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Határtalan gondatlanság
Hazánk egyik legszebb táján, a Kõszegi hegységben, nem messze
a Dunántúl legmagasabb pontjától, a 882 méter magas Írottkõtõl,
(amely egyben az Országos Kéktúra kezdõpontja is), a híres-nevezetes
Hét vezér-forrástól pedig néhány méterre, évek óta elhagyott
határõrlaktanya, pusztul, omladozik (büntetlenül). Úgy látszik
a hanyagság, a nemtörõdömség is határtalan.
(Írásunk a 9. oldalon.)
Fotó:Kovács Sándor
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MI VAN AZ ÉVI EGYSZERI

A rendvédelem területén
2008. január 16-án minden rendvédelmi dolgozó (aki a törvény szerint arra jogosult) félhavi fizetésének megfelelõ külön juttatást kapott. Ekkor került elszámolásra a 2007. júniustól folyósított 13.
havi fizetés maradéka. 2008. január 1-jei
hatállyal – februári kifizetéssel – minden
rendvédelmi dolgozó az átlagosan 5 százalékkal emelt összegû illetménye 8,33
százalékának megfelelõ illetménykiegészítésben részesül havonta, vagyis a 13.
havi bér egytizenketted részével. Ez a kifizetés utoljára 2008. decemberi bérfizetéskor történik.)2009. január 1-jétõl – a
2008. évi 5 százalékos béremelés bázisán – legkevesebb 4 százalékkal növekednek az illetménytételek.

Közalkalmazotti körben
2008. január 1-jétõl általában 5 százalékkal emelkednek a közalkalmazotti
illetménytábla bértételei, valamint emelkedik az adójóváírás mértéke is. Mivel
azonban csak a bértábla emelkedését finanszírozza a kormányzat, és sajnos a
beállási szinttõl függõ mértékben, így
külön megállapodásokat kell kötni a
szervezetek vezetõivel, hogy a munkáltatói döntésen alapuló pozitív eltérítések
ne csökkenjenek.
2008. január 1-jétõl 19 600-ról 20 000
forintra növekszik a közalkalmazotti pót-

Tényszerûen
lékalap. Ez az összeg egy szorzószám,
tehát az emelkedés attól függ, hogy az
adott pótlék milyen szorzószámmal növelendõ. A kormány eredeti terveitõl eltérõen „megmentettük” a közalkalmazotti soros elõmenetelt, ennek következtében az a közalkalmazott, akinek lejárt a
hároméves várakozási idõ magasabb fizetési osztályba lép. A rendvédelmi szerveknél dolgozó közalkalmazottaknál
azonban ennek a tényleges kifizetéséhez
nincs minden esetben meg a fedezet, így
kollektív szerzõdésben történt megállapodás hiányában sok esetben ez a munkáltatói eltérítés terhére történik meg,
vagyis ténylegesen nem emelkedik a bér.

Köztisztviselõi körben
2008. január 1-jétõl 1 850 forinttal,
azaz 5 százalékkal növekszik a köztisztviselõi illetményalap, amely alapja a hivatásos állomány illetményrendszerének
is, tehát az eddigi 36 800 forint helyett
38 650 forint lesz. Ennek következtében
növekszik minden olyan kereseti elem,
amely az illetményalaphoz kötõdik. Tehát például az illetménykiegészítés,
rendfokozati illetmény, illetménypótlék,

Kinyílt az olló
A bruttó bérek alakulása 2007-ben hozta a papírformát: a felsõvezetõk
és a szakmunkások jövedelme között egyre inkább kinyílt a „bérolló”,
egyes vezetõk több tízmilliót keresnek egy évben. Magyarország keleti
és nyugati régióiban továbbra is jóval kevesebb volt az átlagkereset,
mint a fõvárosban és környékén.
A jövedelem-felmérések azt mutatják, még mindig Budapesten lehet a legtöbbet keresni Magyarországon. A fõvárosban volt a legmagasabb az átlagkereset, csaknem 30 százalékkal több, mint Kelet-Magyarországon. A Dunántúlon pedig 18 százalékkal kaptak kevesebbet a dolgozók, mint a fõvárosban.
A vezetõi és a fizikai dolgozók között is jelentõs különbségek figyelhetõk
meg. Magyarországon egy szakképzett munkás és egy közepes vállalat vezetõjének bére között közel tizennégyszeres különbség mutatkozik. Volt olyan
cégvezetõ, aki éves szinten több mint bruttó 60 millió forintot vitt haza.
Nagy különbség figyelhetõ meg a magyar és a külföldi vállalatok bérezési
gyakorlatában. A külföldi cégek átlagosan 19 százalékkal magasabb bért
fizetnek az alkalmazottaiknak, mint a hazaiak. A különbség jellemzõen a
magas – vezetõi és szakértõi – szinteken nagyobb, a fizikai dolgozók tekintetében a hazai és a külföldi tulajdonú vállalatok bérezése között elenyészõ
a különbség.
(DL)
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ruházati költségtérítés, a napidíj vagy az
üdülési hozzájárulás. Az illetményemelésen túl ebben a körben is kedvezõen
érezteti hatását, az adójóváírás, elsõsorban a középfokú végzettségû köztisztviselõknek és szolgálati viszonyban állóknál, és eredményez további havi nettó
500-4000 forintig terjedõ keresetemelkedést. 2008-ban is megmarad a köztisztviselõk és szolgálati viszonyban állók soros elõmenetele. Ezt az automatikus elõmenetelt a kormány 2008. április 1-jétõl tervezte megszüntetni. Az erre
vonatkozó törvényjavaslatot benyújtották
az Országgyûlésnek. Határozott tiltakozásunknak köszönhetõen a kormány azt
visszavonta, tehát marad a soros elõrelépés.

