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MOST SE JÓ, DE JÖVÕRE ROSSZABB LESZ

Lehangoló RÉT

Elõször Kovács IstvánKovács IstvánKovács IstvánKovács IstvánKovács István ezredes, az
ORFK közgazdasági fõosztályának ve-
zetõje tájékoztatta a részvevõket, hogy
– tekintettel a rendõrség pénzügyi hely-
zetére – az együttmûködési megálla-
podásban csak a törvényi minimumot
tudják biztosítani. Dr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos Judit, a
BRDSZ fõtitkára elmondta, szakszer-
vezetük azt a megállapodást, amely-
ben nem kívánnak a törvényben ga-nem kívánnak a törvényben ga-nem kívánnak a törvényben ga-nem kívánnak a törvényben ga-nem kívánnak a törvényben ga-
rantált juttatásoknál többet adnirantált juttatásoknál többet adnirantált juttatásoknál többet adnirantált juttatásoknál többet adnirantált juttatásoknál többet adni, nem
tudja aláírni. A megállapodás 6/a. pont-
ját pedig végképp nem tudják elfogad-
ni, hiszen e szerint a felmentési idõ fe-
lére mentesítenék csak az érintetteket
a munkavégzés alól.

Kovács ezredes biztosította a  szak-
szervezeteket arról, hogy minden érin-
tett dolgozót próbálnak tovább foglal-
koztatni, az érdekképviseletek azonban
ezt fenntartással fogadták, hiszen van-
nak, akik ezentúl lakhelyüktõl többórás
utazással tudják csak megközelíteni a
munkahelyüket. Az átszervezésselAz átszervezésselAz átszervezésselAz átszervezésselAz átszervezéssel
érintettekkel legkésõbb jövõ héten el-érintettekkel legkésõbb jövõ héten el-érintettekkel legkésõbb jövõ héten el-érintettekkel legkésõbb jövõ héten el-érintettekkel legkésõbb jövõ héten el-
kezdik a tárgyalásokat, hiszen au-kezdik a tárgyalásokat, hiszen au-kezdik a tárgyalásokat, hiszen au-kezdik a tárgyalásokat, hiszen au-kezdik a tárgyalásokat, hiszen au-
gusztus végén meg kell, hogy kapjákgusztus végén meg kell, hogy kapjákgusztus végén meg kell, hogy kapjákgusztus végén meg kell, hogy kapjákgusztus végén meg kell, hogy kapják
a felmentési értesítést.a felmentési értesítést.a felmentési értesítést.a felmentési értesítést.a felmentési értesítést. A BRDSZ fõ-
titkára sérelmezte azt is, hogy az át-
szervezés végrehajtására kiadott ütem-
tervben olyan rövid határidõk vannak
megállapítva, amelyek betartása lehe-
tetlen – az augusztus 11-én kiadott
ütemterv például 12-ei határidõket tar-
talmaz.

Mindhárom szakszervezet kinyilvá-
nította, hogy az együttmûködési meg-
állapodást ebben a formában nem tud-
ja aláírni, de hajlandók tovább tárgyal-
ni, és ha az álláspontok közelednek,
nem zárkóznak el az aláírástól. A tár-

gyaló felek megállapodtak abban, hogy
soron kívül elküldik véleményüket a
megállapodással kapcsolatban, és újra
folytatják a tárgyalásokat. A BRDSZ
ezek után megkérdezte: a rendészetia rendészetia rendészetia rendészetia rendészeti
szakközépiskolák önálló gazdálkodá-szakközépiskolák önálló gazdálkodá-szakközépiskolák önálló gazdálkodá-szakközépiskolák önálló gazdálkodá-szakközépiskolák önálló gazdálkodá-
sának megszûnése esetén a munka-sának megszûnése esetén a munka-sának megszûnése esetén a munka-sának megszûnése esetén a munka-sának megszûnése esetén a munka-
vállalók helyzetét miként kívánjákvállalók helyzetét miként kívánjákvállalók helyzetét miként kívánjákvállalók helyzetét miként kívánjákvállalók helyzetét miként kívánják
rendezni?rendezni?rendezni?rendezni?rendezni? Az ígéret szerint a szeptem-
beri RÉT-ülésen részletes választ fog-
nak adni a szakközépiskolák ügyére vo-
natkozóan.

A BRDSZ képviselõi kimutatástA BRDSZ képviselõi kimutatástA BRDSZ képviselõi kimutatástA BRDSZ képviselõi kimutatástA BRDSZ képviselõi kimutatást
kértek a következõ ülésre arról, hogykértek a következõ ülésre arról, hogykértek a következõ ülésre arról, hogykértek a következõ ülésre arról, hogykértek a következõ ülésre arról, hogy
hány fõt, és milyen állománycsopor-hány fõt, és milyen állománycsopor-hány fõt, és milyen állománycsopor-hány fõt, és milyen állománycsopor-hány fõt, és milyen állománycsopor-
tokat érint az átszervezés, valamint atokat érint az átszervezés, valamint atokat érint az átszervezés, valamint atokat érint az átszervezés, valamint atokat érint az átszervezés, valamint a
jóváhagyott állománytáblába is sze-jóváhagyott állománytáblába is sze-jóváhagyott állománytáblába is sze-jóváhagyott állománytáblába is sze-jóváhagyott állománytáblába is sze-
retnének betekintést nyerni. Felve-retnének betekintést nyerni. Felve-retnének betekintést nyerni. Felve-retnének betekintést nyerni. Felve-retnének betekintést nyerni. Felve-
tették továbbá, hogy a vezetõi érte-tették továbbá, hogy a vezetõi érte-tették továbbá, hogy a vezetõi érte-tették továbbá, hogy a vezetõi érte-tették továbbá, hogy a vezetõi érte-
kezleteken csak az elsõ napirendikezleteken csak az elsõ napirendikezleteken csak az elsõ napirendikezleteken csak az elsõ napirendikezleteken csak az elsõ napirendi

pontoknál lehetnek ott a szakszerve-pontoknál lehetnek ott a szakszerve-pontoknál lehetnek ott a szakszerve-pontoknál lehetnek ott a szakszerve-pontoknál lehetnek ott a szakszerve-
zetek képviselõizetek képviselõizetek képviselõizetek képviselõizetek képviselõi, ebbõl adódóan nem
rendelkeznek elég információval, pél-
dául az állomány átszervezésével vagy
a rendõrség pénzügyi helyzetével kap-
csolatban. A rendõrség anyagi helyze-
tére és a túlórák kifizetésére vonatko-
zóan nagy az érdeklõdés, amirõl nem
rendelkeznek kellõ ismerettel.

Az állomány egyenruházatának egyenruházatának egyenruházatának egyenruházatának egyenruházatának be-
szerzésével kapcsolatban dr. Bárdos
Judit tájékoztatta a vezetõket, hogy a
szakszervezeti tagságtól nyert informá-
ciók alapján olcsóbban és jobb minõ-
ségben is lehetne ruhát vásárolni, mint
az egyenruházati boltban. Budapestre
sem kellene ezért felutazni a vidéki-
eknek. Sok esetben gondot jelent az is,
hogy a megvásárolni kívánt termékbõl
nincs kellõ méretû. Tájékoztatást kér-Tájékoztatást kér-Tájékoztatást kér-Tájékoztatást kér-Tájékoztatást kér-
tek a szeptemberi ülésre arról is, hogytek a szeptemberi ülésre arról is, hogytek a szeptemberi ülésre arról is, hogytek a szeptemberi ülésre arról is, hogytek a szeptemberi ülésre arról is, hogy
az egyenruházat gyártására mikor ír-az egyenruházat gyártására mikor ír-az egyenruházat gyártására mikor ír-az egyenruházat gyártására mikor ír-az egyenruházat gyártására mikor ír-
tak ki pályázatot, milyen feltételek-tak ki pályázatot, milyen feltételek-tak ki pályázatot, milyen feltételek-tak ki pályázatot, milyen feltételek-tak ki pályázatot, milyen feltételek-
kel, ki bírálta el, és ki lett a nyertes,kel, ki bírálta el, és ki lett a nyertes,kel, ki bírálta el, és ki lett a nyertes,kel, ki bírálta el, és ki lett a nyertes,kel, ki bírálta el, és ki lett a nyertes,
milyen kondíciókkal.milyen kondíciókkal.milyen kondíciókkal.milyen kondíciókkal.milyen kondíciókkal.

Dr. Bárdos Judit javaslatot tett, hogy
az alkalmassági orvosi vizsgálatokatalkalmassági orvosi vizsgálatokatalkalmassági orvosi vizsgálatokatalkalmassági orvosi vizsgálatokatalkalmassági orvosi vizsgálatokat
– akár jogszabályi módosításokkal is– akár jogszabályi módosításokkal is– akár jogszabályi módosításokkal is– akár jogszabályi módosításokkal is– akár jogszabályi módosításokkal is

Rendkívüli ülés tartott a Rendõrségi Érdekegyeztetõ
Tanács (RÉT) augusztus 17-én, amelyre meghívót
kaptak az érdekképviseletek vezetõ tisztségviselõi.
Az ülés napirendjén az együttmûködési megállapo-

dás szerepelt, a rendõrség cselekvési programjában megfogal-
mazottak szerint. A rendezvényrõl Nagyné Horváth Ildikó
tudósított lapunknak.

