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AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBA OLVAD BE A KKI

Garantált ellátás,
maradó foglalkoztatás
Évek óta sejtjük, tudjuk, hogy a belügyi vezetésnek illetve a
kormánynak tervei vannak a volt BM kórházzal. Az új év elsõ
napjaiban dr. Szilvásy István, a jelenleg az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium felügyelete alatt mûködõ Központi
Kórház és Intézményei fõigazgató fõorvosa a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetéhez látogatott. A
kórházvezetõ ekkor erõsítette meg, hogy a kormány döntött
bizonyos kórházak összevonásáról, egy úgynevezett Állami
Egészségügyi Központ (ÁEK) létrehozásáról. Az érdekvédõket rögtön az érdekelte, mi lesz az emberekkel.
A BRDSZ központi irodájában tartott
egyeztetõ tájékoztatóra dr. Bárdos Judit
fõtitkár meghívta a volt BM-hez tartozott
szakszervezetek vezetõit is. A bevezetõben
elhangzott, hogy a KKI ellátási körébe körülbelül 80 ezer hivatásos állományú (rendõr, határõr, tûzoltó, polgári védelmi alkalmazott, és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai), valamint köztisztviselõ, közalkalmazott, nyugállományú valamint családtagok, összesen mintegy 300
ezer ember tartozik.

Kitörési pontok
A KKI Városligeti fasori, Budakeszi úti
és hévízi részlegei 2007 július 1-jétõl az
egységes gyógyító centrum részeivé válnak, de oda fog tartozni a honvéd- és a
MÁV kórház is.
– A reformhullám a teljes egészségügyet
érinti. A 2118-as kormányhatározat feladatokat határoz meg, de mi a végrehajtáskor képviseljük a rendvédelmi állomány érdekeit – antrézott Szilvásy doktor, majd elmondta: a kórház lejárt tartozása 350 millió forint volt, a 2006-os költségvetési támogatás pedig 560 millió forinttal kevesebb, mint a 2005-ös. Ilyen
mozgástérrel a kórház vezetése három forráskímélõ kitörési pontot látott, amelyekkel az intézmény újra az élvonalba kerülhet: a minõségirányítási rendszer bevezetése, külsõ auditálóval való ellenõriztetése, az inormatika fejlesztése, és az
orvosszakmai eszközök fejlesztése.

2

Nyilván sikeres volt a projekt, mert
a minisztérium 2006. áprilisában aláírta a kórház szakmai fejlesztési tervét. Még inkább kulcsszerepet kapott
az együttmûködés fejlesztése. A rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálataival (rendõrség, határõrség) való folyamatos párbeszéd az orvosszakmai
munkát hivatott segíteni, aztán a választások után megszûnt a BM, és kezdõdött minden újra.
A 2118-as alapján világos volt, hogy
létre kell hozni egy központi állami intézményrendszert, amely a korábbihoz
képest hatékonyabban, magasabb szakmai színvonalon végzi feladatait. A fõigazgató ragaszkodik hozzá, hogy az új
egészségügyi komplexum fogadja azokat
a betegeket, akiket a KKI is ellátott. Az
egészségügyi, a honvédelmi, az igazságügyi és rendészeti, valamint a gazdasági
tárca, illetve a szakértõk gyámkodásával létrejött kormány-elõterjesztéseket az
érdekeltek látták, de azt, hogy melyik
kerül kormány elé, nem tudták. Végül
december 20-án tárgyalt róla a kabinet.
A fõigazgató január elején még nem tudta, mi volt a döntés.

Csökken az ágyszám
A leendõ központi egészségügyi intézmény a megszûnõ intézményeket és azok
dolgozóit egyenrangú partnerként kezeli, de még sok dolog tisztázatlan.
A fõ bázis a Központi Honvédkórház

és a MÁV kórház új szárnyai. Egyelõre
„csak” a fekvõbetegekrõl döntöttek. A
rehabilitációt a Hévízi Állami Rehabilitációs Intézetben, a Honvéd- és a volt
BM szanatóriumokban végeznék a szakemberek a központi (budapesti) intézmény egységeként, ideértve még a balatonfüredi kardiológiai szanatóriumot is.
A jelenlegi vezetés támogatja a 2118-ast,
amíg nem sérül a feladatrendszer végrehajtása, a kapacitás, ami egyébként várhatóan nõni fog. A honvédkórház diagnosztikai sürgõsségi ellátás épületébe és
eszközeibe mintegy 19 milliárd forintot
tett be az állam, így ott a legszínvonalasabb csúcstechnika van jelen.
Az igazgató elmondta: az ágazati állami egészségügyi intézményrendszerben körülbelül 2500 ágy volt, ez lecsökken 1154 finanszírozott ágyra, és ehhez pályázható még a Regionális Egészségügyi Tanácsnál további ágyszám, de
az már nem biztos. Óriási lobbik mennek, hogy mely kórházak kapjanak
plusz ágyakat. Az 1554 ágy körülbelül
1600 dolgozót igényel, jelenleg a rendszerben körülbelül 3000 dolgozó van.
Ha a döntés megszületik, 1300-1500

Legolcsóbb
patikaszerek
Január közepétõl kötelezõ az orvosoknak az adott betegség kezelésére alkalmas gyógyszerek közül a
legolcsóbbat felírniuk. A biztosító
számítógépes programja által ajánlott patikaszerek közé viszont bekerültek ismeretlen, törzskönyvezetlen, a betegek számára elérhetetlen
orvosságok is. A patikusok ilyenkor
nem tudnak mást kezdeni ezekkel
a receptekkel, mint visszaküldeni a
pácienst az orvosához. Ott viszont
február 15-tõl a receptírásért is kell
vizitdíjat fizetni.
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Utolsó dobbanás?

egészségügyi dolgozónak a munkahely
változtatása várható.
– Az idén 1,4 milliárd forinttal kisebb
a kórház tulajdonosi támogatása –
mondta.

Teher alatt érik a siker
– Nagyon fontosnak tartom, csak azért,
hogy az önbecsülésünket megõrizzük,
hogy a kórháznak a szakmai teljesítménye, tehát az OEP finanszírozottsága, és
saját bevételei 2006-ban mintegy 3,2-3,3
milliárd forint volt. A honvédkórházé,
amely nagyobb ágyszámmal mûködik, 2,8
milliárd. Az õ tulajdonosi támogatásuk,
ami más konstrukció, mint a miénk, mert
a volt BM kórház költségvetési intézmény,
a HM nem, tehát nem önálló, ott 4,5 milliárd forint volt a tulajdonos támogatása,
nálunk pedig 700 millió. Teher alatt nõ a
pálma! A kórház megpróbált mindent
megtenni, hogy szakmaiságában, emberi
kapcsolataiban javuljon, és ez sikerült is.
Az expozéra elsõként reagálva dr. Bárdos Judit megjegyezte: az érdekképviseletek mindig a jól átgondolt reformok
mellett voltak, és nagyon fontos, hogy
modern technikával felszerelt kórház álljon a volt belügyi és jelenlegi igényjogosultak rendelkezésére.
Dr. Szilvásy István azonnal válaszolva
kifejtette: a szakmai anyagukban szerepeltek azok az átszervezési tervek, amelyek némi közalkalmazotti létszámcsök-

