évesen férjhez mentem, két évvel késõbb
életet adtam elsõ lányomnak, Jusztiná-
nak. Húsz évesen elváltam. Két  házas-
ságból három lány után 42 évesen szül-
tem a fiamat, aki most 16 éves. A lányok
sorrendben: Jusztina informatikus mér-
nök, Mónika pedagógus, Gizella oktatá-
si managger, a fiam középiskolás.

– Férjem, Lõczi József nyugdíjas, az
„Esély” Szolgáltató Szakképzõ Iskola
kuratóriumi elnöke, a Mester Kft tulaj-
donostársa, GYOSZE alelnöke. Egészsé-
ges, kiegyensúlyozott családi életet
élünk. Öt unokám született, Gizella lá-
nyom most nyáron megy férjhez, így va-
lószínûleg bõvül az unokák száma is.
Életemben mindig nagyon fontos volt a
mozgás, így most a Csillagrózsa Hagyo-
mányõrzõ Néptáncegyüttes vezetõje va-
gyok, amely a második családot jelenti
számomra. Ebben az együttesben az óvo-
dáskorú gyerekektõl a nagyszülõkig min-
den korosztály megtalálható, 65 aktív
táncossal dolgozom. Az egymásra figye-
lés, segítés, összefogás, az értékrendek
kialakítása, a szeretet és fegyelem vé-
gigkíséri a munkámat, bármi legyen is
az – meséli.

1986-ban került a rendõrségre, elõtte
a Tolna megyei Tanácsi Építõipari Vál-
lalatnál dolgozott társadalombiztosítási

elõadóként. A fõkapitányságon illet-
mény-számfejtõként helyezkedett el,
majd a Bûnügyi Igazgatóságon dolgozott
operátori munkakörben. Ezt követõen a
Szervezett Bûnözés Elleni Osztályon,
majd az osztály megszûnése után az
Elemzõ- Értékelõ Osztályon elõadóként
folytatta a munkát. 1992-ben fia szüle-
tését követõen négy évet töltött vele ott-
hon, ez idõ alatt elvégezett egy felsõfokú
információrendszer programozói tanfo-
lyamot.

– Hogyan talált Önre a szakszerve-– Hogyan talált Önre a szakszerve-– Hogyan talált Önre a szakszerve-– Hogyan talált Önre a szakszerve-– Hogyan talált Önre a szakszerve-
zeti munka?zeti munka?zeti munka?zeti munka?zeti munka?

– Mielõtt visszamentem dolgozni, kap-
tam egy meghívót az alapszervezet tag-
gyûlésére. Elmentem, mert érdekelt, mi
van a munkahelyemen. Az  elbeszélge-
tés után felkerültem a jelölõlistára, majd
1996 október 16-án egyhangúlag meg-
választottak titkárnak. Elõször sírógör-
csöt kaptam… A családom segítségével
tudtam ezt az új, ismeretlen helyzetet
megoldani.

Elmeséli, milyen nagy kihívást jelen-
tett az új munkakör, a teljesen ismeretlen
feladatok, törvények, hiszen a Közalkal-
mazotti Törvényt az otthon eltöltött idõ

közben fogadták el. Azt sem tudta,
mennyi tagja van az alapszervezetnek.
Bedobták a mélyvízbe, októberben friss
titkárként négynapos továbbképzésen vett
részt Pécelen, ismerkedett titkártársaival
és a vezetõséggel. A továbbképzésrõl
visszatérve összehívta a szakszervezeti bi-
zottságot, ott szembesült azzal, hogy az
alapszervezetnek 48 tagja van. Belefogott
a szervezõmunkába: kiment a területek-
re, kapitányságokra, hogy bemutatkozzon,
mint az új titkár, hiszen eddig illetményes-
ként, adóügyesként ismerték.