Érdekegyeztetést megelõzõ levél
... „Az ORFK vezetése rendkívüli  RÉT ülést hívott össze, amelynek egyik
napirendje az úgynevezett Megállapodás megkötése az ORFK és a Rendõr-
ségen  mûködõ érdekképviseletek között.
A tervezetet tanulmányozva a BRDSZ IB nevében sajnálatosnak tartjuk, hogy
míg a határõrség rendõrséggel történõ integrációja során az eltávozó határ-
õrök minden kedvezményt megkaptak, addig költségvetési hiányra hivatkoz-
va az ismételt átszervezéssel érintett rendõrségi munkavállalókat csak a fel-
mentési idõ felére mentenék fel a munkavégzés alól, s ezzel az ORFK veze-
tése diszkriminációt valósítana meg. A diszkrimináció kérdése már több alka-
lommal felmerült, de ilyen kirívóan még nem volt írásba foglalva.
Fentiek tudatában kérem annak megfontolását – mert ennek hiánya a megálla-
podás aláírását gátolná – hogy a szakértõk által már hetekkel ezelõtt megtár-
gyalt és általuk elfogadott megállapodás 6/a. pontjának eredeti szövegét „az
átszervezéssel érintett munkavállalót a felmentés teljes idejére mentesítik a
munkavégzés alól” állítsák  helyre.
Nem szerencsés, hogy az ORFK vezetése a megállapodás szövegében tör-
tént lényeges változtatásról semmiféle elõzetes szakértõi tárgyalást nem foly-
tatott, éppen ezért a BRDSZ tárgyaló delegációja a megállapodást csak az
eredeti 6/a pont visszaállítása esetén tudja aláírni.
Budapest. 2009. augusztus 16.
Tisztelettel: Dr. Bárdos Judit sk. fõtitkár”
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Na ne vicceljenek!
Egy, a BRDSZ honlapján mûködõ fó-
rumra érkezett észrevételt az érdek-
védõk közérdekûnek találták, ezért
megosztjuk veletek: „Tudomásom
szerint a rendõrség körzeti megbízot-
takat és járõröket vár vissza a testü-
letbe, õket szerzõdtetné, más állo-
mánycsoportúakról szó sincs. Õket
teljes munkaidõben minimálbérért tud-
nák foglalkoztatni. Adózáskor a jöve-
delmeket össze kell vonni, és akkor
kiderül, hogy havonta 30-35 ezer fo-
rintot keresett a kolléga. Végre rájö-
hetnének az illetékesek, hiába bû-
vészkednek, a recept egyszerû: em-
ber kell és technika, ez pedig pénz
kérdése. A múltkor beszélgettem egy
sráccal, aki a közelben lakik, és tud-
ja, hogy rendõr vagyok. Aszongya,
figyelj én tök szívesen elmennék rend-
õrnek, ha a kezdõ fizetésem legalább
200 ezer nettó lenne, de 100 ezerért?
Na ne vicceljenek! Elõszõr megütköz-
tem rajta, aztán rájöttem, igaza van!
Egy kezdõ járõr fizetése túlórákkal,
ha kifizetik, nettó 80-90 ezer forint.
Ezért bármikor berendelhetik, nincs
hétvége, nincs ünnepnap, fegyveres
szolgálatot vállal és fokozott bünte-
tõjogi felelõsség terheli, hogy csak a
legfontosabbakat említsem. És ebbõl
kellene családot alapítania, lakáshi-
telt felvennie! Ugyan gyerekek, mirõl
beszélgetünk? Eszébe nem jut sen-
kinek, hogy ennek a járõrnek kellene
az egzisztenciális motivációját meg-
teremteni, helyette lassan két éve a
nyugdíjas visszafoglalkoztatást erõl-
tetik?”

– ismét a rendõrség erre alkalmas– ismét a rendõrség erre alkalmas– ismét a rendõrség erre alkalmas– ismét a rendõrség erre alkalmas– ismét a rendõrség erre alkalmas
egészségügyi szervezetével kellene aegészségügyi szervezetével kellene aegészségügyi szervezetével kellene aegészségügyi szervezetével kellene aegészségügyi szervezetével kellene a
jövõben elvégeztetnijövõben elvégeztetnijövõben elvégeztetnijövõben elvégeztetnijövõben elvégeztetni, ez a kiadásokat
is csökkentené, hiszen közel fele annyi-
ba kerülne így egy személy vizsgála-
ta! Ezt a változtatást a munkáltató is változtatást a munkáltató is változtatást a munkáltató is változtatást a munkáltató is változtatást a munkáltató is
támogatta,támogatta,támogatta,támogatta,támogatta, és a minisztérium felé már
élt is ilyen javaslattal. TájékoztatástTájékoztatástTájékoztatástTájékoztatástTájékoztatást
kért a BRDSZ túlóra-ügyekben is.kért a BRDSZ túlóra-ügyekben is.kért a BRDSZ túlóra-ügyekben is.kért a BRDSZ túlóra-ügyekben is.kért a BRDSZ túlóra-ügyekben is. A
munkáltató szerint a túlórákra több for-
rásból is rendelkezésre áll a fedezet,
gondok csak a BRFK-n és a Somogygondok csak a BRFK-n és a Somogygondok csak a BRFK-n és a Somogygondok csak a BRFK-n és a Somogygondok csak a BRFK-n és a Somogy
Megyei Rendõr-fõkapitányságon vol-Megyei Rendõr-fõkapitányságon vol-Megyei Rendõr-fõkapitányságon vol-Megyei Rendõr-fõkapitányságon vol-Megyei Rendõr-fõkapitányságon vol-
tak,tak,tak,tak,tak, azóta megszülettek a szükséges
intézkedések.

A Gazdasági Ellátó Igazgatóságok
(GEI-k) mûködésérõl kért tájékoztató-
ban a költségvetési fõosztály vezetõje
arról beszélt, hogy a GEI-k létrejötté-
vel, a vezetõi szintek csökkentésével
jóval olcsóbb a gazdasági szervezet
mûködése. A korábbi 5200 fõ helyett
jelenleg 2230-an látnak el gazdasági
feladatokat országos szinten.

Dr. Bárdos Judit kezdeményezte an-
nak áttekintését is, hogy a rendõrség
rendelkezik-e olyan ingatlannal, amely
a nyugdíjas rendõrök szociális ottho-nyugdíjas rendõrök szociális ottho-nyugdíjas rendõrök szociális ottho-nyugdíjas rendõrök szociális ottho-nyugdíjas rendõrök szociális ottho-
náulnáulnáulnáulnául szolgálhatna. Az ötletet a többi
szakszervezet is jónak tartotta, remél-
jük a következõ ülésen már erre is vá-
laszt kaphatnak. Információink szerint
a hitelek bedõlése miatt nyugdíjas rend-
õrök kerültek hajléktalanszállóra.

Az ORFK Humánigazgatási Szolgála-
ta munkatársai tájékoztatták a szakszer-
vezeteket a központi bér- és létszám-
gazdálkodásról. Megtudtuk például: ha

az alkalmazott más megyében vállal
munkát, akkor viszi a pénzügyi keretét
is magával. Érdekes és embert próbáló
helyzetek vetõdtek fel ezek után, olya-
nok, amelyek kollégáinkat igencsak
érintik. Szinte minden megyében tapasz-
talható az egészségügyi szolgáltatások
leépülése, Somogy megyében például
ma már csak egy orvos van. A BRDSZ
kérdésére azt a megdöbbentõ választ
adták, hogy a közalkalmazotti állományt
nem köteles ellátni a rendõrségi orvos.
A közalkalmazottak forduljanak a házi
orvosukhoz, a hivatásos állományt is
csak a szûrõvizsgálatok tekintetében
köteles ellátni a rendõrség. Mielõtt még
felcsillanni látszott volna egy kis re-
mény, hogy ezt majd pótolják, a köz-
gazdasági fõosztály vezetõje tájékoztatta
a megjelenteket, hogy a 2010. évi ter-
vezési körirat szerint jövõ évre még
rosszabb kondíciók vannak kilátásban
a rendõrség számára.

A BRDSZ sérelmezte, hogy aaaaa
cafetéria-utalványok kifizetése késikcafetéria-utalványok kifizetése késikcafetéria-utalványok kifizetése késikcafetéria-utalványok kifizetése késikcafetéria-utalványok kifizetése késik,
errõl viszont azt mondták, hogy augusz-
tus végén, szeptemberben és október
20-a körül fizetik ki a kis értékû utal-fizetik ki a kis értékû utal-fizetik ki a kis értékû utal-fizetik ki a kis értékû utal-fizetik ki a kis értékû utal-
ványokat, három részletbenványokat, három részletbenványokat, három részletbenványokat, három részletbenványokat, három részletben. A szak-
szervezetek azt válaszolták, ha már ki
lenne osztva, az is késõ lenne, a törvé-
nyek nem írnak elõ egy-egy hónapos
várakozási idõket. Ha lehet, gyorsít-
sák meg a kifizetéseket. Komoly vita
bontakozott ki az iskolakezdési támo-
gatás kifizetésének megyénként eltérõ
értelmezése miatt, amelyre a különbözõ
élethelyzetek adnak magyarázatot.

Vannak olyan elvált szülõk, akik pél-
dául hetente váltják a gyermek elhe-
lyezését. Ezt a helyzetet is kezelni kel-
lett valahogy.

Összegezve: a rendkívüli RÉT-ülé-
sen nem született megállapodás az át-
szervezés végrehajtásával kapcsolat-
ban, de törekvés van a megállapodás-
ra, ha az álláspontok közeledni látsza-
nak egymáshoz. Errõl a közeljövõben
lesz tájékoztatás. A rendõrség pénzügyi
kondíciói a jövõ évben sem lesznek
jobbak, ami sajnálatos, hisz az egyre
romló gazdasági feltételek között kell
sokkal nagyobb teljesítményt nyújta-
nunk. Bízunk benne, hogy ezt az ország
vezetõi is idõben felismerik.

Nagyné Horváth IldikóNagyné Horváth IldikóNagyné Horváth IldikóNagyné Horváth IldikóNagyné Horváth Ildikó
a BRDSZ Somogy megyei titkára
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RENDKÍVÜLI KONGRESSZUS

Ismét választás
Augusztus 12-e
hosszú napnak
ígérkezett a szak-

szervezeti
tisztségviselõk
életében, hiszen
közel két hó-

nappal a június 10-ei tisztújító
kongresszus után ismét
ülésezni kényszerült a leg-
fõbb döntéshozó szervezet.