Valamennyi közszolgálati
dolgozónak
A tavalyi közszolgálati sztrájk bizottsággal kötött megállapodás eredményeként 2009-ben a 13. havi fizetés 1,5
hónapnak megfelelõ munkabérrel lesz
egyenlõ, amelybõl kétheti fizetésnek
megfelelõ összeget 2009. februárban (a
2009. januárra járó munkabérrel együtt)
fizetnek ki. A fennmaradó egyhavi összeg
kifizetésére 2009. december 16-án kerül sor. Ettõl az idõponttól kezdve áll
vissza a 2004. elõtti szabály: a 13. havi
fizetést a tárgyévben, decemberben (karácsony elõtt) kapják meg a közszolgálati dolgozók.
2007-ben – a kormány eredeti megszorító intézkedési tervétõl eltérõen – a
közszolgálati dolgozók reálkereset-csökkenése mérsékeltebbé vált. Ha nincs
szakszervezeti tiltakozás, akkor a reálveszteség 10 százalék fölött lett volna, a
sztrájkbizottsági megállapodásnak tulajdoníthatóan az a felére csökkent.
A BRDSZ álláspontja szerint ez is nagyon soknak tekinthetõ – viszont akkor,
2007-ben a kismértékû sztrájkkészültség mellett többet nem lehetett kiharcolni. A legnagyobb vesztes az a rend-
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JUTTATÁSOKKAL?

Ki jár jobban?

a bérekrõl

védelem területén dolgozó közalkalmazott, akinek a munkájának elismeréseként a bére el volt térítve, hisz õ nem

kapja meg az átlagos 5 százalékos béremelést.
Eredmény, hogy „megmentettük”, sõt

Elégedetlenség, elégedettség
Manapság a politikai szférát minõsítõ pontszámok rendszerint a lakosság
elégedetlenségét mutatják. Az életüket körülvevõ, arra hatást gyakorló szervezeteket azonban jóval kedvezõbben értékelik. A Szonda Ipsos közvéleményt kutató felmérése szerint néhány intézményrõl úgy tartják, hogy azok
jól látják el feladatukat.
Kimagaslik a sorból a tûzoltóság és katasztrófavédelem, a százfokú skálán 84 ponttal fejezik ki az emberek, hogy munkájukat elismerik. A biztonságért felelõs intézmények közül a rendõrségrõl is kedvezõen nyilatkozott a
lakosság. A feladatellátását minõsítõ rangsor élvonalában 67–62 pontot
kapott a honvédség, a rendõrséggel egyetemben.
A munka világát meghatározó szakszervezetekrõl, a munkaadókról, valamint az érdekvédelmi fórumokról a közepesnél valamivel rosszabb az emberek véleménye.
A lakosság – a feladatellátás alapján – a legnegatívabb tartományba a parlament munkáját sorolják: rosszul látja el a választáson rá rótt feladatát (32
pont). A parlament tevékenységével sem a kormánypárti, sem az ellenzéki
szavazók nem elégedettek, de az elõbbiek véleménye kevésbé lesújtó. (d)

Aki nem keres nagyon sokat, valamivel jobban jár. A 2008-ra érvényes adózási szabályok szerint
a havi 85-220 ezer forintot keresõk nettó jövedelme emelkedik,
vagyis az ebbe a jövedelemkategóriába tartozó munkavállalók
változatlan bér mellett is valamivel többet vihetnek majd haza.
A személyi jövedelemadó-kulcs 18
százalékos illetve 36 százalékos
mértéke nem változik, ugyanakkor
módosul az adójóváírás rendszere.
A kiegészítõ adójóváírás megszûnik. Az adójóváírás továbbra is az
adóévben megszerzett bér 18 százaléka, havi felsõ értéke azonban 9
ezerrõl 11 340 forintra emelkedik, és
évi 1 millió 250 ezer és 2 millió 762
ezer forint között fut ki.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
például havi bruttó 90 ezer forint
keresetnél a nettó jövedelem 69 507
forintról 0,5 százalékkal 69 840 forintra, havi bruttó 150 ezer forint keresetnél a nettó jövedelem 100 500
forintról 2,7 százalékkal 103 215 forintra, havi bruttó 175 ezer forint
bruttó keresetnél 107 750 forintról
4,6 százalékkal 112 715 forintra nõ.
Havi 220 ezer forint bruttó keresetnél 128 900 forintról 0,7 százalékkal 129 815 forintra nõ a nettó jövedelem.
(L.)

növeltük a 13. havi fizetést. Visszaállítottuk a kifizetés korábbi rendjét és
(2009-tõl) a tárgyév végén a karácsonyi ünnepek elõtt kapják meg azt kollégáink.