kenést okoznak bizonyos nem alapvetõ
tevékenységek kiszervezésével. Érzékeltette: tudja, hogy azok számára ez érzékeny döntés lehet, akiket érint, de egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb helyzetbe kerülnek – ezzel kapcsolatban vannak
jó tapasztalatok. Rámutatott: természetesen elsõsorban a jó munkaerõ számíthat
megbecsülésre a laboratórium, a röntgen,
az élelmezés vagy az õrzés-védelem vállalkozási alapon mûködtetése során.
Mi lesz a munkaegészségügyi ellátással és/vagy a munka-alkalmassági vizsgálatokkal? A fõorvos azt mondta, idáig
sem a munkáltatót terhelte a költség, ez
a kórház költségvetésében jelent meg.
Hozzátette: amennyiben a feladatok
megmaradnak, akkor a kórház kér erre
támogatást. Ezt jelezték az akkori BMnek, és azt a választ kapták, hogy oldják
meg saját bevételbõl, de a belügyi vezetés azzal sem értett egyet, hogy a rendvédelmi szervekkel finanszíroztassák
meg a feladatokat. Ezt a levelet a fõigazgató jól õrzi, és rámutatott: úgy véli, ezeket a feladatokat igenis centrálisan, a
kórházban kell elvégezni, mert így lehet
egységes és objektív. Egy másik kérdésre reflektálva elmondta: az új intézménynek területi ellátási kötelezettsége nem
lenne, de a magas szintû ambuláns-traumatológiai lehetõségekre való tekintettel nehéz elképzelni, ha valaki megbe

Elterjedt, hogy szeretett gyógyintézetünk, leánykori nevén a BM (Korvin) Kórház az (egészségügyi reformnak nevezett) súlyos mûtéteknek esik áldozatul, elhagyván kedves betegeit: szíve utolsókat dobban, majd jobblétre szenderül.
Vagy talán mégsem?
Egy internetes portálról tudtuk meg,
hogy ma még több ágazathoz tartozó egészségügyi intézményeket,
kórházakat, szanatóriumokat összefogva alakul meg egy új mûintézmény, amelyet majd Állami Egészségügyi Központ (ÁÉK) névre keresztelnek.
Az átalakulás folyamatát egy úgy
nevezett tárcaközi bizottság koordinálja, amiben fontos szerepet kapott
Szilvásy István fõigazgató is. Ma
még csak annyit lehet tudni ebbõl,
hogy egy miniszteri biztos március
végéig kidolgozza majd a részleteket.
Több, mint valószínû, az egykori BM
Központi Kórház és Intézményei látták el a legtöbb beteget az összevonásra kerülõ kórházak közül! Ennek ellenére, a híresztelések szerint
a rendvédelmi dolgozók és a vasutasok ellátását is biztosító központ
a honvédelmi miniszter felügyelete
alá fog tartozni. Ez viszont, több kérdést is felvet: miért éppen a honvédkórházba olvadna be a többi intézmény? Ugyan miért éppen a honvédelmi miniszter irányítása alá helyezik? A volt BM-nek (ha lenne) tiltakozni kellene, hisz a központi kórház megszûnését és az ÁEK létrehozását úgy lehet csak elképzelni,
ha mind a négy érintett kórház
egyenrangú szerepet játszik az
összevonásnál.
Ki tudja, miért nem az Egészségügyi
Minisztérium felügyeli majd az Állami Egészségügyi Központot, ha egyszer nem ágazati, hanem állami feladatot fog ellátni?
Fel kell tenni a kérdést: mi lesz a
Központi Kórház és Intézményei által elfoglalt épületekkel? Milyen
egészségügyi ellátás marad a helyén? Mi lesz az ellátandó hozzátartozókkal, a nyugdíjasokkal?
(dl)
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 tegszik, az OMSZ ne oda vigye. A

járóbetegekkel kapcsolatban – jelezte a
fõigazgató – mindenki azt mondja, fejleszteni kell a szakellátást. Ez az egészségügyi reform része. A lényeg: csökkenjen az aktív ellátás, bõvüljön a krónikus
rehabilitáció és a megelõzés, a
háziorvoslás színvonala pedig javuljon.
Szilvásy doktor arra számít, hogy a Városligeti fasorban a járóbeteg szakellátás sok szakmát tekintve integrált a kórházi osztályokkal, így egyik napról a
másikra nem választható le egymásról.

Mit igen és mit nem?
A katasztrófavédelemnél indokolt lenne önálló egészségügyi szolgálat kialakítása, hisz olyan állománya van, amelynek tagjai igen veszélyes munkát végeznek. Errõl is egy felvetés kapcsán beszélt a fõigazgató, aki megjegyezte: a
rendõrség és a határõrség valószínûleg
megõrzi speciális alapellátását, pedig
azt sem finanszírozza az OEP. A fogászatot azonban igen, a receptírás során
hozzájárul a költségekhez, ám erre szerzõdni kell az OEP-el – ez egy érdekes
kettõsség. A hivatásos önkormányzati
tûzoltóság betegellátását a rendõrség orvosi szolgálata végzi, csakúgy, mint a
bv., a közigazgatási hivatalok és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársaiét is.

Nem lesznek
potyautasok
A tervek szerint április 1-jétõl – a kivételtõl eltekintve – az kaphat
egészségügyi ellátást, aki jogosult
arra. Az OEP becslései szerint körülbelül 400 ezer potyautas van a
rendszerben, de arra számítanak,
hogy a szigorítások miatt ez a szám
év végére a felére csökken.
A jövõben, ha valakinek van ugyan
munkaviszonya, de járulékot mégsem fizettek utána, az APEH a munkáltatóval szemben lép fel. Ha pedig valakinek nincs munkaviszonya,
de jogosultságot akar szerezni az
egészségügyi ellátásra, az szerzõdést köthet az adóhivatallal. Ekkor
mindazokra a hónapokra, amire befizeti a megállapított összeget, jogosult lesz az ellátásra.
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Az egykori BM-kórház komplexumához
tartozó ingatlanok egy részének eladási
szándékát nem cáfolta a fõigazgató, elmondta, milyen elképzelések vannak. A
Budakeszi úton van egy kórházépület a
hozzá tartozó területtel és van egy õspark,
ez utóbbi – nem az épületé – elidegenítése már folyamatban is van. A többirõl,
mint mondta, egyelõre nem rendelkezik
információkkal. A pszichológiai ellátás
marad, mert olyan szemléletre van szükség, ami szerint a szervezeten belül kell
élni a pszichológusnak ahhoz, hogy objektívan lássa a problémákat és tudjon segíteni. A klinikai pszichológia mellett a
szervezett pszichológiai tevékenységet is
kell erõsíteni, mert óriási diagnosztikai és
terápiás hatása is lehet egy szervezet életében egy-egy tréningnek.
A kisebb települések, tehát nem a
megyeszékhelyi tûzoltók betegellátása
nem igazán megoldott, hisz 40-50 kilométert is be kell utazni a rendelésekre,
szûrésekre. A szûrés évente egyszer van,
szervezett formában, de a napi betegellátásban rengeteg a gond, és problémás
a betegirányítási rendszer is.
Hetekre, hónapokra elõre kapott csak
elõjegyzési idõpontot valaki, vagyis nem
jutott ellátáshoz – hangzott el a találkozón, amire dr. Szilvásy István a következõket mondta:
– Én a központosítást mindig olyan
értelemben használom, hogy Záhonytól
Hegyeshalomig minden igényjogosult