A levezetõ elnök, Papp Zoltán fõtit-Papp Zoltán fõtit-Papp Zoltán fõtit-Papp Zoltán fõtit-Papp Zoltán fõtit-
kárhelyettes köszöntõje utánkárhelyettes köszöntõje utánkárhelyettes köszöntõje utánkárhelyettes köszöntõje utánkárhelyettes köszöntõje után a man-
dátumvizsgáló bizottság vezetõje beje-
lentette a kongresszus határozatképes-
ségét. A napirend és ügyrend elfoga-
dása után megkezdõdött az érdemi
munka.

A megjelentek meghallgatták a vá-
lasztási szabályzathoz benyújtott mó-
dosításokat, megvitatták azokat, majd
a küldöttek hét tartózkodó szavazat el-
lenében elfogadták. Ezután került sor
a BRDSZ PEB (Pénzügyi Ellenõrzõ
Bizottság), FEB  (Felügyelõbizottság)
tisztségviselõinek választására. A PEB-
be egy tag és két póttag, a FEB-be szin-
tén egy póttag választása kellett még
ahhoz, hogy a szakszervezet alapsza-
bálya szerint törvényes és mûködõké-
pes bizottságaik mûködhessenek.

Korbély LászlónéKorbély LászlónéKorbély LászlónéKorbély LászlónéKorbély Lászlóné a Jelölõbizottság
elnöke ismertette a PEB-tagságra és
póttagokra beérkezett azon jelöltek
nevét, akik elfogadták a jelölésüket a
tisztségekre. Tagnak: Lázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár Istvánné,
Katonáné Végvári KatalinKatonáné Végvári KatalinKatonáné Végvári KatalinKatonáné Végvári KatalinKatonáné Végvári Katalin, póttagnak:
Besenyei  Gabriel laBesenyei  Gabriel laBesenyei  Gabriel laBesenyei  Gabriel laBesenyei  Gabriel la és BodnárBodnárBodnárBodnárBodnár

FerencnéFerencnéFerencnéFerencnéFerencné  kapott jelölést. A két fordu-
lóban lezajlott választás alapján PEB
tag lett Lázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár IstvánnéLázár Istvánné, Katonáné Vég-Katonáné Vég-Katonáné Vég-Katonáné Vég-Katonáné Vég-
vári Katalin vári Katalin vári Katalin vári Katalin vári Katalin és Besenyei GabriellaBesenyei GabriellaBesenyei GabriellaBesenyei GabriellaBesenyei Gabriella vi-
szont póttag lett.

A Felügyelõbizottság póttagjára két
jelölt volt: Tahin LászlóTahin LászlóTahin LászlóTahin LászlóTahin László a veszprémi
alapszervezet tagja, valamint Kóti Mi-Kóti Mi-Kóti Mi-Kóti Mi-Kóti Mi-
hály hály hály hály hály nyugdíjas tagunk, aki a tûzoltó-
ként dolgozott korábban. A választás
eredményeként kapott bizalmat arra,
hogy Kóti Mihály legyen a jövõben a
FEB póttagja. A tisztségekbe válasz-
tott kollégáinknak ezúton is gratulál a
T-MA szerkesztõsége.

A szavazási szünetekben Dr. BárdosDr. BárdosDr. BárdosDr. BárdosDr. Bárdos
JuditJuditJuditJuditJudit fõtitkár említést tett a szakszer-
vezet elõtt álló néhány fontosabb fel-
adatról: a tisztségviselõk õszi tovább-
képzésérõl; a 2009. augusztus 17-ei
RÉT-ülés témáiról; a BRFK és a Pest
Megyei RFK gazdasági összevonásá-
ról; a szakközépiskolák gazdasági te-
rületének GEIK-hez történõ esetleges
integrálásáról. Bejelentette, hogy a
BRDSZ megalakulásának húszéves
emlékülése november 25-én lesz meg-
tartva. Olyan kollégák felkutatását kér-
te, akik alapító tagjai voltak az akkori
BDSZ-nek, akiknek szakszervezeti tag-
ságuk l989-ben kezdõdött. Végezetül
tájékoztatást adott arról, hogy a BRDSZ

központi iroda hatékonyságát két új jo-
gász kolléga munkába állításával fo-
kozták.

Ebéd után összeült a BRDSZ Orszá-
gos Tanácsa (OT). Az ülés levezetõ
elnöke dr. Bárdos Judit fõtitkár lett. A
mandátumvizsgáló bizottság jelentése
szerint a 75 titkárból 56 volt jelen, te-
hát határozatképesség birtokában kezd-
hette meg munkáját a szakszervezet
országos tanácsa.

Gyolcsos Györgyi

írása
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Két fõ feladata volt a testületnek:
miután az ügyvivõ elnök Majoros And-Majoros And-Majoros And-Majoros And-Majoros And-
rásrásrásrásrás mandátuma lejárt, elnököt és el-
nökhelyettest kellett választani, vala-
mint a BRDSZ Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát kellett elfogadtatni. A je-
lölõbizottság elnöke ismertette az el-
nöki tisztségre jelöltek nevét. Az egyik
aspiráns Dani BélánéDani BélánéDani BélánéDani BélánéDani Béláné, a BRFK titkára
volt, a másik pedig Bankó MagdolnaBankó MagdolnaBankó MagdolnaBankó MagdolnaBankó Magdolna,
az 54-es számú BRDSZ alapszervezet
titkára. A választás két fordulóban zaj-
lott, az elsõ forduló eredménytelen volt.
A megismételt fordulóban rendkívül
szoros eredmény született: Bankó Mag-
dát választották meg az Országos Ta-
nács elnökének.

Az OT elnökhelyettesi tisztségére
szintén két személy közül lehetett vá-
lasztani. Az egyik jelölt Balázs Ger-Balázs Ger-Balázs Ger-Balázs Ger-Balázs Ger-
gelygelygelygelygely, a BRDSZ gödöllõi, l9-es alapszer-
vezet titkára, a másik Vol fár tVol fár tVol fár tVol fár tVol fár t
FerencnéFerencnéFerencnéFerencnéFerencné, a Baranya megyei, 37-es
BRDSZ alapszervezet titkára volt. A

BRDSZ Országos Tanács elnökhelyet-
tese Volfárt FerencnéVolfárt FerencnéVolfárt FerencnéVolfárt FerencnéVolfárt Ferencné lett.

Végezetül a szakszervezet országos
tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy el-
következõ feladatait, valamint az
SZMSZ-t egy napirendben tárgyalja
meg. Hozhatta ezt a döntést, mert az

elõterjesztést az IB mindenki részé-
re korábban már rendelkezésére bo-
csátotta, továbbá azért is, mert errõl
a témakörrõl elõzetesen tárgyalt már
a szakszervezet intézõbizottsága. Az
SZMSZ-t az Országos Tanács elfo-
gadta.

Papp Zoltán fõtitkárhelyettes az OT-
ülés lezárása után arra kérte a rend-
õrségi terület titkárait, néhány percig
maradjanak a teremben, hogy tisztáz-
zák a BRDSZ rendõrségi tagozata elõtt
álló programokat. Még július 16-án
döntöttek arról, amit most megerõsí-
tettek: augusztus 26–27-én részt
vesznek egy Soltvadkerten tartandó
úgynevezett kihelyezett ülésen, ahol
véleményezik, illetve elfogadják a ta-
gozat új ügyrendjét, értékelik a tago-
zat helyzetét, meghatározzák felada-
tait illetve megválasztják a tagozat új
vezetését.

Gyolcsos GyörgyiGyolcsos GyörgyiGyolcsos GyörgyiGyolcsos GyörgyiGyolcsos Györgyi
a BRDSZ Pest megyei titkára
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SZANDA MINDEN ÉVBEN VÁR

Kommancsok és 
Gyermektábor, programhe-
gyek, érdekes felnõttek, fura
kiskorúak, szülõk óne, egy
hét havajdizsi. Mi kell még az
ifjoncoknak? Sok minden, de
ez is. Mert megérdemlik. Ezt
ismerte fel a BRDSZ. Nem
most, már jó régen.

Kommancsok és 

Sok mindennel kalkulál az ember, ha
rászánja magát egy ilyen túrára – el-
megy a Cserhátba kölöklátogatni – csak
azzal nem, hogy amikor beesik, azt lát-
ja, AyalaAyalaAyalaAyalaAyala nyomja nekik a sódert. Õk
meg úgy röhögnek, hogy majdnem ki-
esnek a gatyájukból. Na, jó, van, aki a
bugyijából, mert csajok is vannak szép
számmal.

brigádok. A fele ÖKO-táboros, a többi
a kommandós lét rejtemeivel ismerke-
dik, már aki elõször van itt, mert akad-
nak ismétlõk.

Mûszaki, orvosos,
állati

– Szakasz sorakozó! – harsan a pa-
rancsszó, s felkapom a fejem, mert lány
adja ki az ukázt. Az, akit tavaly
Domboriban láttam. És már akkor is
szakaszparancsnok volt. Megindulnak,
közben a hivatásosokkal parolázom, s
kérdezem is tõlük, jól emlékszem-e a
kislányra.

– Én nem voltam ott, de õ igen. Me-
sélt róla – oszlatja el kétségeimet And-And-And-And-And-
rási Juditrási Juditrási Juditrási Juditrási Judit hadnagy (Pest Megyei RFK).
– Õ tényleg jó, olyan képességekkel
bír, amelyek a katonai jellegû szolgá-
lathoz szükségesek. Kemény.