Végezetül
Beszámolhatunk arról is, hogy a
2008. évi béremelés forrása mindenhol a központi költségvetés általános
tartaléka lesz. Sajnálattal állapíthatjuk
meg azonban, hogy valószínûleg egyedül a rendvédelem területén dolgozó
közalkalmazottaknál nem teljes a finanszírozás. Az OKÉT megállapodás
szerint a béremelés sehol nem eredményezhet létszámcsökkenést. Egyelõre csak remélni tudjuk, hogy a 20072009. három év átlagában a közszolgálati keresetek reálértéke nem csökken úgy, hogy a foglalkoztatotti létszám
(dura)
stabilizálódik.
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A SZAKSZERVEZET ÉRDEKLÕDÉSÉT SOKSZOR
FIGYELEMBE SEM VESZIK

„Az idén is lesz dolgunk”
Év elején még
érezhetõ volt a
2006 õszén történtek hatása, sõt, a
fõtitkár szerint a
mai napig negatívan befolyásolják
elsõsorban a
rendõrség társadalmi megítélését a TV-székház ostrománál illetve az ezt követõ október 23-ai ünnepekkor lezajlott
zavargások. Dr. Bárdos Judittal a tavalyi eseményekrõl és
az idei teendõkrõl beszélgettünk.
– Az elmúlt esztendõ az integráció éve
volt, amelynek elõkészítésével kapcsolatban rengeteg teendõje volt szakszervezetünknek is, hisz az átszervezés kapcsán a
munkavállalók alapvetõ érdekei kerültek
veszélybe. Azok közül, akik közeledtek a
nyugdíjképes korhoz, számosan fontolgatták, hogy tisztesen visszavonulnak, amíg
a hatályos szabályozás alapján kiemelt juttatásban részesülhetnek.
– Nehezen született meg a kormányhatározat, amely garantálta, hogy aki
legalább 20 évet szolgált a testületnél,
annak rögzítik a nyugdíját, és nem jár-

hat rosszabbul, ha marad. Nem járhat
rosszabbul?
– Azt lehet mondani, nem, hiszen ezeknek a kollégáknak már rögzítették a majdani járandóságukat, és továbbra is megmarad az a lehetõségük, hogy amikor
nyugdíjba vonulnak, választhatnak a korábban megállapított nyugdíj, és az akkor majd megállapítandó nyugdíj összege között.
– Zûr volt, illetve van is a szakközépiskolai tanulmányok szolgálati idõként
történõ elismerése körül is. Vagy nem?
– De igen, mert ugyan megszületett egy
legfelsõbb bírósági jogegységi döntés,
miszerint ezeket az esztendõket számításba kell venni szolgálati idõként, de néhány rendelkezõ szakasz formailag indokolásként jelent meg a jogi normában, így
ez sokak szerint többféleképpen értelmezhetõ. Ez perhullámot is elindított, mert
az érintettek nem akarnak a végtelenségig asszisztálni az egy helyben topogáshoz. A volt határõröknek még tavaly két
év kilenc hónapot elismertek, már csak a
többiért kell harcolniuk, a rendõrségiek
számára még nincs munkáltatói állásfoglalás, holott már az igazságügyi és rendészeti miniszter is írásba foglalta az álláspontját. Ennek megfelelõen aligha kétséges, hogy az esztendõk elismerésérõl haladéktalanul intézkedni kellene. Amíg ez

Pluszjavadalmazás lehetõsége
A BRDSZ ez év januárjában a miniszternek írta az alábbiakat: „Szakszervezetünk aggódva figyeli azt az évek óta meg nem szûnõ állapotot,
miszerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság a közterületi szolgálatát illetõen mindig komoly létszámhiánnyal küzd. A rendõrök, akiket ide helyeznek Budapestre, az elsõ adandó alkalommal lakóhelyükre kérik az
áthelyezésüket. Egyetlen egy megoldásnak az látszik, amely sok évvel
ezelõtt mûködött: vissza kell állítani, az ún. Budapest pótlékot az itt szolgálatot teljesítõk részére.”
Juhász Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára
a januári fõkapitányi értekezleten ígéretet tett arra, hogy a szolgálati törvény módosítása során valamilyen módon megpróbálják megoldani a
Budapesten szolgálatot teljesítõk plusz javadalmazási lehetõségét, hiszen a rendészeti szakközépiskolákból kikerült hallgatókkal nem lehet
megoldani a BRFK mára már állandósult munkaerõhiányát.
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Vár az ÁEK
A BRDSZ vezetése kéri a volt BMkórház egykori dolgozóit, akiknek
nincs állásuk, vagy egyszerûen csak
szívesen dolgoznának ott, jelentkezzenek az ÁEK-ben munkavégzésre.
Ha elutasítják õket, keressék a
BRDSZ központi irodáját.