juthasson hozzá a szolgáltatáshoz, amire
szüksége van, ne attól függjön, milyen
ellátást kap, hogy épp melyik területen
szolgál. Az a mi feladatunk, hogy megszervezzük a betegek gyógyulását, bárhol is történjék az országban, ahol erre
lehetõség adódik. Nyilván ebbe a folyamatba nagyon sok hiba csúszhat, tudjuk,
de ez nem feltétlenül csak a kórházunkon múlik. Egyébként pillanatokon belül meg fog változni a helyzet: a létrehozandó súlyponti kórházakkal az a decentralizálás megy végbe az országban, hogy
igenis, bizonyos belátható területen belül legyen olyan kórház, ahova egységesen, ugyanolyan magas színvonallal
nyúlnak a beteghez. Mi is azt mondjuk,
minek jöjjön fel a kórházba valaki, amikor a területen közel megkapja ugyanazt az ellátást, szolgáltatást, amit Pesten
kapna. Ugyanakkor viszont lehet egy
olyan érdek, hogy igenis Pestre kell jönnie, mert a helyi viszonyok között egy
körzeti megbízott valamiért nem fekszik
be a területi kórházba, lehet, hogy lesz
ilyen.

Happy end?
Dr. Bárdos Judit megjegyezte: feltehetõen az volna a jó megoldás, hogy ha kialakul a rendszer, akkor az önkormányzati tûzoltóság területén mûködõ érdekképviseletek üljenek le a kórház vezetésével, hogy lehetõséget teremtsenek a
számítógépes rendszer elérésére az ország egész területérõl. Olyan beutalási
rendszert kialakítására van szükség,
amellyel minden jogosult be tud jutni az
állami központi kórházba.
Egy újabb kérdés kapcsán visszakanyarodtak az esetleges elbocsátások
problémájára. A fõigazgató szerint alapvetõen nem magas az egészségügyben
dolgozók létszáma, vagyis a szakképzett
dolgozók, nõvérek, asszisztensek nagyon
jól el fognak tudni helyezkedni, rájuk
lesz kereslet lesz. Ha a számításaik bejönnek, aki akar, maradhat is.
A BRDSZ fõtitkára a találkozó befejezéséül megköszönte a kórház fõigazgatójának a tájékoztatást, és mindjárt kérte a következõt, amint komolyabb ismeretek birtokában lesznek.
Az eseményeket figyelemmel kísérte:
CSÁSZÁR KÁLMÁN
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KATASZTRÓFA A KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL

Pluszmunka a túlélésért
Árvíz, vegyi mentesítés,
mûszaki mentés és desszertnek egy kis tûz. A régóta
egybe tartozó szolgálati ágak
képviselõi vitatják, melyik
nagyobb dolog: egy sugárszennyezett körzet kiürítése
vagy egy kiterjedt erdõilletve bozóttûz, de alighanem
ezen kár lenne összekapni.
Maradjunk annál, ami feltehetõen közel áll az igazsághoz:
a tûzoltóság és a polgári
védelem egyaránt jelentõs
feladatokat lát el.
És mennyi gondjuk van!
Néhányról ezúttal szót ejtünk.
Mondhatja bárki, hogy a lánglovagokat gyorsan lelapozzuk, holott ez természetesen csúsztatás lenne. Mindenesetre az valós, hogy egy viszonylag friss rádiós felvételt hívtunk segítségül, hogy
érzékeltessük: baj azért van elég. A következõkben a Kossuth rádió Háttér címû
mûsorában elhangzott bezsélgetés írott,
szerkesztett változatát olvashatjátok.
Karácsonykor 500, szilveszterig további 350 esetben riasztották a tûzoltókat az
országban karácsonyfatûzhöz, közlekedési
balesethez, az újév elsõ munkanapján
petárdatûzhöz. Az sem volt ritka, hogy a
24 órás szolgálat alatt – ahogy a tûzoltók
mondják – többször is vonulni kellett
többféle eseményhez. Hivatalosan a tûzoltók heti munkaideje idén 50 óra. Az
uniós irányelv 40 óra. Itthon azonban az
is nagy szó, hogy 500 új tûzoltó felvételével és munkába állításával 2008-ra 48
órára csökkenhet a munkaidõ. Hogyan
fogadják a lánglovagok a döntést, mi változik ettõl a mindennapjaikban?
A kormány 2005-ben döntött úgy, hogy
az uniós elõírásokkal összhangban 2008ra 48 órára csökkenti a tûzoltók heti munkaidejét. Ehhez még tavaly és idén elsõ
félévben is a túlmunkát pénzzel váltották, illetve váltják meg. Erre elkülönítet-

ték a büdzsében a fedezetet. Júliusban
500 újonnan kiképzett tûzoltó léphet munkába, így megjelenésükkel 2008-ra már
a 48 órás munkarend megvalósítható. Ez
a heti 48 óra az Unióban a törvényes plafon. Az ajánlás, amelyet persze kevés ország tud csak betartani, 40 óra, tehát van
még hova fölzárkóznunk.
Az elmúlt évben 66 500 esetben riasztották a tûzoltókat az országban. Tíz
éve még fele ennyiszer kérték a segítségüket, tavaly már a legtöbb esetben balesethez, mûszaki mentéshez kellett vonulniuk. Régen fõleg a tûz oltása adta a
legtöbb munkát. Az országban 8000 hivatásos tûzoltó teljesít szolgálatot, és
közülük 6500-an az úgynevezett vonulós tûzoltók, vagyis, akik egy 24 órás
szolgálatban akár többször is riaszthatók.
Vajon mennyire érzik azt, hogy a társadalom megbecsüli ezt a munkát erkölcsileg és anyagilag? A Háttér vendégei
a szentendrei tûzoltók voltak.
– Erkölcsileg úgy gondolom, meg van
becsülve, anyagilag nem igazából, negyed részét keressük a bármelyik szomszédos országban lévõ fizetéshez képest.
– Össze tudják hasonlítani, tehát ismerik az adatokat?
– Horvátországban forintra átszámolva 270 ezer forint nettó fizetést visznek