A kommadósjelöltek masírozásának
látványa közben az ökosokkal tartunk
a másik épületrészbe, ahol meg tud-
nak mutatni egyet s mást. Ildikó néni
az egyik, aki velük foglalkozik, a má-
sik Gõgh ZsoltGõgh ZsoltGõgh ZsoltGõgh ZsoltGõgh Zsolt. Nem mellesleg éppen
környezetvédelmet oktat a budapesti
Petrik Lajos Vegyipari Szakközépisko-
lában.

És akkor belecseppen a „Gyere csak,
testvér, ezt hallgasd meg, tudjátok, ki
ez az ember?” fílingû érzületbe, és már
tudja, itt otthon van, nem lesz gond
senkivel, ha szót akarunk érteni egy-
mással. Fél füllel persze tovább figye-
lek az exzsaru humoristára – lehetet-
len is lenne nem ezt tennem – de köz-
ben elõkerül Kovács JózsiKovács JózsiKovács JózsiKovács JózsiKovács Józsi is, a BRDSZ
központi iroda fáradhatatlan szervezõ-
je, nem mellesleg intézõbizottsági tag,
táborvezetõ. Beszélgetünk, mi volt az
eddigi táborokban, közben Ayala le-
cseng, de nehezen szabadul a nebulók
rajongásától, aztán csak összeállnak a

– Apró, de érdekes és fontos megfi-
gyeléseket, kísérleteket végzünk a srá-
cokkal. Örülök, hogy nagyon leköti
õket a dolog. Megnéztük például, hogy
lehet a levegõ tisztaságát ellenõrizni,
aztán az innen nem messze lévõ pa-

takban a vízminõségre voltunk kíván-
csiak, és persze az ott megfigyelhetõ
élõvilágra. Csíbort, piócát, lárvát ke-
restek és találtak, kémiai gyorstesztet
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csináltunk, de talajvizsgálatban is volt
részük. Kiástak például kis gyíktojá-
sokat, amelyekbõl nem sokkal késõbb
kikeltek a kis hüllõk – mesél az együtt
töltött órákról a biológiatanár.

A nyolcadikos DeákDeákDeákDeákDeák
DénesDénesDénesDénesDénes mûszaki érdeklõ-
désû szegedi fiú jól érzi
magát itt, fontosnak is
tartja a környezetvédel-
met, ám legjobban még-
is az autószerelés izgat-
ja. Édesapja mûhelyé-

ben már sok mindent ellesett, s min-
den vágya, hogy ott lehessen tanuló,
majd iparos egykor.

Orvosok a szülei a nyír-
egyházi Kovács Dórá-Kovács Dórá-Kovács Dórá-Kovács Dórá-Kovács Dórá-
naknaknaknaknak, nem csoda hát a bi-
ológiai érdeklõdés. –
Számomra mostanában a
mikroszkópos vizsgála-
tok a legizgalmasabbak.
Megfigyelni az esõvíz

mintát, egy pillangót vagy akár az ujj-
nyomot, mind újat hoz – mondja.
Scheiber PatrikScheiber PatrikScheiber PatrikScheiber PatrikScheiber Patrik a maga 12 esztende-
jével komoly fiatalembernek számít, ám

ezt cáfolja a gyáli srác kissé csibészes
mosolya. Állítja, jó természet-
ismeretben, a növényvilágban,
de érdekelte a csíbor is. A bu-
dapesti, vele hasonló korú
Horváth KristófHorváth KristófHorváth KristófHorváth KristófHorváth Kristóf az állatokat
szereti leginkább, otthon is van
egy kutyus, labrador. Bevall-
ja, inkább kommandós tábor-
ba ment volna, de csak itt volt hely, és

ezt is élvezi, hisz alapvetõen szereti a
természetet.

A társak mindenféle minták-
kal vannak elfoglalva, pillana-
tonként szólongatják kísérõiket,
hogy hozzájuk menjenek, azt
nézzék meg, amit õk látnak vagy
csináltak, szóval, zajlik az élet.

– Aranyosak alapvetõen,
nincs velük baj – számol be róluk Ildi-
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Volt választék
A két kommandós és ÖKO-táboron
kívül Szandán volt az idén nyáron
sport-, tánc-, három kreatív, két rend-
õr és ugyanennyi alapszervezeti tá-
bor is. Hat hétig váltották egymást a
9–16 éves korosztály nebulói, s a leg-
többen nagyon is belejöttek, beleérez-
tek a nomádos életmódba, tartalmas
elfoglaltságba, szóval volt választék.

kó néni, aztán amikor azt kérdezem,
mikor van takarodó esténként, ferge-
teges hurrogás a reakció. Most már
nem hagyom magam, de sejtem a vá-
laszt, jön is: – Hát, éjfél elõtt semmi-
képpen!

Bírják, szeretik,
csinálják

Odakintrõl behallatszik a zsibongás,
illetve a katonás regula. Kimegyünk, s
azt látjuk, minden feketeruhásnak ké-
szülõ fekvõtámasz alakzatban van. Kört
alkotnak, s közülük egy valamennyi-
ükön átugorva teszi meg az elõírt tá-
vot. Ha téveszt, annak néhány fekvõ-
támasz a jutalma. A rendet a körben
álló kiképzõk garantálják. Mezei Nán-Mezei Nán-Mezei Nán-Mezei Nán-Mezei Nán-
dordordordordor fõhadnagy és Piros PéterPiros PéterPiros PéterPiros PéterPiros Péter törzszász-
lós (ORFK RF Repülõtéri Rendõr-igaz-
gatóság) jelenléte is segít ebben.

– Katona! Maga, maga! Persze, hogy
magához beszélek. Húzza be egy ki-
csit jobban a hátsóját, mert nem tud-
ják átugorni. Úgy marad, nem volt fel-
állni, nem fejeztük be a gyakorlatot –
pirít rá erélyesen, de mégis szolidan a
másik parancsnok, s az erõsítõ tréning
folytatódik.

– Bírják, szeretik, nagyjából nem is
érte meglepetés õket, hogy mi törté-

nik, de persze a megterhelést, és fõleg
az alaki fegyelmet szokniuk kellett.
Fõleg, akik elõször jöttek – avat be
kulisszatitkokba Rácz JánosRácz JánosRácz JánosRácz JánosRácz János zászlós, az
ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda kom-
mandósa. – Azért már szépen alakul-
nak, a végére lesz belõlük valami csa-
patszerû.

A hadnagyot kérem, hogy
orientáljon, kivel érdemes
szót váltani a kemény
(kis)fiúk s lányok közül. A
parancsnokot maga is java-
solja, én sem hagytam vol-
na ki.

– Szeretnék veled néhány
szót váltani. A hadnagy meg-
engedte. Lehet? – kérdezem tõle, mire
így felel: – Igen, uram!

Megkérem, menjünk arrébb, de ne-
hezen tudom rávenni, hogy leüljön, úgy
érzem, legszívesebben katonásan a pi-
henj állást választaná, de akkor nem
látnám a szemét. Szigorú. Kemény,
ilyesmik jutnak eszembe róla.

A parancsnok
és a legkisebb

Váradi-Palotai Panna MáriaVáradi-Palotai Panna MáriaVáradi-Palotai Panna MáriaVáradi-Palotai Panna MáriaVáradi-Palotai Panna Mária. Ilyen
hosszú a neve. Megtudom tõle, hogy a
fõvárosi Reáltanoda utcai Eötvös-gim-
názium tanulója, 16 esztendõs. Édes-
apja nyóckeres zsaru, felderítõ nyomo-

zó, édesanyja az ORFK-n szolgál, pon-
tosan nem tudja, milyen beosztásban,
hárman vannak testvére, az öccse is
itt van vele. Meg is mutatja. A srác a
nõvére beosztottja.

– Milyenek? – kérdezem ezt követõ-
en a társairól, akik egyben a beosztot-
tai is. Három rajt parancsnokol, mind-
egyiknek van önálló vezetõje, de õ a

fõnök a szakaszban. – Fegyel-
mezetlenek. Tudja, uram, ma-
napság nem úgy vannak otthon-
ról elengedve a gyerekek, hogy
tudnák, mi a kötelességük. A
jogaikat annál inkább ismerik –
válaszol. Szerinte a kiképzéssel
nincs baj, az idén már õk, a fia-

tal parancsnokok is büntiztethetnek, így
aztán, aki visszabeszél – megesik néha

Kommancsok és Kommancsok és  
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– annak kijár a békaugrásban közle-
kedés vagy néhány fekvõtámasz. Apel-
láta nincs, Panna nem ismer tréfát.
Rendõrtisztire szeretne menni vagy
egyetemre, aztán igazi kommandós
lenni. Amikor azt mondom neki, oda
elsõsorban tiszthelyetteseket várnak,
látom rajta, úgysem tudom eltántoríta-
ni. Nem is akarom, de lehet, hogy az
õsöknek is lesz majd ezzel problémá-
juk, ha persze nem támogatják ebben.

A siófoki Nagy GyurkaNagy GyurkaNagy GyurkaNagy GyurkaNagy Gyurka
is 12 éves, neki apukája
ajánlotta az erõpróbát,
mert mintha egy kicsit
sok lenne benne az izom,
hadd dolgoztassa meg
õket a gyerek. Õrzõ-védõ
cége van, a srác is oda

tendál, testvérei már úgyis a cégnél húz-
zák. A fiúnak tetszik a buli és bírja is,
aligha fog könnyen hazamenni.

A legkisebb Sali Ba-Sali Ba-Sali Ba-Sali Ba-Sali Ba-
lázslázslázslázslázs, mindössze 9 eszten-
dõs, de öntudatos ember-
palánta. Határozottan néz
a szemembe, s közli,
anyukája véradós, apuká-
ja rendõr (gondolom,
jobb, ha mindjárt tudomá-

sul veszem, és ennek megfelelõ tiszte-
lettel viseltetek iránta). Ezt teszem, de
közben elmosolyodom, ami nem kerü-
li el a figyelmét. Nem reagál, ám mi-
vel hallotta a többieket, meg sem vár-
ja, hogy kérdezzem.