nem történik meg, s nem szûnik meg az
ex lex állapot, nem lesz nyugalom sem.
– Ígéretek voltak az önkéntes magánnyugdíj-pénztári támogatással kapcsolatban is, nevezetesen, hogy megfontolják a rendõrségi tagok befizetéseihez történõ jelentõsebb munkáltatói
hozzájárulást úgy, ahogy a határõrségnél. Ehhez képest mi az, ami történt?
– A határõrség munkatársai két százalék befizetés mellé három százalékot kaptak a testülettõl, a rendõrségnél egységesen ezer forint volt a cég támogatása. Ezt
most felemelték kétezerre, és ez vonatkozik a volt határõrségiekre is.
Mi azt szeretnénk, ha a rendõrség lehetõvé tenné, hogy az a módozat folytatódhasson, amelyik a határõrségnél bevált, és ami jóval kedvezõbb a mostaninál. Az elmúlt évben többször, és ez év
januárjában ismételten az igazságügyi és
rendészeti miniszterhez fordultunk: „A
határõrség integrációja során Ön is, és

2008. január
más felelõs vezetõk is nyilatkoztak arra
vonatkozóan, hogy nem csökken az állomány korábbi juttatásainak mértéke, így
köztük az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás sem. Ennek ellenére, miután a
kormány külön költségvetési fedezetet a
2008. évi költségvetésben nem biztosított erre a célra, az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás mértékét – lecsökkentették 2+3 százalékról egységesen 2
000 forintra. Igaz, hogy ez a juttatás a
rendõrség esetében 2007. évben munkavállalónként 1 000 forint volt, de a beintegrálódó szervezet esetében ez
többezer forintos csökkenést jelentett.
Szakszervezetünk úgy gondolja, hogy
nem a jót kell lecsökkenteni – mint a
volt határõrök esetében – egy rosszabb
színvonalra, hanem a rosszabbat kell
megemelni ilyen esetekben.”
A 2008. január 24-én megtartott országos rendõr-fõkapitányi értekezleten a minisztérium képviselõje bejelentette, hogy
2008. január 1-jétõl a BRDSZ kérésének
megfelelõen történik az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás.
– Megint erõsödik az a tendencia, hogy
a rendvédelmet települési rendfenntartással engedje erõsíteni a jogrend. Az
önkormányzati rendõrség létéhez nem
kevés törvény módosítására lenne szükség. Mi a BRDSZ meglátása a közbiztonság javításával kapcsolatban?
– A közterületek rendjének fenntartása,
javítása folyamatos igény a lakosság részérõl, ugyanakkor mindenütt jelentõs létszámhiány van az egyenruhásokat illetõen. A határõrség integrációjával nem érintett megyékben legkritikusabb a helyzet,

Az iskola is számít
2008. január 17-én a Szolgálati Viszonyban állók Érdekegyeztetõ Fórumán
a kormány véleményezte a szakközépiskolai évek szolgálati viszonyba történõ beszámításával kapcsolatos Legfelsõ Bírósági Jogegységi Határozat
végrehajtását. Cikkünkben összefoglaltuk elgondolásaikat.
A jogegységi határozat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 1. § (1) bekezdésében
meghatározott, munkáltatói és nyugdíjmegállapítási feladatot ellátó állami, valamint helyi önkormányzati szervek feladatkörét érinti. A kormány a helyi önkormányzati szervek felé ajánlásként fogalmazza meg, hogy a jogegységi határo- Fõkapitányi értekezleten az orszázat tartalmát egységesen értelmezzék, gos rendõrfõkapitány kötelezettséannak végrehajtása során egységes el- get vállalt, hogy február 15-ig minvek szerint járjanak el.
den érintett – kb. 1200 – munkaválA Hszt. 1. § (1) bekezdésében megha- laló a rendõrségtõl határozatot kap
tározott szervek a jelenleg is állomány- a szakközépiskolai évek munkaviban lévõ tagjaiknál az esedékes juttatá- szonyba történõ beszámítására
sok (felmentési idõ, végkielégítés, pótszabadság mértéke, jubileumi jutalom, leszerelési segély), valamint a nyugdíjjogosultság és a nyugellátás mértékének megállapításakor a jogegységi határozat rendelkezõ részében foglaltak szerint járjanak el. Az illetékes szervek által
korábban meghozott döntésekkel kapcsolatban a hároméves, utólagos érdekérvényesítési lehetõséget kell kiindulópontnak tekinteni. Így a munkáltatók a jelenleg is állományban lévõ tagjaik vonatkozásában, az érintettek kérelmének
benyújtása nélkül hivatalból intézkedjenek a szolgálati idõ újbóli megállapítására. Az ebbõl adódó pénzügyi követeléseket 3 évre visszamenõleg kell érvényesíteni. A jogegységi döntésben foglaltakat szükség szerint a rögzített nyugdíjakra vonatkozóan is érvényesíteni kell. A már szolgálati jogviszonyban nem álló
személyek írásbeli kérelemmel élhetnek, figyelemmel arra, hogy a Hszt. 53.§-a
alapján megszûnt szolgálati jogviszony esetén az esetleges pénzbeli járandóságok elismerésére a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igényérvényesítés szabályai szerint kell határozni. A szolgálati nyugdíj-jogosultsággal rendelkezõ személyeknél a jogegységi döntés tartalmával ellentétes, szolgálati nyugdíjat megállapító határozatok felülvizsgálatára vonatkozóan az általános, idõbeli korlátozás nélküli igényérvényesítési szabályok az irányadók, és a hiba megállapítását
megelõzõ 5 év többletellátását kell kifizetni.
A jogegységi döntés rögzíti, hogy a Hszt. hatálya alá tartozó személyek esetében
a szakmunkásképzést folytató – a jogegységi döntésben pontosan meghatározott körû – szakközépiskolákban töltött idõbõl mely idõszakot kell szolgálati idõként figyelembe venni. Eszerint az 1996. szeptember 1-jét megelõzõ tanulmányi
idõszakból szolgálati idõként az 1977. január 1-jétõl legkésõbb az 1985/86-os tanévben megkezdett tanulmányok befejezéséig tartó idõszak vehetõ figyelembe.