– A taglétszámunk  két év alatt 200 fõ
fölé, majd a munkánkat látva közel 400
fõre emelkedett. Természetesen a veze-
tõkkel is folyamatosan tárgyalni kellett,
de a legfontosabb az volt, hogy megis-
merkedjem a törvényekkel. Nagyon jó
segítõim voltak, a tisztségviselõknek sem
volt pihenésük, jó bizalmi testületet si-
került a tagságnak megválasztani, komo-
lyan kellett venni a dolgozók által felve-
tett problémákat – idézi fel a rohamos
fejlõdést.

Közben cserélõdtek a fõkapitányok,
Tolna megyében a megválasztását köve-
tõen öt fõkapitánnyal kellett összedolgoz-
nia, egyeztetnie. Mindannyian elfogad-
ták õt, aki mindig felkészülten ment el a
találkozókra, érvekkel támasztotta alá az
aktuális témát, problémát. Mint mond-
ja, meglátása szerint a Kollektív Szerzõ-
dés bizonyos pontjai Tolna megyébõl
indultak, majd országos szintre is kiter-
jedtek.

Kirándulásokat is szerveztek, nagyon
fontosnak tartja az együtt töltött idõt a
közösségi szellem kialakításánál. Soká-
ig önerõbõl biztosítottak gyermektáboro-
kat a tagok gyermekeinek a Fadd-
Dombori üdülõben, amely a Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság fenntartása
alá tartozott, majd sokat dolgoztak azért,
hogy az üdülõ használati joga a szakszer-
vezeté legyen.

A tisztségviselõk továbbképzését na-
gyon fontosnak tartja – saját példáján
tudta lemérni, hogy a tudás, az ismere-

Lõcziné Polányi Jusztina
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   TITKÁRA

ismeretek, önzetlenség
tek-, információk birtoklása, a kommu-
nikáció, a tárgyalókészség alapelemek
kell, hogy legyenek. Nagyon jó elõadóik
voltak, bekapcsolódtak a közeli megyék
tisztségviselõi is a továbbképzésekbe.

– Igazi szakszervezeti munka folyt ná-
lunk, sokat köszönhetünk Hajdú József-
nek, aki a vezetõtípusoktól a tárgyalás-
készség-fejlesztéséig mindent megtett,
hogy a tisztségviselõknél elültesse azt a
magot, amit a késõbbiek folyamán hasz-
nosítani tudtunk. Leraktuk az alapokat,
és nem hagytuk, hogy elsikkadjon. So-
kat köszönhetek Papné Fehér Júliának
a Bács-Kiskun megyei titkárnak, min-
dig hadra fogható volt. Sokat tanultam
tõle. A legtöbbet mégis a fõtitkár asszony
és jogászaink segítettek azzal, hogy
iránymutatásukkal hagytak dolgozni,
„rákényszerítettek” arra, hogy helyi szin-
ten saját erõmbõl, ismeretembõl és tiszt-
ségviselõim feladattal való felelõsségtel-

Kovácsné Zug Ildikó,
az FRSZ titkára

– 1979. febru-
árjától 2006.
október végéig
dolgoztam a
Tolna megyei
Rendõr-fõka-
p i tányságon
különbözõ be-
osztásokban.

1983-tól a Közgazdasági Osztályon
helyezkedtem el bérszámfejtõként.
Tíz évvel késõbb léptem be az
FRSZ-be, 1998. õszén választottak
meg a megyei választmány elnöké-
nek, mely tisztségben 2007. szep-
temberi választásokon újra meg-
erõsített a Megyei Küldöttértekez-
let. A BRDSZ Tolna megyei tiszt-
ségviselõivel – bár voltak vitáink,
nézetkülönbségeink – általában
korrekt volt az együttmûködésünk.
2006. november elseje óta nyugdí-
jas vagyok, napjaim nagy részét a
négy éves és a 15 hónapos unoká-
immal töltöm, valamint most folyó
építkezésem tölti ki minden per-
cem: már a festéknyomok eltünte-
tésén fáradozom.

jes munkájából oldjam meg a problémá-
kat – sorolja a munkáját segítõk neveit.