– Tetszik. Jól bírom. Versenyt is csi-

nálunk, azt is szeretem – felel kurtán
kimondatlan érdeklõdésemre, de juszt
is kérdezek, legalább egyet. A fekvõ-
támaszról. – Harmincat bírok – vágja
rá, aztán induló pózba vágja magát, és

rám nézve vár. Adózok a helyi szokás-
nak: „Leléphet!” – vakkantom oda, mire
elnyargal. Most már leplezetlenül mo-
solyogva.

CSÁSZÁR KÁLMÁNCSÁSZÁR KÁLMÁNCSÁSZÁR KÁLMÁNCSÁSZÁR KÁLMÁNCSÁSZÁR KÁLMÁN

„PUMPA-TÁBOR” SZANDAVÁRON

Zászlóvédés, hõség, kaland
Kezdõ kommandós táborozóként az elsõ órákban távolinak
éreztem, az egészet. De gyorsan összeállt lánykörlet jó ala-
pot adott, a hét nap kihívásainak leküzdésére. A csapat in-
dulója és a zászló elkészítése, már megalapozta a hangula-
tot. Ahogy teltek az órák egyre inkább oldódott a kezdeti
feszültség. Kialakítottuk a szakaszokat, megszerveztük az
õrséget, akik a zászlónk állandó õrzését biztosították.
„A Sólymok ránk szálltak” —  mondtuk magunkban, amikor a napi pumpa
(más néven fekvõtámasz) átlaga óráról órára, napról napra emelkedett. A 30
fokos hõség, a menetelés és a sok kaland egyre jobban összekovácsolta a
táborunkat. Még az utcáról bejövõ idegenek zászlólopása sem szegte ked-
vünket.
A tábort jól jellemezte, hogy sok program, túra mellett a pumpaverseny hozta
lázba igazán a fiúkat. Nem is csoda, a dicsõséget, azaz a WC pumpát (dísz-
csomagolásban !) egy testvérpár szerezte meg.
A Sólymok jövõre is leszállnak Szandavárra?

Székely Zsófia

természetvédõk
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A JELENLEG HATÁLYOS SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT ROSSZ

Teljesség igénye nélkül

Általában vizsgálva a tervezetet az
mondható, hogy minél részletesebb a
szabályozás, annál több lehetõség van
arra, hogy valamely kitételre hivatkoz-
va a rendõri intézkedés támadhatóvá
válhasson. A legújabb módosítás-terve-
zet tovább halad ezen az úton, ezért el-
lenjavallt.

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezetének szakemberei a to-
vábbi részletszabályokat felsorakozta-
tó módosításokat célszerûtlennek tart-
ják és nem támogatják, mert azok kü-
lönféleképpen értelmezhetõk. Úgy vé-
lik, a rendõrség szervezeti felépítésé-
ben bekövetkezett változások esetén
csak akkor kell újra meg újra több he-

lyen is módosítani a szolgálati szabály-
zatot, ha abban nincs olyan rendelke-
zés, amely átfogó jellegû szabályozást
tartalmazna a különbözõ szervezetek-
re és ezek döntésre, intézkedésre, en-
gedélyezésre jogosult vezetõirõl. Ezen
túl, ha van egy magasabb szintû jog-
szabály – például a Hszt. –, amely tar-
talmazza az állományilletékes pa-
rancsnok fogalmának tartalmát, egy
rendeletben nem kellene bonyolult fel-
sorolásokba bocsátkozni, mint példá-
ul: rendõrkapitánysági ügyekben a
rendõrkapitány, határrendészeti kiren-
deltségi ügyekben a határrendészeti ki-
rendeltség vezetõje, fõkapitánysági
ügyekben a rendõrfõkapitány, országos

ügyekben az országos rendõrfõkapi-
tány… és ehhez hasonlók.

Intézkedésre képes
állapotban

1. A 3. § (6) bekezdéséhez – a mó-
dosítási javaslat tipikusan a túlszabá-
lyozás oka és következménye, a java-
solt új megoldás semmivel sem jobb a
hatályosnál. A valóban helyes megol-
dás ez lenne: „A rendõr szolgálaton
kívül akkor intézkedik, ha kiképzett,
egészséges, és intézkedésre képes ál-
lapotban van.” Az lenne ugyanis a cél,
hogy amennyiben a rendõr intézkedés-
re képes állapotban van, és szolgála-
ton kívül mégsem intézkedik, akkor
ezért felelõsségre lehessen vonni. An-
nak tisztázása, hogy adott esetben szol-
gálaton kívül miért nem intézkedett,
úgyis vizsgálat tárgya kell hogy le-
gyen, és a vizsgálat során úgyis mér-
legelés tárgya, hogy miért is nem volt
intézkedésre képes állapotban. Feles-

Lapunkban ritkán elõforduló szakanyaggal kívájuk ezúttal
fárasztani a tisztelt olvasót, mert meggyõzõdésünk, hogy a
szolgálati szabályzat módosítása sok helyütt vitára ad okot.
Ha ehhez hozzásegítünk a BRDSZ szakértõinek az állás-
pontja alapján, akkor úgy véljük, talán elõsegítjük az értel-
mes döntések megszületését. Mert ez (is) a dolgunk! Kom-
mentár nélkül.

Sokba kerül az iskolakezdés
Ismeretes, hogy az iskolakezdési tá-
mogatás gyermekenként 20 700 forint
értékben adható évente egy alkalom-
mal mindkét szülõnek. Ilyen módon
egy tanköteles korú gyermek iskola-
kezdését akár több mint 40 ezer forint-
tal is támogathatják a munkáltatók,

amely már komoly segítségnek számít egy-egy tanév
elõtti bevásárlásnál.
Ceruzák és tollak, kockás és csíkos füzetek, rajzlap és
sok-sok más apróság, amit minden évben be kell szerezni
szeptember elseje elõtt. Akár az olcsóbbnak számító hi-
permarketekben, akár az egyedi termékeket is árusító pa-
pír-írószer boltokban kezdjük az iskolaszerek beszerzését,
az iskolakezdés komoly terhet jelenthet a szülõk számára.
Ha csak belegondolunk, hogy mennyibe kerül egy iskola-
táska, tornazsák a belevaló felszereléssel, vagy akár a kö-
telezõ olvasmányok, gyorsan több tízezer forintnál tartunk.
Papp Zoltántól (képünkön), a BRDSZ fõtitkár-helyettesé-
tõl megtudtuk: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
irányítása alá tartozó szervek állományának 2009. évi kom-
penzációjáról szóló, tavaly december 16-án a BRDSZ által
is aláírt megállapodás 6. pontja alapján az IRM vállalta,
hogy az érintett szervek munkavállalói vonatkozásában
2009. évben is biztosítja az adómentes iskolakezdési tá-
mogatást, amelynek összege 20 700 forint gyermekenként.

A 29/2009. ORFK utasítás szerint iskolakezdési támoga-
tásban részesül a rendõrség személyi állománya tagjának
gyermeke, amennyiben a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 6–7. §-aiban meghatározott tankötelezett-
ség alapján oktatásban vesz részt, továbbá középfokú ok-
tatási intézmény nappali tagozatán tanul. A fõtitkárhelyet-
tes felhívta arra is a figyelmünket, hogy az iskolakezdési
támogatásban a gyermeket mindkét szülõje útán részesí-
teni kell akkor is, ha a szülõk azonos munkáltatónál dol-
goznak.
Annak ellenére, hogy ez az utasítás az egységes végre-
hajtást lett volna hívatott rendezni, Papp Zoltán szerint
mégis úgy alakult, hogy az egyes megyék, illetve megyei
jogú szervek vezetõi más és más módon értelmezik, illet-
ve alkalmazzák a rendelkezést. A kisebb-nagyobb eltérés
dacára az iskolakezdési támogatások elõbb-utóbb célba
érnek: a munkáltató általában arra ügyel, hogy „a rendszer
hálóján fennakadjanak a nem jogosult igénybevevõk”, az
igényjogosult szülõk pedig akkor is megkapják azt, ha pél-
dául a családi pótlékot a másik szülõnek folyósítják.
Végezetül, a fõtitkárhelyettestõl megtudtuk: a BRDSZ
alapszervezetei – anyagi lehetõségeik keretei között – a
rászoruló szülõk szociális helyzetének függvényében se-
gélyt nyújthatnak a beiskolázások anyagi terheinek eny-
hítésére.

(dl)
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leges és célszerûtlen elõre mindig
újabb ötleteket adni.

2. A 19. § (1) bekezdéséhez – a nagy
pontosítási igyekezetben a javaslat szö-
vegébõl „elveszett” az „amelyet írás-
ban kell rögzíteni” szövegrész. Nem
biztos, hogy ezt valóban így is akar-
ták, úgy vélem, a dokumentálástól nem
célszerû eltekinteni, mert ezzel renge-
teg késõbbi vitát lehet megelõzni.

Arról nem is szólva, hogy a felettes
szerv jóváhagyásának is valahol doku-
mentáltnak kell lenni.

3. A 32. §-ához – A javasolt módo-
sítás semmivel sem tartalmaz többet,
mint a hatályos szöveg, sõt! Az azon-
nal és a haladéktalanul fogalmak kö-
zötti tartalmi különbség nem indokol-
na módosítást. A hatályos „a magán-
lakásban bekövetkezett rendkívüli ha-
láleset” megfogalmazás vélhetõen egy
másik jogszabályra hivatkozik, amely-
ben definiálva van a rendkívüli halál-
eset fogalma. Ott szerepel, hogy a ha-
láleset rendkívüliségét bizonyos körül-
mények valószínûsítik, ezért rendkívü-
li. Ezek után a javasolt módosítás rész-
ben átveszi a definíciót, azaz tartalmát
tekintve a valószínû valószínûségérõl
rendelkezik, ami botorság (a körülmé-
nyek rendkívüli halál megállapítását
valószínûsítik).