mert egyelõre a be nem töltött státusokat
nem is lehet betölteni. Budapesten a bajt
tetézi, hogy a rendõrök nem szeretnek a
fõvárosban dolgozni. Jelenleg egyetlen
megoldás, hogy a rendészeti szakközépiskolából kikerültek egy évre ide kerülnek
vezénylésre, de úgy vélem, volna ennél
jobb megoldás is. Valamikor jól mûködött
az úgynevezett budapesti pótlék, amelyet
a közterületen szolgálatot teljesítõk számára tartanánk adhatónak. Ez nem kis összeg,
amelyet a kormánnyal lehetne megfinanszíroztatni.
Hiányzik egyébként az oly régóta ígért
pályakép vagy elõmeneteli rendszer, hogy
lássa, aki közszolgálatot vállal, hova juthat, milyen áron. Milyen képzésben kell
részt vennie, hogy elõbbre jusson a karri-

erjében, és milyen javadalmazásokra számíthat. Ez a rendszer még messze nem tökéletes.
– Divat mostanában szidni az egészségügyi ellátási rendszert, s ami azt illeti, a rendvédelmi dolgozók sem jártak
jól azzal, hogy tavaly bezárták a BMkórházat és a rendelõt is. A döccenõk
után már rendben van minden?
– Szó sincs róla. Az Állami Egészségügyi Központ átvett ugyan az egykori kórházi dolgozók közül mintegy kétszázötven
fõt, de továbbra is közel 200 fõs létszámhiánya van. Errõl hivatalosan tájékoztatást
kaptunk, de a részleteket nem ismerjük.
Kérdéseket tettünk fel az ÁEK vezetõinek,
de konkrét választ nem kaptunk arra a hír(Folytatás a 7. oldalon)

5

2008. január

JÓ HÍREINK, ROSSZ HÍREINK

2008 évi változások
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
2008. 01. 01.-től 2008. 12. 31-ig
316/2005. (XII. 25.) Korm. rend.
Minimális bér Korm. rend. 2. §

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

69.000

15.880

3.180

Órabér
Ft/óra
397

Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatottak garantált bérminimuma

2 évnél kevesebb gyakorlati idővel:
minimális bér 120%-a Korm. rend. 4. § (1)
bek. ca) pont
Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50
év felettimunkavállaló esetén: minimális
bér 125%-a Korm. rend. 4. § (1) bek. cb) pont
és (3) bek.

82.800

19.060

3.820

477

86.300

19.850

3.980

497

Köztisztviselők illetményalapja 2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési
tv.) 56. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék 2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési
tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – I. fizetési fokozat
2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek. 1997. évi
LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2007. évi CLXIX tv.
(Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3)
bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként,
fiatal felnőttenként 2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1)
bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

13.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2007. évi
CLXIX tv. (Költségvetésitv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L.
§(1) bek.