– Együtt tudtak dolgozni a többi– Együtt tudtak dolgozni a többi– Együtt tudtak dolgozni a többi– Együtt tudtak dolgozni a többi– Együtt tudtak dolgozni a többi
szakszervezettel?szakszervezettel?szakszervezettel?szakszervezettel?szakszervezettel?

– A társszakszervezetek közül az
FRSZ-el a kezdeti nehézségek után jó
kapcsolatot sikerült kiépíteni, a harma-
dik szakszervezettel folyamatos a küz-
delem. A munka mellett társadalmi te-
vékenységgel végeztem az érdekképvi-
seleti munkát, ami egy teljes embert igé-
nyelt. A nehézséget az okozta, hogy a
társszakszervezetek vezetõi már nem
dolgoztak aktívan, így otthonról nem iga-
zán szerencsés irányítani a szervezetet,
képviselni a dolgozók érdekeit.

– Miért érdemes a szakszervezeti– Miért érdemes a szakszervezeti– Miért érdemes a szakszervezeti– Miért érdemes a szakszervezeti– Miért érdemes a szakszervezeti
munkába ennyi energiát fektetni?munkába ennyi energiát fektetni?munkába ennyi energiát fektetni?munkába ennyi energiát fektetni?munkába ennyi energiát fektetni?

– Nagyon sokat lehetne elmondani a
szakszervezeti munkával kapcsolatos
örömökrõl, bánatokról, a küzdelemrõl a
dolgozók érdekeit képviselve, de ezt egy

mondatban tudom kifejezni: nagy sze-
retettel, kellõ alázattal, megfelelõ isme-
retekkel, önzetlenül lehet és kell a dol-
gozók érdekképviseletét ellátni. Meg-
gyõzõdésem, hogy korrekt szakszerve-
zeti tevékenységet csak olyan ember tud
ellátni, aki ott van a dolgozók között nyi-
tott szemmel és füllel, látja, hallja a
problémákat és tesz azért, hogy ezeken
segítsen. Felmentési idõmet töltöm
2008. január 1-jétõl augusztus 31-ig,
utána nyugdíjba megyek. Lemondtam a
titkári tisztségrõl, maradok szakszerve-
zeti tag és segítem utódomat, ha igényt
tart rá. Elfáradtam. Nyugodtan megyek
nyugdíjba, mert jó embert találtam az
utódomnak, bízom benne, hogy Tolna
megyében jó kezekbe kerül a BRDSZ
érdekképviselete. (P)(P)(P)(P)(P)Jusztina ajándékai a BRDSZ-tõl nyugdíjba vonulása alkalmából
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Európai kampány
a magasabb bérekért

A magyar szakszervezetek,
közöttük a BRDSZ négysze-
mélyes delegációja, jelentõs
létszámmal képviseltették
magukat április 5-én Ljublja-
nában a munkavállalók
bérpozícióinak javításáért
indított európai szakszerve-
zeti demonstráción.

Az akciót az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ETUC) kezdeményezte: az
idén többször is demonstrálnak majd az
európai szakszervezetek a bérek emelé-
séért, a keresetek vásárlóerejének javí-
tásáért. Külön is foglalkoznak az egyes
országok minimálbér-gyakorlatával, az
egyenlõ munkáért egyenlõ bér követel-
mény érvényesítésével. A kampány va-
lamennyi európai országban követeli,
hogy a jobb reálbér-pozíciók tegyék le-

hetõvé a vásárlóerõ javítását. Az egyik
kereskedelmi rádió riportere a ljublja-
nai demonstrációról dr. Bárdos Juditotdr. Bárdos Juditotdr. Bárdos Juditotdr. Bárdos Juditotdr. Bárdos Juditot,
a BRDSZ fõtitkárát kérdezte. Az alábbi-
akban közreadjuk az interjú rövidített
néhány részletét:

Mûsorvezetõ (Mv).: – Ön ugye ott volt?
Hogyan zajlik egy ilyen demonstráció,
és van-e már valami kézzel fogható ered-
ménye?