Egyszerû szabályokat
kell elõírni

4. A R. 34. §-ához – azt gondoljuk,
a rendõr számára a szolgálati szabály-
zatban a lehetõ legegyszerûbb szabá-
lyokat kell elõírni. Jelen esetben azt,
hogy ügyeletének jelenteni köteles a
találást. Miután a rendõr nem szakér-
tõje a tervezetben felsorolt dolgoknak
„elhagyott robbanó-, sugárzó vagy
mérgezõ anyag illetõleg a körülmények
alapján feltehetõ, hogy a talált csomag
ilyen anyagot vagy robbanószerkeze-
tet tartalmaz”, ugyanakkor a tervezet
alkotói hosszan részletezik, kinek, mi-
rõl, mit kell – haladéktalanul – jelen-
teni, a helyszínen megjelent rendõr je-
lentése alapján, valószínûleg kimaradt
egy logikusnak tûnõ lépés a folyamat-
ból. Azt gondoljuk ugyanis, ha nem
egyértelmû a talált dolog mibenléte,

elõször egy kvázi szakembert célszerû
a helyszínre küldeni, majd az õ infor-
mációira alapozva riasztani a gondo-
san felsorolt szerveket, mert a helyszí-
nen intézkedõ rendõr – miután nem
szakember – hajlamos a legsúlyosabb
dolgot feltételezni és jelenteni, hisz
ebbõl lesz a legkevesebb baja.

5. A kényszerítõ eszközökkel kapcso-
latos szabályozás módosításáról össze-
foglalóan – az a baj, hogy ezt a kér-
dést a hatályos szolgálati szabályzat
nem általános jelleggel törekszik sza-
bályozni, hanem elveszik az egyedi
részletekben, és ettõl szinte minden
kényszerítõ eszköz használatával
együtt járó intézkedés támadható va-
lamilyen részletszabályra hivatkozva.
Most ebben megint eggyel elõbbre sze-
retne lépni a jogalkotó. A hatályos 57.
§ (2) bekezdés szerint a rendõr a kény-
szerítõ eszköz alkalmazása során a tes-
ti épséghez fûzõdõ jogokat köteles tisz-
teletben tartani, és a testi épséget csak
a legszükségesebb mértékben veszé-
lyeztetheti. Álláspontom szerint ez len-
ne a szabály, amit aztán minden kény-
szerintézkedés esetében – az adott kö-
rülmények között – alapul kell venni,
és nem kell tovább magyarázni. Ehe-
lyett már a hatályos rendelkezés is
magyarázza, hogy ezen belül mit le-
het, és mit nem. Például a rendõrbot
használata esetében a hatályos szabá-
lyozás így szól: R. 61. § (5) bekezdés:
az ütés lehetõleg a támadó végtagot
érje, kerülni kell, hogy az ütés fejre,
derékra, gyomorra, hasra irányuljon. A
támadó végtag a kéz, vagy láb lehet,
semmiképpen nem lehet a derék, a
gyomor, vagy a has. A fejen lehet vi-
tatkozni, bár a köznapi szóhasználat-
ban nem számít végtagnak, tehát már
ez is erõltetett lenne. Mindezek után a
módosítás tervezete „megfejeli” a fel-
sorolást: „Tilos ütést mérni a halánték-
ra, a torokra, a vesékre, illetve a nemi
szervekre.”

Kerülni kell,
vagy tilos?

És ezzel a megoldással nemcsak az
a baj, hogy a felsorolt testtájak egyike
sem végtag, hanem baj van a TILOS- (Folytatás a 14. oldalon.)

sal is… Ezután minden elcsúszott üté-
sért, amely ezeket a testtájékokat éri,
sokkal szigorúbb felelõsségre vonásra
számíthat a rendõr. Ezekre ugyanis már
nem a „kerülni kell” tartalmú tiltás
vonatkozik, hanem a köznyelvben is
sokkal szigorúbb tartalmú „tilos”. Az-
tán a bíróság majd hosszan elmélked-
het azon, hogy például vajon a vesék-
re mért ütés a bölcs jogalkotó szerint
eredetileg mit, mekkora testtájat jelent-
hetett, ha figyelembe vesszük az ütés
irányát és erejét is. S csak még egy
gondolat a kényszerítõ eszközökrõl:
nem igazán rendõrpárti megoldás az
sem, hogy a zárt térben kialakult el-
lenállási góc felszámolására beveze-
tett vegyi eszköz használatának elren-
delésére jogosult parancsnok a szolgá-
lati szabályzat szerint már nem lesz
köteles egyidejûleg gondoskodni a
rendõrök könnygázhatás elleni védel-
mérõl. Mert ez a mondatrész valahogy
kifelejtõdött a tervezetbõl. A megoldás:
az egész témakört teljesen újra kelle-
ne gondolni és szabályozni!

6. Az R. 63. §-ához az útzárról és
megállásra kényszerítésrõl – ez támo-
gatandó, mert valóban tartalmaz a ha-
tályos szabályozáshoz képest némi pon-
tosítást.

7. Az R. 71. § (4) bekezdéséhez – a
módosítás célszerû.

8. Az R. 74. § (4)-(7) bekezdései-
hez – a kényszerítõ eszközök kapcsán
leírt általános véleményünk fenntartá-
sa mellett két dologra hívjuk fel a fi-
gyelmet.

A hatályos szabályozás (4) bekezdé-
se még tartalmazza, hogy a csoporto-
sulás résztvevõinek a szükséges idõt
biztosítani kell a helyszínrõl való eltá-
vozáshoz. Ezt a mondatrészt a javasolt
szövegben nem találtuk, holott állás-
pontunk szerint ezt nem célszerû ki-
hagyni. Mint ahogyan itt sem lenne
célszerû kihagyni, hogy rendõri mûve-
letet irányító parancsnok csak akkor
adjon parancsot könnygáz bevetésére,
ha egyidejûleg gondoskodik a rendõrök
könnygáz hatása elleni védelmérõl. Ez
legalább annyira fontos, mint az, hogy
keverhetõ-e festék a vízágyú vízébe
(Megjegyezzük – cinikusan – elõre
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A HIVATÁSOS RENDÕRNÕK LÉTSZÁMA MEGKÉTSZEREZÕDÖTT

Egyenlõ esélyek 
A Magyar Rendõrnõk Szerve-
zete (MRSZ) 1993. novemberé-
ben Budapesten alakult meg
71 alapító taggal, mûködése
az egész országra kiterjed. Mit
akartak és mit szeretnének ma
a rendõrnõk?

– Az egyenlõ esélyek érvényesülése
érdekében elsõsorban a rendõri munkát
végzõ hivatásos, köztisztviselõ, közal-
kalmazott, illetve mint nyugállományú
nõ helyzetének javítása, munkavégzé-
sük társadalmi megbecsülésének erõ-
sítése, a rendõrség munkájába történõ
beilleszkedésük segítése, tapasztalata-
ik, ismereteik cseréjének, kapcsolattar-
tásuknak biztosítása a célunk– sorolja
hosszasan dr. Kincses Ildikódr. Kincses Ildikódr. Kincses Ildikódr. Kincses Ildikódr. Kincses Ildikó, az MRSZ
elnöke. – Ezeken kívül támogatjuk ha-
sonló szervezetek létrehozását illetve
együttmûködünk más hazai, külföldi,
nemzetközi szervezetekkel.

Feladatok, lehetõségek
Legelsõ feladataik közé tartozott a

rendõrnõk helyzetének alapos megisme-
rése, amelyet a hivatásos állomány kö-
rében 1994-ben végzett kutatás kere-
tében vizsgáltak. Megállapították, hogy
a rendõrségnél a nõk pontos létszáma a
személyzeti nyilvántartásból nem derül

ki, de nyolc százalékra becsülhetõ. A
megkérdezettek 70 százaléka minden
gond ellenére újra rendõr lenne. Mûkö-
désük ideje alatt a hivatásos rendõrnõk
létszáma megkétszerezõdött, sõt, a tan-
intézetekben ennél is magasabb az ará-
nyuk. A közalkalmazottaknak hozzáve-
tõlegesen 75 százaléka nõ.

– Az Európai Rendõrnõk Szervezete
célkitûzését érdemes idézni, miszerint
a rendõrségnek a nõkkel és a férfiak-
kal való egyenlõ bánásmód modelljéül
kell szolgálnia. Ugyanis azok az em-
berek, akik a törvények végrehajtásá-
ért, betartásáért felelõsek, maguk nem
sérthetik meg azt. A nemek közötti meg-
különböztetés tilalmára vonatkozó jog-

anyagot az Európai Unió alapkövének
tartjuk. Az egyenlõ bánásmód elve
azonban nem korlátozódik a nõk egyen-
lõ esélyeinek védelmére, mint ahogy
az Emberi jogok és a rendõrség címû
ankéton is elhangzott. Már vannak
szervek, ahol a nõi munkaerõ egyre
nagyobb aránya miatt a mûködõképes-
ség veszélyeztetettségétõl tartanak.
Szervezetünk a rendelkezésre álló fó-
rumokon évek óta jelezte, hogy bár
pozitívnak tartja a nõi munkaerõ diszk-
riminációmentes bekerülését a rendõri
állományba, társadalmi szinten oda
kell figyelni arra, ha egy pálya egyre
inkább „csak” a nõk számára vonzó, a
férfiakat ne tudja megtartani – folytat-
ja az elnök. – Hazánkban nincs szük-
ségük a nõknek pozitív diszkrimináci-
óra, hogy rendõrök lehessenek, abban
azonban továbbra is támogatásra szo-
rulnak, hogy képességeiknek, illetve
képzettségüknek megfelelõ életutat fut-
hassanak be, ugyanis az ún. „üvegpla-
fon-elmélet” a vezetés szintjén mai
napig is érvényesül.