haza. Azért ott háború is volt, nem olyan
rég álltak talpra.
– Ehhez képest egy magyar tûzoltónak
mekkora a bére, vagy mekkora ez az
összeg, amit hazavisz?
– A vonulós tûzoltó már örül, ha százezer forintot hazavisz – most az átlagot
mondom. Aki magasabb beosztásban
van, az nyilván többet keres.
– Tehát, akik kijönnek a tûzhöz, eloltják, õk a vonulós tûzoltók, õk keresik ezt
a nettó százezer forintot? Jó a feltételezésem akkor, hogy mindenki próbál valami más módon, más munkát keresni?
Igy van ez?
– Én például a mentõszolgálatnál dolgozom még, egy kollégám is, vannak,
akik víz-, gáz- fûtés- vagy villanyszerelõk, asztalosok, autószerelõk. Mindenki
kipótolja úgy a fizetését, hogy még életben maradjon. Ez azonban rengeteg
energiát kivesz belõlünk, és fáradtabban
jövünk be dolgozni.
– Hivatalosan mennyi most a munkaideje a vonulós tûzoltóknak hetente?
– 24/48-ban dolgozunk, ez annyit jelent, hogy 24 órát itt vagyunk a laktanyában, és 48 óra szabadidõnk van. Ezt
mindenki úgy használja föl, ahogy gondolja. Heti 52 órát dolgozik egy vonulós

tûzoltó.
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– 2007-ben csökkentették 50-re, és
gyakorlatilag 2008-tól lesz a 48 óra, az
uniós norma szerint a maximum, ami már
most kellene.
– Kevesebb lesz a hivatalos munkaidõ, akkor ez azt jelenti, hogy a szabadidejükben jobban ki fogják zsákmányolni önmagukat egy másik munkahelyen?
– Ha nem kapunk több fizetést, akkor
elég nagy valószínûséggel igen. Az elõzõ kérdéséhez visszakanyarodva, még a
48 óra szabadidõ nem konkrétan 48 óra
szabadidõ, hanem az elsõ 24 óra a 48ból pihenõidõ, és a második 24 óra készenléti idõ, amikor bármikor berendelhetõ a tûzoltó, hogy újabb bevetésen vegyen részt, amikor valaki megbetegszik,
vagy hirtelen olyan esemény van, ahova
berendelhetõ. Ezt valamilyen szinten beleépítették a fizetésünkbe. Ezzel együtt
kell úgy másodállást vállalnunk, hogy
bármikor csöröghet a mobiltelefon, hogy
be kell jönni dolgozni. Amíg nem emelik meg a fizetést olyan szintre, hogy
abból önállóan meg lehessen élni, addig
úgy gondolom, hogy se a kormánynak,
se senkinek nincs arra erkölcsi joga,
hogy azt mondja, ezt nem lehet csinálni.
Valamibõl meg kell élni.
– Fõleg, ha kiszámolja az ember azt a
durván 240 órát, amit mi most dolgozunk,
akkor az órabér 410 forint körül jön ki.
Ebben benne van minden, és még az sem
biztos, hogy hazamegy másnap reggel.
– Ön hogyan értékeli azt, hogy esetleg
többen lesznek 2008-tól, vagy esetleg
2007-tõl már, mert valamelyest rövidülni fog a munkaidõ?
– Alig várom, mert kevés ez a két nap
pihenõ, pláne úgy, hogy az ember mellette muszáj, hogy elmenjen dolgozni. Ha
azzal jár a létszámbõvítés, hogy nekem
kevesebb lesz a munkaidõm, akkor ennek nagyon örülök.
– A hivatásos önkormányzati tûzoltóság szakmai felügyeletét 2000. január elsejétõl a Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság látja el, vezetõje Tatár Attila tûzoltó
altábornagy. Mikor jöhet el az idõ, amikor a magyar tûzoltók heti munkaideje
is 40 óra lehet?
– Az uniós irányelv konkrétan a 48 órát
rögzíti – mondta Tatár Attila. – Ettõl való
eltérés, ha valahol 40 óra az irányelvnek megfelelõen, aki ezt föl tudja vállal-
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ni, akkor a 40 óra és a 48 óra közötti
különbözetet túlóraként ki kell fizetni.
– Mi az akadálya annak, hogy Magyarországon ezt a nagyon nehéz munkát 40
órában lehessen csinálni, ha nem is most,
de valamikor majd?
– Az elmúlt idõszakban egy határozott
lépésváltás történt, hiszen az 54 óráról a
48 órára való csökkentés megjelent jogszabályban, törvényben. Nyilván a további lehetõségek mindig a költségvetés
függvényében lehetségesek. Szeretném
hangsúlyozni, hogy az Unió nem kötelezõ jelleggel írja ezt elõ, ez egy ajánlás. A
48 óra kötelezõ, mi ezt fogjuk teljesíteni
három éven belül.
– 2007 már a megszorítások elsõ éve.
Mennyire érinti az egyensúly helyreállításának a kényszere, anyagi kényszere
a tûzoltóságot?
– Azt hiszem, hogy a tûzoltóság költségvetése abból a szempontból elég rendhagyó lesz, hogy nem fog csökkenést mutatni. Sajnos jelentõs emelkedést sem.
– Mint kiderült, mindenki vállal valamiféle másodállást, mert kevés ez a fizetés, nem igazán ideális ez a megoldás.
– Amennyire módunk és lehetõségünk
van, minden alkalommal szeretnénk

emelni a bérnormát. Tudni kell, hogy a
tûzoltók, különösen a készenléti beosztotti
állomány bérezése nem nagyon térhet el
más rendvédelmi szerv hasonló besorolású embereitõl, hiszen a hivatásos szolgálati törvény hatálya alá tartozunk. Nagyjából együtt mozog a rendõrség, határõrség, és valamennyi rendészeti szerv.
– Ezek a fizetések elég vonzóak lesznek-e a fiataloknak ahhoz, hogy erre a
nehéz pályára jöjjenek? 500 vadonatúj
státust létesítsenek, ami azzal függ össze,
hogy a 48 órás heti munkaidõt így lehet
biztosítani.
– Mindenütt elegendõ jelentkezõ van
már elõjegyzésben, akiknek az orvosi vizsgálatát a napokban már el lehet rendelni.
– Júliustól mind az 500 új tûzoltó elkezd dolgozni az ország különbözõ parancsnokságain?
– Reményeim szerint igen és természetesen nemcsak errõl az 500 fõrõl van
szó, hanem idõközben kikerülnek a rendszerbõl azok a kollégák, akik a felsõ korhatárral mennek nyugdíjba. Tehát,
összességében mintegy 700 tûzoltó felvételérõl lesz szó, a kiképzés is egy nagyon komoly elõkészítõ munkát jelent a
számunkra.
– Az elmúlt idõszakban is többször fölvetõdött ez a kérdés, hogy jó-e és továbbra is így maradjon, hogy a tûzoltóság is
félkatonai szervezet? Napirenden van-e,
hogy ez megváltozzon?
– Bizonyos értelemben az állomány
szeretné is, meg nem is. Szeretné azért,
mert ha nem is katonai, de a rendészeti
szervek kategóriájába tartozva egyfajta
biztonságot ad nekünk az elõbb említett
törvényi szabályozás. Másodsorban az
önkormányzatiság kapcsán lehetne azt is
gondolni, hogy a tûzoltóság lehetne egy
ilyen civil önkormányzati testület, amit
közvetlenül az önkormányzat irányít.
Egyébként most is a munkáltató jogok a
jogszabály szerint ott vannak. Valahol a
kettõ között van az igazság, tehát meg
kell maradni az önkormányzatiság mellett, de azt is tudni kell, hogy ma Magyarország tûzvédelme területvédelem,
tehát csak 95 hivatásos tûzoltóság van
az országban, és van 3200 település.
Tehát, itt nem 95 önkormányzat védelmét kell megoldani ezzel a 95-tel, hanem 3200-ét.