Bárdos Judit (BJ), – Azonnali, kézzel
fogható eredményre senki sem számított.
A magyar szakszervezeti mozgalmat a
konföderációk tagjai képviselték. Mi, a
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-
szervezetét képviseltük, én magam a
Szakszervezetek Együttmûködési Fóru-
mának alelnökeként a konföderációt is.
Miért mentünk ki? Mert mi a közszféra
dolgozóinak, az egyenlõ munkáért,
egyenlõ bért, elvét valljuk. Azt, hogy a
monetáris politika ne mindig a közszfé-
rán próbálja meg meghozni, megspórol-
ni a kiadásait – mint ahogy nemrég be-
jelentették, mintegy 3000 embert kíván-
nak a közigazgatásból elküldeni. Azért
is demonstráltunk, mert a magyarorszá-
gi jövedelmek, elmaradnak az európai

uniós átlagtól. Igen hátul, az utolsó so-
rokban kullognak.

Mv.: – Látja egyébként az esélyét annak,
hogy egyszer a közösség egészére érvényes
minimálbér, szociális standard lesz? Az Unió
fórumai meg tudnak errõl egyezni?

BJ: – Az uniós pénzügyminiszterek ép-
pen Szlovéniában tanácskoztak, még pe-
dig arról, hogy miként csökkentsék tovább
a szociális kiadásokat. Az európai uniós
tagállamok munkavállalói saját bõrükön
érzik, hogy a pénzkiáramlásnak hogyan
próbálnak meg gátat vetni a kormányok.
Nálunk is napirenden szerepel a szociá-
lis kiadások megnyírbálása. Véleményem
szerint a közszféra keresetei messze el-
maradnak a versenyszféra jövedelmi vi-
szonyaitól, még akkor is, ha adott eset-
ben a KSH adatai ellenkezõ tendenciá-
kat is jeleznek. De beszélhetnénk arról
is, hogy a nõk ugyanannyi bért kapjanak,
mint a férfiak, az egyenlõ munkáért egyen-
lõ bért elve alapján.

Mv.: – Menedzserbérek korlátozásáról
is szó volt, hogy ha jól tudom.

BJ: – A menedzserbérek Magyarorszá-
gon mindig nagy port kavarnak fel. Most
éppen a BKV volt vezérigazgatójának több
milliós kártérítése verte ki a biztosítékot.
Nagyon-nagyon sok pénz. Bár Európában
nem ritkák az ilyen magas menedzserbé-
rek, hiszen pontosan az Európai Szakszer-
vezeti Szövetség a demonstráció zászla-
jára tûzte azt is, hogy korlátozni kell ezek-
nek a vezetõi béreknek az összegét, mert
egyre nagyobbra nyílik az olló. A legsze-
gényebbek helyzete tovább romlik, a kö-
zépréteghez tartozók lecsúsznak, ezzel
szemben a menedzser-réteg aránytalanul
gazdagodik.

„Hab a tortán”
 A kedvezményes üdülési csekk
egyre nagyobb népszerûségnek ör-
vend a munkavállalók és családtag-
jaik körében. Ma már több mint
8 500 elfogadóhely 27 típusú szol-
gáltatást biztosít a üdülési csekkel
fizetõ vendégeik számára. A közel-
múltban napvilágot látott a „Hab a
tortán” címû üdülési csekk plusz
tájékoztató prospektus, amely kizá-
rólag a plusz-szolgáltatást nyújtó el-
fogadóhelyeket jeleníti meg. Az
Üdülési Csekk Plusz akció keretén
belül ugyan is számos elfogadóhely
vállalta, hogy a hozzájuk üdülési
csekkel érkezõ vendégeknek ked-
vezményeket, térítésmentes plusz-
szolgáltatásokat nyújtanak. Az új ki-
advány 10.000 példányszámban ké-
szült el és ingyenesen elérhetõ az
üdülési csekk ügyfélszolgálati iro-

dákban, illetve az ország számos
Tourinform irodájában.