Erõszak, zaklatás ellen
Dr. Kincses Ildikó szerint büszkék

lehetünk, hogy a nõk bármely területen
megállják a helyüket, azonban még min-
dig hiányoznak az intézményi megoldá-
sok, amelyek család, illetve gyermekek
mellett is biztosítanák konfliktusmentes

Javuló tendencia
A Magyar Rendõrnõk Szervezetének 15. évfordulós ünnepi konferenciája is iga-
zolta, hogy az út helyes. Fõ cél továbbra is a jogszabályok által garantált esély-
egyenlõség gyakorlati, maradéktalan megvalósítása. Szükségük van a rendõr-
ségen dolgozó nõknek a bátorításra valamennyi területen. Tapasztalataik sze-
rint a tudatformálásra továbbra is szükség van, bár a nõk valamennyi szakterü-
leten megállják a helyüket. Figyelemmel kísérik a rendõrnõk helyzetét, nem
feledkeznek el a nyugdíjasokról sem. Szinte minden évben rendeznek, fõként
az esélyegyenlõség kérdéskörében konferenciát, kötetlen beszélgetéseket, il-
letve a szervezet képviselõi részt vesznek az Európai Rendõrnõk Hálózata ren-
dezvényein, amelyek fõ témaköre szintén a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõ-
ség megteremtése, a nõk rendõrségen belüli helyzetének erõsítése, vezetõvé
válásuk elõsegítése. Természetesen nem csak konferenciákon találkoznak a
rendõrnõkkel, minden alkalmat megragadnak az egészséges életmódra neve-
lésre, a szakmai elõmenetel segítésére. 2008-as adatok szerint a rendõrségnél
dolgozó hivatásosok (valamennyi rendfokozati kategóriát ide értve) között a nõk
aránya 20,47, a férfiaké pedig 79,52 százalék. A számok tehát a nõk arányának
további növekedését mutatják
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 érvényesülnek?
munkavégzésüket. Ezért ezek pótlása és
a rendõri szakma társadalmi megbecsü-
lésének, állományt megtartó erejének
növelése sürgetõ megoldást igényel,
remélhetõleg nem a nõk rovására. El-
sõdleges a nõk képzése, nemzetközi és
hazai karrierfejlesztõ tréningen már né-
hány rendõrnõ részt vehetett, a folyta-
tás érdekében pályázati lehetõségeket
igyekeznek kihasználni. Ugyancsak fon-
tosnak tartják a nõk fizikai és egészség-
ügyi állapotának javítását, amelynek
segítése érdekében folyamatosan kere-
sik a lehetõségeket, például testedzés
kedvezményes igénybe vétele, az egész-

Nemzetközi szál

séges életmód és szûrések propagálása
formájában. Támogatják azon rendez-
vényeket, versenyeket, ahol a nõk be-
mutathatják szakmai képességeiket,
összemérhetik tudásukat, rátermettsé-
güket.

– A demokratikus jogrendben bekö-
vetkezett változások a nyílt diszkrimi-
nációt lehetetlenné teszik, azonban
annak burkolt formái még ma is mû-
ködnek. Hasznos tapasztalatokra tet-
tünk szert nemzetközi és hazai konfe-
renciákon az egyenlõ esélyek biztosí-
tásának és nem utolsósorban a nõk el-
leni erõszak (családon belüli erõszak,

munkahelyi szexuális zaklatás) kérdés-
körében is. Az Országos Rendõr-fõka-
pitánysággal fennálló együttmûködési
megállapodás alapján – ugyan egyre
csökkenõ keretek között – támogatott
szervezetünk nemzetközi kapcsolattar-
tása illetve hazai mûködése. Cserébe
tapasztalatainkat, ismereteinket, ered-
ményeinket folyamatosan, esetenként
összefoglaló kiadványban vagy külön
tanulmányban a rendõri vezetés, vala-
mint a szak-, illetve nõszervezetek ren-
delkezésére bocsátjuk. Szervezetünk is
támogatni kívánja a rendõrség polgár-
barát, közösségi jellegét, rendszeres

A szervezet megalakulását – a hol-
landiai székhellyel mûködõ, 1989-ben
alakult Európai Rendõrnõk Szerveze-
te (ENP) támogatta, így azóta annak
magyar nemzeti tagozataként mûkö-
dik, és a szervezet elnöke vagy meg-
bízottja személyesen részt vesz az
ENP Általános Bizottsága munkájá-
ban. A szervezet megalakításáért dr.
Kincses Ildikó választott elnöke
1995-ben pályázati díjat nyert az
amerikai székhelyû Rendõrnõk Nem-
zetközi Szövetségétõl. Az ENP fõ
célja az európai rendõrségeken dol-
gozó rendõrnõk helyzetének javítása,

melyet elsõsorban a kapcsolattartók
rendszerének kiépítésével, tapaszta-
lat és ismeretcsere, kutatás útján, az
európai rendõrnõk közötti sokoldalú tá-
mogatás elõsegítésével illetve a nem-
zeti hálózatrendszerek kiépítésével kí-
ván elérni. Az ENP felkérése és támo-
gatása alapján az MRSZ  A demokra-
tikus változások kihívást jelentenek a
rendõrnõk számára is címmel szerve-
zett kelet- és közép-európai nemzet-
közi konferenciával igyekezett elõmoz-
dítani az e térséggel való kapcsolat-

felvételt, illetve az ott dolgozó rend-
õrnõk helyzetének megismerését. A
MRSZ tapasztalatainak átadásával
felvállalta az összekötõi szerepkört
kelet és nyugat között. Ezzel meg-
kezdõdött a régióban egy szorosabb
jellegû kapcsolattartás, melynek
elsõ jelentõs eredménye, hogy 1996-
ban megalakult a Lengyel Rendõrnõk
Szervezete is, illetve több más nem-
zettel a kezdeményezés erõsítése.
Budapesten az MRSZ házigazdája
volt az ENP egyik végrehajtó bizott-
sági ülésének és a 16. karrierfejlesz-
tési szemináriumának.
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Pozitív diszkrimináció?
Egy amerikai vizsgálat kimutatta, hogy minél alacsonyabb a rendõrnõk száma
egy adott szervezetben azaz 10 százalék alatt van, annál valószínûbb, hogy a
nõket inkább nõknek tekintik, nem pedig rendõröknek. Azt is állítják a kutatók,
hogy a nõk munkastílusa eltér a férfiakétól, jelenlétük azonban bizonyítottan
pozitív hatással van a szervezetre. A nemzetközi vizsgálatok tapasztalatai
szerint a hivatásos rendõrnõk aránya más országokban is hasonló, nagyobb
százalékkal csak olyan országok dicsekedhetnek, ahol a nõk meghatározott
feltételek mellett pozitív diszkriminációban részesülnek.

közremûködõi vagyunk a rendõrnapi és
más nyilvános rendezvényeknek – tag-
lalja tovább tevékenységüket az MRSZ
vezetõje, aki az elsõ nõi tábornok a
rendõrségnél, és az ORFK igazgatás-
rendészeti fõosztályát vezeti.

Kellenek támogatók
Az MRSZ-nek négy tagozata van: a

hevesi, a fõvárosi, a csongrádi és a so-
mogyi, amelyek tevékenysége biztosít-
ja, illetve segíti a kapcsolattartást, kép-
zéseik, kutatásaik, a rendõrnõ bálok és
más programok, rendõrségi társadalmi
rendezvények sikeres lebonyolítását. A
tagozatok tagdíjbevételük 80 százalé-
kával önállóan rendelkeznek.

– Civil nõszervezetekkel való kap-
csolatunk alapján megfogalmazódott
elvárás, hogy a szervezet speciális ta-
pasztalatait, elsõsorban a rendõri

szakmai ismereteket minél szélesebb
körben kamatoztassa a nõk elleni erõ-
szak csökkentése, az ifjúságvédelem
és a bûnmegelõzés érdekében. Ezen
elvárásnak eleget téve elindítottunk
több projektet, amelyekben a nõket az
ön- és vagyonvédelemre, az áldozat-
tá válás elkerülésére kívánjuk felké-
szíteni (Rendõrnõk az erõszak ellen),
a fiatalokat pedig a káros szenvedé-
lyektõl mentes életmódra ösztönözni

elõadások, tréningek, felvilágosító ki-
adványok, illetve kampányrendezvé-
nyek formájában. A Tisztán élj! bûn-
megelõzési célú, fiatalokat támogató
programunk 1998 óta  mûködik. A
programok, rendezvények nem nélkü-
lözhetik külsõ támogatók, közremûkö-
dõk segítségét, és a média érdeklõ-
dését – fejezi be a tájékoztatást dr.
Kincses Ildikó.

CS. K.CS. K.CS. K.CS. K.CS. K.

megjósolható, hogy a tervezet szelle-
mében történõ következõ módosítás
már azt is tartalmazni fogja, milyen
színû festéket, milyen keverési arány
szerint lehet a vízbe tenni).

9. Az R. 81. §-ához: valóban szöveg-
pontosítás, támogatandó.

10. Az R. 97. §-ához: ez valóban
szükséges pontosítás, végre világossá
teszi, hogy markáns különbség van a
készenlét és az ügyelet között, támo-
gatandó.