2007. január

TALÁLKOZÁS AZ ÁLLAMTITKÁRRAL ÉS AZ OKF VEZETÕJÉVEL

Kinek járjon
veszélyességi pótlék?
A BRDSZ katasztrófavédelmi
tagozata számára fontos
helyszín volt Dobogókõ.
Érdekvédelmi továbbképzésükön dr. Újhelyi Istvánnal,
az ÖTM államtitkárával és dr.
Tatár Attila altábornaggyal,
az OKF fõigazgatójával
találkozhattak, hogy a gondokról cseréljenek eszmét.
Az államtitkár kötetlenre vette a figurát, mindenki kérhetett magának frissítõt, kávét, aztán tényleg lazán mûködött
a párbeszéd. Újhelyi István sokáig hallgatott, hogy az érintettek beszélhessenek,
aztán igyekezett érdemi válaszokat adni.

Regionalizáció
Az egyik fontos felvetés az volt, hogy a
regionalizáció véglegesedése után hol
lesz a régióközpont, valamint milyen
szervezeti módosításokat terveznek. Erre
csak az lehetett a felelet, hogy még nem
született sem politikai, sem szakmai
végleges döntés. Jelenleg – jegyezte meg
az államtitkár – megyei igazgatóságok
vannak a törvényben szervezeti egységként megjelölve, amelynek megváltoztatásához széleskörû parlamenti egyetértés szükséges. Bólogatott egyetértése jeléül, amikor elhangzott, valahogy kezelni kell azt a szituációt is, hogy a katasztrófavédelemnek nincsenek olyan nagyobb létszámú területi alegységei, mint
a rendõrségnél a kapitányság.
Tatár Attila arra hívta fel a figyelmet,
hogy a katasztrófavédelem ez idõ szerint
is a közigazgatási szervezetre épül. Ha
lesz régióközpont, akkor az majd úgy dolgozik, hogy figyel a másik két megye közgyûlésének igényeire is.

Ne beosztásokhoz
Hasonlóan izgalmas témának bizonyult
a veszélyességi pótlék kérdése, amelyen

a fõigazgató és a tagozatvezetõ némiképpen össze is különböztek. Terjéki László
ló, a BRDSZ katasztrófásainak tagozatvezetõje sietett rámutatni: a jelenlegi szabályozás szerint nem munkához, hanem
beosztásokhoz kötõdik a kifizetés, és ez
igazságtalan – jegyezte meg rezignáltan,
amit aztán az OKF-vezér vett a szívére.
– Az OKF megígérte, hogy megkapja
a BRDSZ a veszélyességi pótlékra jogosultakról szóló jegyzéket, de nem kaptuk meg. Azért tudjuk, van olyan visszásság, miszerint ha valaki fõelõadó, és kizárólag irodai munkát végez, akkor is jár
neki a juttatás, míg a másik osztály állományába tartozó dolgozó, ha vegyi felderítõ csoportnál lát el szolgálatot, és
tényleg közvetlen veszélynek van kitéve, annak nem. A tevékenységhez igazítsák a járandóságot, ne a beosztásokhoz! – fortyant fel Terjéki László.
Tatár Attila elismerte: bár tényleg volt
egyeztetés, ahol a szakszervezet vitatta
a jogszabály helyességét, pénzhiány miatt kellett ilyen szûken meghatározni a
jogosultak körét, s megjegyezte: akik
beosztásuk miatt nem kapják a veszélyességi pótlékot, azoknak például a beugró helyettesítés idejére fizetnek járandóságot, majd javasolta a további egyeztetõ tárgyalásokat, amihez javaslatokat
kért a szakszervezettõl.

Városi lehetõségek
Dr. Újhelyi István, hogy oldja kissé a
feszültséget, a közszolgálat stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, azt, hogy
miközben fontos feladat a munkaidõ
csökkentése, a nyugdíjasokat is mielõbb
pótolni szükséges. – Szóval nagyon merevek a létszámlehetõségek – fejtegette.
Valaki felvetette, jó lenne, ha az önkormányzati tûzoltóságnál megmaradna
a jelenlegi struktúra, vagyis nem lenne
belsõ átcsoportosítás.
Terjéki László az átszervezési törek-

vésekkel kapcsolatban rámutatott, hogy
elhamarkodott, hibás döntésnek tartaná
a városi ügyeletek megszüntetését. Egy
felvetés kapcsán az illetékesek azt válaszolták, hogy mindig a parancsnok jogosult eldönteni, engedélyezi-e az alkalmi
munka vállalását.
Az árvízi igénybevétel után járó pótlékok kifizetésére még mindig volt panasz, holott ezt a területfejlesztési tanácsokon keresztül rég ki kellett volna utalni az érintetteknek – jelezték a szakmai
vezetõk.
Az is felmerült, hogy a városi parancsnok egykor saját hatáskörben csökkenthette a létszámot, de ezt már nem teheti
meg. Sok esetben az engedélyek hiányában a túlmunka növekedik, amelynek
kifizetésére sincs lassan pénz. Terjéki
kifejtette: a városi parancsnokokhoz lenne indokolt visszatelepíteni az érdemi
döntési jogkört.
Tatár Attila megjegyezte: párhuzamos
feladatok figyelhetõk meg különbözõ
szintû szervezeteknél is, ennek megszüntetésébõl létszámot lehetne nyerni, és a
készenléti szolgálat sem lehetetlenülne
el. Az OKF – mondta – a munkaidõ csökkentéséhez szükséges forrás beérkezésére vár, mire a BRDSZ tagozatvezetõje
odaszúrta: egységes munkarend kellene
a 24/72-órás munkarend bevezetésével.
Ennyire jutottak.
K. CS.
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ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELÕTT AZ OÉT-RÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYEK

Alkotmányellenes rendelkezések
Soron kívül tárgyalja az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök két beadványát is, amelyekben az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról (OÉT) szóló törvényt, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális
párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvényt küldte meg véleményezésre az Alkotmánybírósághoz.
Sólyom László azért nem írta alá az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvényt, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvényt,
mivel álláspontja szerint e törvények bizonyos rendelkezései sértik az Alkotmány
által garantált népszuverenitás és demok-

rácia elvét, ezért alkotmányellenesek. Az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról (OÉT)
szóló törvénynek az államfõ által aggályosnak tartott szakaszai részben az OÉT egyes
hatásköreit szabályozzák, részben az OÉT
összetételét határozzák meg.
A köztársasági elnök álláspontja szerint
az OÉT részére a törvényben adott hatáskörök egy része közhatalmi jellegû. Emellett az OÉT más törvények alapján is gyakorol közhatalmi jogköröket. A népszuverenitás és demokrácia elve alapján azonban – miként azt az Alkotmánybíróság is
többször megállapította – Magyarországon
közhatalom csak demokratikus legitimáció birtokában, tehát a választópolgárok felhatalmazása alapján gyakorolható.