További információk a
www.udulesicsekk.hu

weboldalon
Magyar Nemzeti

Üdülési Alapítvány2008. április



2008. április

11

Karády Katalin

A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2007. május 10.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1904 Budapest Pf. 314

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja

1903. Budapest, V. kerület Nádor u. 4.
Tel.: (1) 432-7300/26790 vagy 26791

BM: (1) 4411-000/24-640
E-mail: brdsz@brdsz.hu

www.brdsz.hu
Tördelõszerkesztõ: Czita Károly

Olvasószerkesztõ: Pintér Melinda
Fõszerkesztõ: dr. Dura László

Felelõs kiadó:  dr. Bárdos Judit
Címlapfotó: Durus Máté

Szerkesztõség: 1068 Bp., Benczúr u. 45.
Telefon, fax: (1) 338-4059

– A vásárlóerõ-paritáson számolt
egy fõre jutó éves bér Magyaror-
szágon 2006-2007 között 9822 dol-
lár volt a Gazdasági Együttmûködé-
si és Fejlesztési Szervezet (OECD)
frissen készített elemzése szerint.
Általános meglepetést kelthet ugyan-
akkor, hogy a vásárlóerõvel korrigált
számítás szerint az utóbbi idõben a
dél-koreaiak kerestek a legjobban:
37488 dolláros bérükkel õk állnak az
élen. Szintén kevesen gondolnák,
hogy Nagy-Britannia áll a második
helyen (37299), megelõzve Svájcot
(34136). A német fizetések csak a
11-dikek a sorban (28435), Japán az
5. (33198), míg az Egyesült Államok
a 7. helyezett 31053 dollárral, ami há-
romszorosa a magyar bérnek. Fon-
tos mutató még, hogy a 24 660 dol-
láros OECD átlag 2,5-szerese a ha-
zai kereseteknek. Miközben bérben
sereghajtók vagyunk a 30 legfejlet-
tebb ország között, a kereseteket
sújtó terhek, elvonások mértékének
tekintetében az élbolyban vagyunk.
Magyarországon egységnyi bért 51
százalékos elvonás sújt, ennél csak
Németországban (52,5 százalék), és
Belgiumban (55,4 százalék) nagyobb
a sarc, legalábbis az OECD jelentés
szerint.

(d)

— Szakértõk 5,9 százalékos inflációra számítanak augusztusban. Az
Ecostat Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-Stratégiai Kutató Intézet ez
év augusztusában 5,9 százalékos inflációt valószínûsít. Az idén augusztus-
ban a fogyasztói árak várhatóan 5,9 százalékkal lesznek magasabbak az
egy évvel korábbinál, a termelõi árak pedig 5,2 százalékkal haladhatják meg
az elmúlt évi  augusztusi szintet. Tavaly júniustól a közszférában 8,3 száza-
lékos béremelés történt a 2008. januári 13. havi egyszeri juttatás terhére.
Júniustól ez a hatás kikerül a bázisból, aminek következtében a költségveté-
si szféra keresetemelkedésének üteme érzékelhetõen mérséklõdik. Az
Ecostat elõrejelzése szerint 2008 augusztusában a költségvetésben 5,5 szá-
zalékos, a versenyszférában pedig 7,8 százalékos keresetemelkedés vár-
ható az elõzõ év azonos idõszakához képest. (dl)

GYERMEK ÜDÜLTETÉS FADD-DOMBORIBAN

Szaktábor turnusok–2008
június 16. - június 25-ig: kosárfonó-, játszóház-, kommandós táborok
július 6. - július 15-ig: tánc-tábor
július 16. - július 25-ig: fazekas-tábor
július 26. – augusztus 4-ig: kosárfonó-, játszóház-táborok
augusztus 5. - augusztus 14-ig: textil-, tánc-táborok
augusztus 15. - augusztus 24-ig: horgász-, kreatív-, hobby-, kommandós
táborok
BRDSZ-tag gyermeke után: 17000 forint, nem BRDSZ-tag gyermeke után:
23000 forint illetve a kommandós 30000 forint
Jelentkezni lehet: Szabó Györgyné Évánál telefonon: 26-791; 432-7461;
06-30-6653540, faxon: 26-792; 432-7462