A médiának súgnak,
magyarázkodik
a rendõrség

11. Az R. 112. § (4) bekezdés ter-
vezett szövege a hatályosnál bizonyta-
lanabb helyzetet teremt. A hatáskörük-
be tartozó ügyben megfogalmazás
azért szerencsétlen, mert a média az
esetek döntõ többségében akkor sze-
retne információhoz jutni, amikor még
az éppen intézkedõ rendõr számára sem
teljesen egyértelmû, hogy az ügy, ami-
ben intézkedik, végsõ soron kinek a
hatáskörébe tartozik majd. Így aztán az
elsõ fokú szerv illetékese elháríthatja
a médiát azzal, hogy álláspontja sze-
rint az ügy nem az õ hatáskörébe fog

majd tartozni, ergo – hivatalosan, a
szolgálati szabályzat szerint – nem
mondhat semmit. Az a felettes szerv
pedig, akire hivatkozik, azzal utasíthat-
ja el a médiát, hogy majd csak akkor
nyilatkozik, ha az ügy már ténylege-
sen az övé lesz.

Mi lesz a vége? Nem hivatalos „súgá-
sok” alapján a média lead valamit, majd
elkezdõdik egy szokásos össze-vissza
magyarázkodás a rendõrség részérõl.

Még egy veszélye van a dolognak:
egy elsõ fokú szerv vezetõje a félresi-
került nyilatkozata miatt késõbb a „ha-
táskörrel rendelkezõ” szerv részérõl ki-
jelölhetõ bûnbaknak egy esetleges si-
kertelenségért. A hatályos szabályozás
álláspontunk szerint a javasolt megol-
dásnál jobb, nem kellene módosítani,
persze ez sem tökéletes. És még vala-
mit: nyilvánvaló dolgot meg nem kelle-
ne jogszabályba foglalni! A tervezet sze-
rinti „A kijelölés nem utasítható vissza,
amennyiben a nyilatkozattétel a kijelölt
személynek hivatalból kötelessége”
megfogalmazás nevetséges. Tartalmát
tekintve körülbelül ugyanazt jelenti, mint
ha például a nyomozóról írnánk, hogy
nem tagadhatja meg a nyomozói mun-
kát, mert hogy ez hivatalból a köteles-
sége… – kcs –– kcs –– kcs –– kcs –– kcs –

(Folytatás a 11. oldalról)

Magyarországon
Az Európai Unió által elvégzett,
diszkriminációval kapcsolatos
Eurobarométer felmérés magyar vá-
laszadóinak 67 százaléka gondolja
úgy, hogy hazánkban elterjedt az
életkor alapján történõ hátrányos
megkülönböztetés. Ez kimagaslóan
magas arány összehasonlítva a 42
százalékos EU átlaggal. Rajtuk kí-
vül Csehországban (58 százalék),
Lettországban (52 százalék) és Por-
tugáliában (51 százalék) lett magas
ez az arány. Ugyanakkor az írek és
a luxemburgiak csupán 24 százalé-
ka gondolja úgy, hogy ez a probléma
elterjedt a hazájukban.
Bizonyára nem véletlen az sem Ma-
gyarországon, hogy a férfiak átlago-
san négy, a nõk átlagosan öt évvel
korábban mennének nyugdíjba, mint
ahogyan tudomásuk szerint ez hiva-
talosan be fog következni. A fehérvá-
ri Echo nonprofit kutatóintézet 2008-
ban elvégzett a munkaerõpiaci sze-
replõk attitûdjeit vizsgáló kutatása
szerint a nõk, a fiatalabbak, a kevés-
bé iskolázottak, az alacsonyabb jö-
vedelmûek között többen vágynának
a korábbi nyugdíjazásra, mint a férfi-
ak, az idõsebbek, a diplomások, illet-
ve a magasabb jövedelmûek.

- D

A JELENLEG HATÁLYOS
SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT ROSSZ
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A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja

1903 Budapest Pf. 314.
Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.
Tel.: (1) 237-4347 (titkárság),

237-4348 (üdülési felelõs)
E-mail: brdsz@brdsz.hu

www.brdsz.hu

Tördelõszerkesztõ: Czita Károly
Fényképek: Vezda László

Olvasószerkesztõ: Pintér Melinda
Fõszerkesztõ: dr. Dura László

Felelõs kiadó:  dr. Bárdos Judit

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

Igazságtalan bérkülönbségek
Nem csökken a férfiak
és a nõk közötti bérrés.
A felmérések szerint húsz
ország átlagában ez az arány
22,4 százalék.

Az ITUC (Nemzetközi Szakszervezeti
Szövetség) húsz ország átlagát elemez-
ve megállapította, hogy a nõk és a fér-
fiak bére közötti különbség, azaz a bér-
rés, vagy bérszakadék mára elérte a
22,4 százalékot. A felmért és összesí-
tett húsz ország között Japánon és Kí-
nán kívül a világ nagyobb országait ta-
láljuk, fejletteket és kevésbé fejlette-
ket vegyesen. A felmérés 300 ezer fõ
által kitöltött kérdõívén alapszik. A 300
ezres mintán alapuló eredmény azt mu-
tatja, az elmúlt év során a bérrés nõtt,
annak ellenére, hogy több országban
nem kis erõfeszítéseket tettek ennek
visszafogására. A 2009-es jelentés azt
is mutatja, hogy több országban a bér-
rés az életkor elõrehaladtával nõ, azaz
az idõsebb nõknek nagyobb bérkülönb-

séggel kell számolniuk, mint a fiata-
labbaknak. Egy másik új megfigyelés
pedig azt mutatja, hogy növekszik a bér-
szakadék a képzettségi szint emelke-
désével is.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövet-
ség szerint a negatív tendencia egyik
oka a munkahelyi diszkrimináció és a
foglalkozási szegregáció. Vagyis a nõk
eleve a rosszabbul fizetett foglalkozá-
sok felé orientálódnak. A felmérésbõl
kitûnõ tény az is, hogy a nõknek a fér-
fiakénál nagyobb hányadát foglalkoz-
tatják részmunkaidõs állásokban. Az is
gyakori, hogy a nõket alacsonyabb be-
osztásban vagy munkakörben alkal-
mazzák, mint ami a képzettségükbõl
adódna. A megkérdezett nõk válaszai-
ból kiderült, nemegyszer rákényszerül-
nek arra, hogy elfogadják a rosszabbul
fizetett állásokat, amelyekkel össze
tudják egyeztetni a család ellátását is.
Egy további magyarázat a jövedelem-
elosztás egyenlõtlenségének általános
növekedése, azaz a legnagyobb és a

2009. SZEPTEMBER 5-ÉN, SZOMBATON

BRDSZ CSALÁDI NAP
A program:
7 órától – 8 óráig
csapatok érkezése,
8 órától
sorsolások,
8.30 órától – 12 óráig
fõzõverseny,
9 órától
csoportmérkõzések kezdete,
9 órától
légpuska lövészverseny kezdete,
11 órától
Ihos József humorista mûsora,
11 órától – 14 óráig
LUFIBOHÓC - állatfigurák készítése,
12 órától
ételek zsûrizésének megkezdése,
EBÉD,
12 órától
Peller Anna nótaénekes fellépése
– Jó ebédhez szól a nóta
13 órától – 13.30 óráig
TOMBOLA sorsolás,

legalacsonyabb fizetések közötti kü-
lönbség erõsödése.

A jelenlegi gazdasági világválság
hatását a nõk és a férfiak bérét illetõ-
en még nehéz megítélni, de a korábbi
tapasztalatok azt mutatják, a gazdasá-
gi recesszió rontja a nõk munkaerõ-pi-
aci pozícióját, különösen a világ ke-
vésbé fejlett országaiban – állapította
meg az ITUC. (dl)(dl)(dl)(dl)(dl)

13 órától
csoportmérkõzések folytatása,
14.30 órától
fõzõverseny eredményhirdetése,
15.45 órától – 16.15 óráig
TOMBOLA,
16.30 órától – 17.25 óráig
2 Szoknya 1 Nadrág Társulat fellépése,
17.30 órától – 17.45 óráig
TOMBOLA,
18 órától
lövészet és a focikupa eredményhir-
detése,
18.30 órától – 24 óráig
Galga Express Band együttes
szolgáltatja a talpalávalót.

***
A nap folyamán LUFIBOHÓC készít
állatfigurákat, valamint gyermekek ré-
szére kézmûves foglalkoztatás lesz.
Egész nap igénybe vehetõ a szabad-
idõ központ uszodája, szaunája és a
teniszpályája!

Budapesten a Vágóhíd utcai rendõrségi szabadidõ központban (RSZKK)
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Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

VAKÁCIÓ ÜDÜLÉSI CSEKKEL

Tatai táborban sportoló diákok

Ötezer szakiskolai diák tölthette gond-
talan vakációját a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány támogatásával
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
ebben az évben 174 szakiskola, 5.000
tanulójának üdüléséhez, pihenéséhez,
kikapcsolódásához, vakációjához já-
rult hozzá mintegy 100 millió Ft
összeggel. A támogatáshoz a csopor-
tok nyilvános pályázat útján juthattak
hozzá.
Immár ötödik éve biztosított üdülési
támogatást a hat szakszervezeti kon-
föderáció és a kormány közös alapít-
ványa – más hátrányos helyzetben
élõ személyek mellett - a szakiskolai
tanulók iskolai-, kulturális-, sport-, és

kézmûves csoportja számára. A nyári
vakáció adta táborozási, túrázási, sa-
játos kikapcsolódási lehetõségekkel
mind többen szeretnének élni. A diákok
tanáraik, felnõtt kísérõik szervezõ mun-

www.udulesicsekk.hu

kája révén találkozhattak meghívott ne-
ves szakértõkkel, mûvészekkel, spor-
tolókkal, ismerkedhettek meg hazánk
nevezetességeivel, fejleszthetik képes-
ségeiket a különbözõ mûvészeti ágak-
ban.
Az alapítvány saját gazdálkodásából,
kooperációs partnereitõl, pályázatokon
elnyert forrásból, állampolgárok felaján-
lásaiból tud érvrõl évre növekvõ mérté-
kû támogatáshoz szükséges forrást biz-
tosítani.

További információ:
MNÜA Titkárság

Tordai Dániel
Tel: 505-8484

www.udulesicsekk.hu