112.000,-Ft/hó

A garantált bérminimum a legalább
középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (kormányrendelet 4. § (1) bek.). Ennek
összege attól függõen változik, hogy a
munkavállaló a betöltött munkakörhöz
szükséges szakképzettséget igénylõ szakmában mennyi gyakorlati idõ szerzett
(korm. rend. 4. § (1) bek. ba) és bb)
pont). Az 50. életévét betöltött, szakképzettséggel rendelkezõ munkavállalónak
a legalább 2 évi gyakorlati idõvel rendelkezõvel azonos összegû garantált bérminimum jár (korm. rend. 4. § (3) bek.),
amennyiben szakképzettséget igénylõ
munkakörben foglalkoztatják.
A korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. Ennek megfelelõen a Ktv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek a kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelezõ legkisebb összegét el kell
érniük. (korm. rend. 1. §, 6. § (2) bek.)

2. A 2007. december 31-ét követõen megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerû ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 352/2007.(XII. 23.) Korm. rend. 7. §
Rokkantsági nyugdíj
III. rokkantsági csoportban
352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 8. §
II. rokkantsági csoportban
Baleseti rokkantsági nyugdíj
352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 9. §

28.500,-Ft
28.500,-Ft
29.800,-Ft

I. rokkantsági csoportban

30.850,-Ft

III. rokkantsági csoportban

28.600,-Ft

II. rokkantsági csoportban

30.000,-Ft

I. rokkantsági csoportban

31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege 352/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet 11. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási
összeghatára 352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 10. §

63.560,-Ft

Rokkantsági járadék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § a) pont
Rendszeres szociális járadék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § b) pont
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege
351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §
Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §t
Egészségkárosodási járadék maximális összege
351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (2) bek. b) pont
Vakok személyi járadéka 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (3) bek.
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági
nyugdíj legkisebb összegének 120%-a 2007. évi LXXXIV. tv. 4. §
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32.610,-Ft
26.420,-Ft
19.970,-Ft
13.860,-Ft
85.500,-Ft
15.020,-Ft
34.200,-Ft
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3. Álláskeresõk támogatása, vállalkozói járadék, keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv.
Álláskeresők járadéka (ÁJ) *
1. szakasz (folyósítási idő fele,
max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§

Minimum

Maximum

minimálbér 60%-a:
41.400,-Ft/hó
1.380,-Ft/nap

minimálbér 60%-ának
kétszerese: 82.800,-Ft/hó
2.760,-Ft/nap

Álláskeresők járadéka (ÁJ)
2. szakasz (hátralévő idő, max.
179 nap)

minimálbér 60%-a:
41.400,-Ft/hó 1.380,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§

A minimálbér 40%-a:
27.600,-Ft 920, Ft/nap

Vállalkozói járadék (VJ) **
1991. évi IV. tv. 45 §

Keresetpótló juttatás 1991. évi
IV. tv. 14. § (6) bek.

Az öregségi nyugdíj
legkisebbösszegének
90%-a: 25.650,-Ft/hó
855,-Ft/nap

Az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 90%ának kétszerese: 51.300,Ft/hó 1.710,-Ft/nap

69.000,-Ft/hó 2.300,-Ft/nap Csak a munkaügyi
kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti
20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

* Általános mértéke: az átlagkereset 60%a; ** Általános mértéke: a vállalkozói járulék alapját képezõ jövedelem 65 százaléka;
A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor az álláskeresõvé válást megelõzõ négy
naptári éven belül annak az utolsó naptári
évnek a jövedelmét kell figyelembe venni,
amelyben az álláskeresõ legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fizetett. Ilyen naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresõvé válást megelõzõ naptári évben hatályos kötelezõ legkisebb munkabért kell
figyelembe venni. A vállalkozói járulék befizetésérõl, valamint a vállalkozói járadék
alapját képezõ jövedelemrõl az APEH iga(Terjéki László)
zolást állít ki.

„Az idén is lesz dolgunk”
(Folytatás az 5. oldalról)
re, hogy például a labor rettenetesen leterhelt, gyakran órákat kell várni a bejutásra.
A válasz az volt, hogy megpróbálják ezt a
gondot orvosolni.
– Jut eszembe, az érdekvédõkre tartozik, hogy tudhassák, mennyi bevétel jött
be a volt belügyes ingatlanok eladásából, és ebbõl a szervezetek és a munkavállalók mit látnak? Gondolok például
szemrevaló fejlesztésekre stb…
– Nincs információnk, pedig alighanem jogunk van tájékoztatást kapni
ezekrõl a dolgokról. A hévízi Park utcai
ingatlant már megvette valaki, de hogy
ki, mennyiért, és ez a pénz hová forog
be… passz, ezt nem tudjuk. És félõ, így
lesz a többivel is.
– Melyek azok az érdekvédelmi lyukak, amelyeknek a betömködésén az
idén is munkálkodni kell?

Önkéntesnyugdíjpénztári támogatás
+ 3 százalék
A január 24-i országos rendõrfõkapitányi értekezleten bejelentették: a BRDSZ
kérésére a rendõrségi területén biztosítják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás mértéke kettõ + három százalék legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
ha a munkavállalók, az alapilletményük kettõ százalékát (önrész) befizetik, akkor
ezt az összeget a munkáltató további három százalékkal kiegészíti.