Sólyom László úgy látta, hogy a törvénynek az OÉT összetételére vonatkozó szabályai nem biztosítják a közhatalom gyakorláshoz szükséges demokratikus legitimációt az OÉT számára, ezért a törvénynek az ezzel összefüggõ rendelkezései alkotmányellenesek. Az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintû szociális
párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvény
egy szakasza az OÉT-ben részt vevõ országos szakszervezeti szövetségeknek ad
egyetértési jogot bizonyos jogszabályok
megalkotásával kapcsolatban. Az államfõ szerint ez is közhatalmi jogkör, ami
szintén csak kellõ demokratikus legitimáció alapján gyakorolható. Ezzel pedig a
köztársasági elnök szerint az országos
szakszervezeti szövetségek nem rendeldl
keznek.

EGYSÉGBE SZÓLÍT A KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG
Sztrájkot hirdettek a közszféra dolgozói február 21-ére,
ha nem sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal,
többek között a jövõ évi
béreket illetõen.
Tárgyalási stratégia
– Struktúraváltás megalapozatlansága,
elõkészítetlensége, az ezzel járó indokolatlan elbocsátások, azt is figyelembe
véve, hogy esetenként klientúrával töltik fel a megüresedõ státuszokat;
– Elfogadhatatlan bérajánlat, azaz bérbefagyasztás;
– Jogviszonyokat szabályozó törvények
módosítása;
– Morális hadjárat egyes politikusok,
egyes médiumok részérõl a közszolgálatot teljesítõ munkavállalókkal szemben.
Kérdések
A Sztrájkbizottság információt kért arra
vonatkozóan, hogy 2002-tõl hány embert
szerveztek ki a közszférából, és annak
milyen gazdasági racionalitása tapasztalható? (Olcsóbb lett-e a közfeladat elvégeztetése, és egyúttal hatékonyabb, színvonalasabb lett-e?)
Továbbá, információt kértek a férfiak
és nõk bér- és kereseti arányairól a közszolgálatban.
Javaslatok
A Sztrájkbizottság javaslatot tett arra vo-
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natkozóan, hogy a kiszervezettek jogi helyzetének áttekintése és rendezése történjen
meg, valamint arra, hogy a köztisztviselõk
elbocsátásával kapcsolatos humán szempontokat célzó megállapodás terjedjen ki
a közalkalmazottakra és a fegyveres és
rendvédelmi testületek alkalmazottaira is.
Ugyancsak javaslatot tett a Sztrájkbizottság egy, az erre a kormányzati ciklusra vonatkozó, több kérdéskört is átfogó megállapodás elõkészítésére.
Ultimátum
A Sztrájkbizottság kifejezte azt a készségét, szándékát, hogy a tárgyalások mielõbb – eredményesen – záruljanak le,
ennek határidejét 2007. január 31-ben
jelölte meg. Egyúttal jelezték, hogy
amennyiben e határidõig nem látszik esélye a megállapodásnak, abban az esetben
2007. február 1-én felhívást tesznek közzé egy országos közszolgálati sztrájk 2007.
február 21-i megtartása érdekében.
Az elsõ kérdezz-felelek
A Kormányoldal a felvetésekre kérdést
tett fel: a szakszervezetek mely témákat
kívánják továbbra is a Sztrájkbizottság
keretei között tárgyalni, és mely témák
tárgyalását lehetne az OKÉT keretein
belül folytatni?

Ezzel összefüggésben megegyezés született. Eszerint a Sztrájkbizottság keretében a 2007. évi bérekre korlátozódik
a tárgyalás. Más témákat, beleértve a hároméves, e ciklusra kiterjedõ megállapodás elõkészítését, a közszolgálati jogviszonyok módosítására, a bérrendszerek
átalakítására vonatkozó kormányzati javaslatokat és egyéb aktuálissá váló kérdéseket az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács keretein belül tárgyalnak a továbbiakban, figyelemmel
arra, hogy azokban a kérdésekben nem
nélkülözhetõ az önkormányzatok közre(D)
mûködése.

Közvélemény
A kormány által bevezetett megszorító csomag a magyarok 77 százaléka számára jelentett érzékelhetõ elvonást már decemberben. Bár a
pesszimizmus a 2007-es évet illetõen a leginkább szembeszökõ, a kormányzati intézkedések hosszabb
távú hatásait tekintve sem optimisták a magyarok: a megkérdezettek
bõ harmada (36 százalék) szerint
négy év múlva még rosszabb lesz a
helyzetük és mindössze a választók
negyede (24 százalék) bízik abban,
hogy középtávon jobbra fordulhat a
sora — olvashattuk a Magyar Gallup Intézet január közepén nyilvánosságra került felmérésébõl.
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SZOLGÁLNAK, VÉDENEK, ÉHEZNEK?

Mibõl élnek a rendõrök?
Zenekari, lovasjárõröknek és
kutyásoknak járó, közterületi, nyomozói és bevetési
pótlék, csillagpénz, szolgálati idõ után járó illetmény –
többek között ilyen juttatásokkal egészülhet ki egy-egy
rendõr fizetése. A társadalmi
megbecsülést gyakran hiányolják a rendõrségnél, de
az anyagi feltételek sem
sokkal kedvezõbbek a legtöbb „biztos úr” számára.
„Én 6 éve vagyok a rendõrségénél, soron kívül léptettek elõ általában a teljesítményem miatt. Most zászlós vagyok, az
átlag nettó keresetem 100-105 ezer forint” – meséli egy vidéki motoros járõr. A
36 800 forintos köztisztviselõi alapon túl
a beosztási és rendfokozati illetménybõl,
közterületi, éjszakai, délutáni és motoros
pótlékból áll össze a havi juttatása a fiatal rendõrnek. “Az ember meghatározott
idõt tölt fizetési és rendfokozati besorolásban, idõvel tehát nõ a fizetése az illetmény-szorzóknak köszönhetõen”– vázolja az anyagi elõrejutás lehetõségét. „Nekem nincs mellékállásom és a kollégáim
között sem jellemzõ, hogy valaki mellékállásban dolgozik, bár van, aki megpróbálja kiegészíteni a rendõri fizetését: például mentõzik vagy eredeti szakmáját is
folytatva autószerelõként dolgozik” – ma-

gyarázza. Elmondása szerint vidéken egyáltalán nem jellemzõ, hogy egy rendõr
biztonsági õrként vagy vagyonõrként egészíti ki a keresetét. „Nem túl szerencsés
az éjszakában dolgozni, hiszen sok helyet
bizonyos cégek „bevédenek”, ráadásul
egy vidéki városban mindenki ismer mindenkit, lehet tudni, hogy ki rendõr” –
mondja a névtelenséget kérõ interjúalany.
A rendõrségénél dolgozók havi juttatása a már említett köztisztviselõi alapilletménybõl, ez 36 800 forint, egyéb illetményekbõl és pótlékokból áll össze.
A beosztási és a rendfokozati illetmény
(az úgynevezett csillagpénz), valamint az
adott pozícióban eltöltött idõ szorzójával
számolnak tovább. A szorzók 1 és 6 között változnak. Egy középfokú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõ bruttó 120
ezer forint körül kereshet, de ha diplomával bír, azért illetménykiegészítés jár,
megyei illetõségû szerveknél például 30
százalék, vagyis 10 000 forint. Ehhez