Márciusi keresztrejtvényünk megfej-
tése: A lét és a semmi, Szuverén
szabadság, Prereflexív tudat
Márciusi nyertesek: Szûts Györgyi
Mohács, Balázs Gábor Pécs,
Braunsteiner György Gyõr



BRDSZ családi nap,
és kispályás foci

Csakúgy mint tavaly, az idén is lesz BRDSZ családi nap Fadd-Domboriban, de ezúttal õsszel
mégpedig szeptemberben 13-án. Megint lehet nevezni a különféle fõzõversenyekre, lehet
megpályázni a BRDSZ-fõszakácsa kitüntetõ címét, ismét lehet indulni a kispályás focibaj-
nokságon! Íme:

VERSENYKIÍRÁS
A BRDSZ-fõszakácsa címértA BRDSZ-fõszakácsa címértA BRDSZ-fõszakácsa címértA BRDSZ-fõszakácsa címértA BRDSZ-fõszakácsa címért
IdejeIdejeIdejeIdejeIdeje: 2008. szeptember 13-án nyolc órától.
HelyeHelyeHelyeHelyeHelye: BRDSZ Fadd-Dombori pihenõháza.
RésztvevõkRésztvevõkRésztvevõkRésztvevõkRésztvevõk: BRDSZ alapszervezetek  háromfõsháromfõsháromfõsháromfõsháromfõs csapatai, a
tagságot igazolni kell.
LebonyolításLebonyolításLebonyolításLebonyolításLebonyolítás: három kategóriát rendeznek meg:
pörköltek, halételek, levesek.pörköltek, halételek, levesek.pörköltek, halételek, levesek.pörköltek, halételek, levesek.pörköltek, halételek, levesek.
ÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelésÉrtékelés: terítés, állag, íz, szín, összhatás alapján.
A csapatoknak tûzifát, bográcshelyet, asztalokat, pado-A csapatoknak tûzifát, bográcshelyet, asztalokat, pado-A csapatoknak tûzifát, bográcshelyet, asztalokat, pado-A csapatoknak tûzifát, bográcshelyet, asztalokat, pado-A csapatoknak tûzifát, bográcshelyet, asztalokat, pado-
kat, valamint számla ellenében az elkészített adagonkéntkat, valamint számla ellenében az elkészített adagonkéntkat, valamint számla ellenében az elkészített adagonkéntkat, valamint számla ellenében az elkészített adagonkéntkat, valamint számla ellenében az elkészített adagonként
600 forintot biztosítunk.600 forintot biztosítunk.600 forintot biztosítunk.600 forintot biztosítunk.600 forintot biztosítunk.
Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezettelsõ három helyezettelsõ három helyezettelsõ három helyezettelsõ három helyezett csapat tárgy-
jutalmat kap. A kategóriákkategóriákkategóriákkategóriákkategóriák gyõztese gyõztese gyõztese gyõztese gyõztese elnyeri a BRDSZ-fõ-BRDSZ-fõ-BRDSZ-fõ-BRDSZ-fõ-BRDSZ-fõ-
szakácsa címet.szakácsa címet.szakácsa címet.szakácsa címet.szakácsa címet.
Jelentkezni augusztus 15-ig a kategória megjelölésévelJelentkezni augusztus 15-ig a kategória megjelölésévelJelentkezni augusztus 15-ig a kategória megjelölésévelJelentkezni augusztus 15-ig a kategória megjelölésévelJelentkezni augusztus 15-ig a kategória megjelölésével
Kovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács Józsefnél (26-798, 0670-379-0143 , fax: 26-793)
lehet.