– Hogy ne csak mindig a rendõrségrõl
essen szó, azzal kezdeném, hogy a tavalyi bérbefagyasztáshoz képest az idén
azért megvan az ötszázalékos emelés, és
úgy, hogy a munkáltató nem nyúlt az általa adható hányadhoz, vagyis nem veszi
el a másik kezével, amit egyikkel adott.
Nõtt az illetményalap, ez érinti már a köztisztviselõket és a hivatásosokat is, és
összességében mindenkire nézve igaz,
hogy több lesz kicsit a ruhapénz, az étkezési hozzájárulás is.

A Miniszterelnöki Hivatallal nagyon jó
cafetaria megállapodást sikerült kötni, de
azért persze van mit tenni. Attól nem félek, hogy unatkozhatnánk.
– Sokan mondják, hogy jól sikerült
a BRDSZ-nap õsszel. Lesz megint?
– Lesz, 2008. szeptember 13-án ismét Fadd-Domboriban, és folytatódik az
üdültetés, nemsokára kijön a nyomdából a tájékoztató, és természetesen a
gyerekek is újra táborozhatnak nyáron.
Császár Kálmán

Fókuszban a KMB-sek

Létszámok

1996. óta napirendre került, és jelenleg is problémát okoz a körzeti megbízottak bérezési rendszere. Tekintettel arra, hogy a körzeti megbízotti
intézmény biztosítja jelenleg is a rendõrség és a lakosság közötti kapcsolattartás gerincét, ezért indokoltnak tartjuk a II. besorolási osztály
beosztási kategóriájának kimondottan a KMB szolgálatot ellátók részére egy IV. beosztási kategória, a hozzátartozó fizetési fokozat-, és szorzószám bevezetését
Juhász Gábor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) államtitkára a fõkapitányi értekezleten ígéretet tett arra, hogy április közepéig ezt a
problémakört áttekintik, majd a legrövidebb idõn belül intézkednek.

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete tagjainak rendõrségi létszáma 2007. december 31-én
közel 9500 fõ volt, ugyanekkor az
FRSZ 5630 fõ, a Tettrekész Szakszervezeté1560 fõ, míg a Rendészeti
Védegylet 220 tagot regisztrált. Természetesen ezek az adatok mára
már változtak, hiszen a Rendészeti
Védegylet tagjainak többsége már a
rendõrség munkavállalója.
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ÚJABB LEVÉL A MINISZTERELNÖKNEK

Tárgyaljanak
érdemben velünk!
A hat szakszervezeti konföderáció vezetõi január közepén újabb levélben kérték a
kormányfõtõl az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács
összehívását az egészségbiztosítási pénztárakról
szóló törvény parlamenti
újratárgyalása ügyében.
A T-MA-ban teljes terjedelemben ismertetjük a levél
szövegét.
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Munkavállalói Oldala egyeztetést kezdeményez az Országgyûlés által 2007. december 17-én elfogadott és a köztársasági elnök úr által az Országgyûlésnek
megfontolásra visszaküldött egészségbiztosítási törvény koncepciójáról és tartalmáról. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavállalói Oldala osztja a köztársasági elnök politikai vétójában megfogalmazott véleményt, amely szerint
a törvény elfogadását megelõzõen nem

történt meg annak érdemi társadalmi vitája, ezért a munkavállalói oldal alapvetõ fontosságúnak tartja az egészségbiztosítás reformjának valódi érdemi vitáját az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban, amelynek két oldala éppen a törvénnyel érintett legjelentõsebb szereplõket, a befizetõket képviseli.
Indítványozzuk ezért, hogy a kormány
hívja össze az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács ülését olyan idõpontra, amely lehetõséget biztosít a szociális partnereknek a vitára való megfelelõ felkészüléshez. Felkérjük továbbá a kormányt, hogy
az egyeztetéshez haladéktalanul bocsássa a szociális partnerek rendelkezésére
a törvénynek az Országgyûlés által elfogadott szövegét, annak miniszteri indokolását, a beérkezett új módosító javaslatokat, valamint a törvényhez készült
hatásvizsgálatok anyagát.
Indítványozzuk, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésén a kormányt
az egészségügyi miniszter képviselje. Ragaszkodunk ahhoz is, hogy az Országos