A hivatásos állomány átlagos illetménye és létszáma

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Illetmény (Ft/fõ/hó)

Létszám (fõ)

66 600
76 934
94 291
103 199
133 905
183 223
189 276
197 824
211 769
244 163

28 110
29 532
30 356
29 878
28 873
28 845
29 062
29 511
29 449
28 636

Összesen (ezer Ft/év)
22 465 512
27 264 179
34 347 571
37 000 557
46 394 869
63 420 809
66 008 869
70 055 809
74 836 623
83 902 220

jönnek még a pótlékok, ruhapénz, étkezési jegy, utazási támogatás, tizenharmadik havi juttatás. Néhány egység – például a kommandósok – bevetési pótlékot is kaphatnak, ez az illetményalap
100-150 százaléka, vagyis 36 800 vagy
akár 55 200 forint is lehet. Az októberi
események kapcsán is volt, aki bevetési
pótlékot kapott, míg azoknál az egységeknél, ahol ilyen nincs, túlórapénzt fizettek. Az ORFK sajtóosztáján nem tudtak felvilágosítást adni arról, hogy ez
pontosan mekkora összeget jelentett.
Egy középfokú C nyelvvizsga az alapilletmény 30 százalékával, vagyis 11 040
forinttal növelheti a fizetést, ha emellett
valaki még autót is vezet, akkor 13 százalékot, vagyis 4784 forintot számolnak
el neki gépjármûvezetõi pótlék címén.
A lovasjárõröknek 25 százalék, 9200
forint jár pluszba, a zenekari tagoknak
10 százalék, vagyis 3680 forint. A nyomozói pótlék az illetményalap 65 százaléka, 23 920 forint, a közterületi pótlék
pedig 45 százalék, azaz 16 560 forint.
A hivatásos állomány átlagos illetménye és létszáma a táblázatban olvasható.
(HVG)

Nincs megállapodás
az OÉT-ban
Tovább közeledtek ugyan az álláspontok a bértárgyaláson az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban
(OÉT), de megállapodás lapzártánkig nem született.
A szakszervezetek a korábban akart
8–11 százalékkal szemben már elfogadnák a 6–9 százalékos bruttó
béremelést, a munkaadói érdekképviseletek pedig a 4–8 százalékot. A
kormányzati oldal 5,5–9 százalékos
sávban tartja reálisnak az országos
béremelési javaslatot.
A részletekrõl tovább tárgyalnak, de
abban egyetértenek, hogy ha érdemben befolyásolni kívánják az
ágazati és a vállalati bértárgyalásokat, akkor januar végéig meg kell
állapodniuk.
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A térrendezés indiai titkai
A feng-shui elveket a lakás tájolásában, berendezésében
hazánkban is igen divatos alkalmazni az utóbbi esztendõkben, az indiai módiról a Vasztru-sásztráról azonban kevesebb szó esik, pedig legalább olyan alapos megfigyeléseket
összegez.
A különféle célokat szolgáló épületek alakját, elrendezését,
sõt a bennük használt építészeti formákat, mintákat, alakzatokat és színeket is évezredek óta gondosan lefektetett térrendezõ elvek alapján határozták meg. Ez a hagyomány a kínai
és az indiai kultúrában maradt fenn a legrendszerezettebb formában. A térrendezés és az építészet kínai tudományát feng
shuinak, indiai hagyományait pedig Vasztu-sásztrának (illetve Vaszatinak) nevezik.
Prána mindenütt
Az indiai építészeti hagyományok alapelve a harmónia, vagyis
az erõk egyensúlya a legfontosabb tényezõ. Az univerzumot alkotó legfontosabb energiát, az életerõt errefelé azonban pránának
nevezik, és a végkövetkeztetések is eszerint alakulnak.
A prána az indiai felfogás alapján az egész univerzumot áthatja, jelen van az emberben, az összes élõlényben, a természeti erõkben, környezetünk tárgyaiban, így tehát a lakóépü-

letekben is. Az egyes tárgyak, a lakóépület formája, elhelyezkedése, az építéséhez felhasznált anyagok elõsegíthetik, vagy
éppen megakadályozhatják az életerõ harmonikus áramlását,
jótékony hatásokat vagy zavart idézve elõ az ott tartózkodók
életében. Egyes épületekben az ember megnyugszik és kellemesen érzi magát, míg másokban szorong, feszült, esetleg
rosszul is lesz.
Építkezés a Nap fekvése szerint
A Vasztu-sásztra szerint a prána forrása a Nap. Kelet-nyugati
mozgása az égen meghatározza a Nap energetikai változásait,
és ezeknek az élõlényekre gyakorolt hatását. A kora reggeli és a
délelõtti napsugarak kedvezõ hatást gyakorolnak az élõlényekre, a délutáni és az esti napsugarak viszont már károsan befolyásolják az életerõt. A házunkat ezért úgy kell megépíteni, hogy
kelet felé lehetõleg minél nyitottabb, nyugati irányba pedig minél zártabb legyen. A Vasztu-sásztra továbbá azt javasolja, hogy
az északi és a keleti oldalon minél több kedvezõ energiát engedjünk be a házunkba, a déli és a nyugati oldalról pedig minél
jobban védjük meg az épületet. Mindemmelett a telek lejtését
is számításba kell venni, mivel az életerõ mindig az alacsoastronet
nyabb fekvésû területek felé halad.