VERSENYKIÍRÁS
A II. BRDSZ Kispályás Labdarúgó KupáraA II. BRDSZ Kispályás Labdarúgó KupáraA II. BRDSZ Kispályás Labdarúgó KupáraA II. BRDSZ Kispályás Labdarúgó KupáraA II. BRDSZ Kispályás Labdarúgó Kupára
IdejeIdejeIdejeIdejeIdeje: 2008. szeptember 12-én 14 órától, 13-án 17 óráig.2008. szeptember 12-én 14 órától, 13-án 17 óráig.2008. szeptember 12-én 14 órától, 13-án 17 óráig.2008. szeptember 12-én 14 órától, 13-án 17 óráig.2008. szeptember 12-én 14 órától, 13-án 17 óráig.
Helye:Helye:Helye:Helye:Helye: selejtezõk FaddonFaddonFaddonFaddonFaddon és TolnánTolnánTolnánTolnánTolnán, döntõ a felújított
DomboriDomboriDomboriDomboriDombori pályán. Mindhárom pálya füves.
RésztvevõkRésztvevõkRésztvevõkRésztvevõkRésztvevõk: BRDSZ alapszervezetek, a tagoknak igazolni-a tagoknak igazolni-a tagoknak igazolni-a tagoknak igazolni-a tagoknak igazolni-
uk kell a tagságukat.uk kell a tagságukat.uk kell a tagságukat.uk kell a tagságukat.uk kell a tagságukat.
LebonyolításLebonyolításLebonyolításLebonyolításLebonyolítás: csoportmérkõzések (mindenki játszik
mindenkivel), majd a csoportelsõkmajd a csoportelsõkmajd a csoportelsõkmajd a csoportelsõkmajd a csoportelsõk játszanak a döntõben.játszanak a döntõben.játszanak a döntõben.játszanak a döntõben.játszanak a döntõben.
JátékidõJátékidõJátékidõJátékidõJátékidõ: 2x15 perc, 5+1-2x15 perc, 5+1-2x15 perc, 5+1-2x15 perc, 5+1-2x15 perc, 5+1-es felállásban.
CsapatokCsapatokCsapatokCsapatokCsapatok: maximum tízfõstízfõstízfõstízfõstízfõs csapattal lehet jelentkezni, saját
szerelésben, stoplis cipõ használata tiltott.
A csapatok szállásáról térítésmentesen gondoskodunk.
Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás: A gyõztes egy évig õrzi a vándorkupát – háromszori
gyõzelem után végleg a csapaté lesz. Az elsõ háromAz elsõ háromAz elsõ háromAz elsõ háromAz elsõ három
helyezett serleg-, érem- és oklevél-, a negyedik tárgyju-helyezett serleg-, érem- és oklevél-, a negyedik tárgyju-helyezett serleg-, érem- és oklevél-, a negyedik tárgyju-helyezett serleg-, érem- és oklevél-, a negyedik tárgyju-helyezett serleg-, érem- és oklevél-, a negyedik tárgyju-
talmat kaptalmat kaptalmat kaptalmat kaptalmat kap.
JelentkezniJelentkezniJelentkezniJelentkezniJelentkezni augusztus 15-igaugusztus 15-igaugusztus 15-igaugusztus 15-igaugusztus 15-ig a csapat létszámával illetve a
szállás igényével együtt Kovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács JózsefnélKovács Józsefnél (26-798, 0670-
379-0143 , fax: 26-793) lehet.
A részletes versenyszabályt a jelentkezõ csapatokA részletes versenyszabályt a jelentkezõ csapatokA részletes versenyszabályt a jelentkezõ csapatokA részletes versenyszabályt a jelentkezõ csapatokA részletes versenyszabályt a jelentkezõ csapatok
alapszervezeteinek megküldjük.alapszervezeteinek megküldjük.alapszervezeteinek megküldjük.alapszervezeteinek megküldjük.alapszervezeteinek megküldjük.

ISMÉT!