SE LAPÁT, SE GUMICSIZMA NINCS RAKTÁRON

Otthonról hozott dorong
Egy olyan homogén közegben, mint amilyen a Sárospataki Polgári Védelmi Kirendeltség, jobban látszanak
a speciális problémák, mint
Budapesten. Ezt állítja Kiss
István pv. alezredes,
és alighanem van abban
valami, amit mond.
Amikor azt kérdezem tõle, náluk okoze gondot, hogy beosztáshoz és nem feladathoz mérik a veszélyességi pótlékot,

Vágj és nyerj!
A BRDSZ Intézõbizottsága egyhangú határozattal hozta létre a
T-MA újság leghûségesebb olvasói számára a „Vágj, és nyerj!” sarokbeküldõi nyereményjátékot.
Sorsolást követõen az alábbi személyek nyertek: Kovács Tamás
Budapest, Lovász Anita Csorna,
Hegedûs Pálné Kisfalud.
A nyertesek együttes nyereménye 100000 forint.
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röviden annyit mond: hajaj!, aztán bõvebbre vált:
– A megyénkben úgy van, nem tudom
máshol miként, hogy az irodavezetõ kap
pótlékot a kirendeltség-vezetõ nem. Korábban, azt mondták, ez piti összeg, nem
érdemes vele macerálni, de az akkor volt.
Ha csak az elmúlt éveket nézzük, hét katasztrófahelyzetnél voltam én is kinn személyesen – ebben volt árvíz és minden
egyéb – errefelé nem osztogattak címeket, míg az OKF-en sûrûn vannak azok,
akik ennek az egyébként igencsak megtisztelõ titulusnak (tanácsos, fõtanácsos)
a birtokosai.
A kirendeltségvezetõ azt mondja, nem
az irigység beszél belõle, és nem csak õ
sérelmezi ezeket a dolgokat, hanem a kollégái is, s velük együtt csupán tényközlésnek szánja az információkat. Kifejti: ennél
sokkal nagyobb baj, hogy az elõzõ évek
során az eszközállomány nullára amortizálódott, vagyis ha most lenne valami, akkor az önkormányzat(ok)nak sürgõsen
zsebbe kellene nyúlni, és vásárolni ezt-azt.

– Az aligha sokáig tartható állapot,
hogy a polgári védelmi szervezetek nincsenek ellátva gumicsizmával, ruházati- és egyéb felszereléssel, de akkor még
csak néhány dolgot említettem a többi
közül – kesereg Kiss István, aki magyarázatként még hozzáfûzi az elõzõekhez:
– Tudod, ez olyan, mintha a rendõrt pajzs
és gumibot nélkül indítanák a focimeccsen randalírozók megfékezésére, s
azt mondanák nekik: hozzatok otthonról
seprûnyelet vagy husángot!
Azt is megerõsíti, hogy a veszélyhelyzeti felderítõcsoport tagjai nem kapnak
veszélyességi pótlékot, míg egyes kijelölt fõelõadók igen, függetlenül attól, mit csinálnak, szóval szerinte sincs
rendben, hogy beosztáshoz kötik a juttatást. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11 fõ kaphat veszélyességi pótlékot, ám ha a valós helyzetet vesszük
figyelembe, akkor ennek a többszörösére lenne szükség. Most legalább tudjuk, de miért nem értik ezt az OKF-ken? Rejtély!
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2007. decemberi számunk megfejtése:
Móricz Zsigmond, Park aktokkal,
Szecesszió
A december havi keresztrejtvény
nyertesei: Kálmánné Bertalan Gizella Mosonmagyaróvár, Molnár Ildikó
Cegléd, Kovács Árpád Budapest

Hûbele Balázs

A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2007. február 5.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1904 Budapest Pf. 314

Burgonyás saláta
Hozzávalók 2 személyre: Egy zacskó
vegyes salátalevél (rukkola, galambbegy,
fodros, stb) vagy tetszõlegesen az éppen
kapható, vagy kedvelt
fajták keveréke, 25
dkg kifliburgonya, falatnyi darabokra vágva (vagy más aprószemû, nem szétfõvõ
krumpli), 15 fokhagymagerezd, a sütéshez olívaolaj, friss kakukkfû, só, bors, 1
doboz (25dkg) koktélparadicsom (vagy
kockázott sima), 6 ek olívaolaj, 3 ek balzsamecet, 1 kk mustár, só, bors, parmezánforgács, fejenként egy (vagy több)
lágytojás.
Elkészítés: A sütõt elõmelegítem 220
fokra (gáztûzhelynél 7-es állás). A burgonyát falatnyi darabokra vágom, megmosom, megszárítom. A héját rajta hagyom,
egy uzsonnázó- vagy fagyasztózacskóba
teszem. Meglocsolom olívaolajjal, megszórom sóval, frissen õrölt borssal és a zacskóban jól összerázom, hogy mindenhol
egyenletesen érje. Beleszórom egy alufóliával bélelt tepsibe. Rámorzsolok némi
friss kakukkfüvet (vagy rozmaringot) és
elterítem rajta a fokhagymagerezdeket is.
30-35 perc alatt pirosra sütöm. Amikor
kész, a fokhagymagerezdeket megszabadítom a héjuktól, 5-6 gerezdet az olívaolajjal, a balzsamecettel, pici mustárral,
sóval, borssal az aprítógépbe dobok és
simára turmixolom (vagy egyszerûen villával összenyomkodom és kikeverem). Ez
az öntet. Négyperces lágytojást fõzök.
Összeállítom a salátát: egy tálban összeforgatom a salátaleveleket, a koktélparadicsomot, a héjában sült krumplit, a sült
fokhagymagerezdeket. Meglocsolom a sült
fokhagymás öntettel. Megszórom a parmezánforgácsokkal, végül a tetejére helyezem a lágytojást.

Szeretik a rendõröket
A szeptemberi fõvárosi zavargások
és az ehhez kapcsolódó rendõri fellépés dacára nem romlott tavaly a
rendõrség megítélése – derült ki a
Magyar Mûvelõdési Intézet felmérésébõl. Miközben a rendõrökrõl szóló
vélemények valamelyest javultak, a
politikusok népszerûsége tovább
csökkent, a civil társadalomba vetett
hit pedig 2006-ban volt a legerõsebb.
A rendõrség megítélése már 2005-ben
is jó volt, de ez tavaly – az õszi események ellenére – ha minimálisan is, de
tovább emelkedett. A fél százalékos javulás azért is figyelemre méltó, mert a
tüntetések döntõen a fõvárosban zajlottak, a felmérés azonban országos volt.
Tovább romlott a politikusok megítélése, a parlament megítélése ezzel
szemben javult. A kutatók szerint ez a
több mint 100 éves Országgyûlés intézményének szólt, és nem a benne
szereplõ politikusoknak.
A vizsgálat új területe volt a civil társadalom, amely kiemelkedõen jó bizalmi
indexet kapott, bár az ezzel kapcsolatos
kérdéseknél volt a legmagasabb azok
száma, akik nem tudtak válaszolni. Feltehetõen azért, mert sokan még mindig
nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mi is az a civil társadalom, és mi a

szerepe. Az emberek egy jelentõs részének nincs személyes tapasztalata a civil
társadalomról, ezért a civilek képviselõinek még bõven van tennivalójuk.
A felmérés készítõi vizsgálták a civil
öntudatot is, azaz, hogy az egyes ember mit tud tenni saját boldogulása, érdekei, jogai érvényesítése érdekében.
Olyan cselekvési technikák használatáról kérdezték a résztvevõket, amelyek részei a demokráciának. Például
arról, hogy részt vesznek-e nyilvános
gyûléseken, aláírnak-e petíciókat,
megkeresik-e a közintézményeket.
Kiderült, hogy Magyarországon az öntevékeny cselekvésnek nincs nagy
hagyománya.
-dl-
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