Betegen is dolgozunk
Nem mindig pontosak az adatok a betegek számáról, hiszen akik betegen is dolgozni mennek, nem jelennek meg a statisztikában. Lehockyné
Kollonay Csilla, az ELTE Munkajogi Tanszékének vezetõje szerint a munkáltatók több, jogilag szabályos eszközzel tudják rávenni arra alkalmazottaikat, hogy azok ne menjenek betegszabadságra. Véleménye szerint nehéz megbecsülni, hány ilyen eset fordul elõ.
A munkáltatók igyekeznek a dolgozókat rávenni arra, hogy ne vegyék igénybe a törvény szerint nekik járó szabadidõket. Nem számítanak megbecsült
kollégának, akiknek egészségi problémáik vannak, betegeskednek, így létszámcsökkentés vagy átszervezés esetén õk kerülhetnek elsõként nehéz
helyzetbe. Sok munkáltató emellett olyan bérezési rendszert alakít ki, amely
jutalomrendszert is magában foglal. Ennek egyik formája lehet a jelenléti jutalom, vagyis a munkavállaló automatikusan többletdíjazást kap azokra a
napokra, amikor megjelenik a munkahelyen.
A munkajogi szakértõ szerint a munkáltatók sokszor nem adják ki a szabadnapokat, ezért gyakori, hogy amikor megbetegszik a munkavállaló, arra
ösztönzik, hogy elõször a rendes évi szabadságát vegye ki. Éppen ezért
nem lehet megbecsülni, hányan mennek betegen is munkába, de közvetett
adat erre nézve a táppénzes napok számának tavalyi 10 százalékos csökkenése.
(DL)
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Háború vagy béke?
A Ligán és a Munkástanácsokon
kívüli szakszervezeti szövetségek
(közöttük a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma) továbbra
sem vesznek részt a népszavazási
aláírásgyûjtésben.
A T-MA szerkesztõségének információi szerint, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója támogatja, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tagokat delegálhasson az egészségbiztosítási
pénztárak felügyelõ-bizottságaiba
(fb). Ez a lépés nyilvánvalóan látványos gesztus lenne a szakszervezetek felé. Az MSZOSZ-nek például mentõövként szolgálhat a miniszterelnökkel 2006-ban kötött és máig
érvényben lévõ együttmûködési
megállapodás felmondásának elodázására. Az fb-tagságok felajánlása pecsétet tehet a békekötésre.

Érdekegyeztetõ Tanács folyamatosan
megkapja és megtárgyalhassa a parlamenti képviselõk által benyújtandó
újabb módosító indítványokat is.
Felszólítjuk a kormányt, hogy dolgozza
ki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 24.
sz. Egyezménye alapján a szociális partnereknek, mint befizetõknek az egészségbiztosítás irányításába történõ érdemi
bevonására vonatkozó, a törvénybõl jelenleg teljesen hiányzó javaslatát is.
Felhívjuk a kormányt arra, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács összehívását és az egészségbiztosítási reform megtárgyalását ne tekintse formálisnak, azt
néhány órás ülésen „letudhatónak”. A
munkavállalói oldal készen áll arra, hogy
akár több héten át, több ülés keretében,
megfelelõ szakértõi elõkészítéssel vegyen
részt az egyeztetéseken, s ugyanezt a hozzáállást várja el az Országos Érdekegyeztetõ Tanács másik két oldalától is.
Palkovics Imre
Imre, soros elnök
Munkástanácsok Országos Szövetsége
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Adták, vették,
vitték, hagyták
Népmesébe illõ história, fordulatos
történet a rendõrség és a határõrség
integrációjának újra meg újra fellobbanó bozót-tûzijátéka. A médiában a
szövevényes meseszövés legújabb hívószavai: a vagyont (át)adták, az embereket (át)vették, a mozdítható dolgokat itt-ott (el)vitték, legszerencsétlenebb sorsú végváraikat pedig
(magukra)hagyták.
A mende-mondák szájról-szájra járnak, a híreket ezzel szemben megírják:
körülbelül 40 milliárd forint vagyoni ér-

téket adtak át a rendõrségnek. 500 ezer
négyzetméter lakott ingatlant, többszáz
jármûvet, 4800 számítógépet, 160 szervert, 2000 EDR-rádiót és 800 autóba
szerelt EDR-rádiót juttattak a rendõrségnek.
A határõrségtõl 9433 embert átvettek,
így az integrált rendõri szervezet létszáma 45 000 fõ lesz. (Azt is megtudtuk, a
felkínált beosztást nem fogadta el 932 határõr, a rendõrségnél pedig 390, így összesen 1322 fõ választotta a nyugdíjat. Forrás: hvg.hu)
Lehet, hogy csak mesebeszéd, vagy mendemonda, de a Budapesti
Katonai Ügyészség nyomozást indított katonai
és vagyon elleni bûncselekmények miatt a Balassagyarmati Határõr
Igazgatóságon. Akárhogyan csûrik-csavarják a
dolgot, az nem mese
habbal, bizonyos tetõcserepeknek, esõcsatornáknak lába kélt.

(Kovács Sándor fényképei)

Az sem mesebeszéd, inkább rémálom,
hogy jobb sorsra érdemes egykor volt
büszke határõr-laktanyák pusztulnak,
enyésznek.
Képeink szomorúságosan dokumentálják az omladozó, lepusztult kõszegi határõr-laktanya mai állapotát. Ma már sem ajtajai, sem ablakai nincsenek. Ereszcsatornáit, tetõcserepeit a szél vitte szanaszét.
A hanyagság, a nemtörõdömség nálunk
nem büntetõjogi kategória!
(dl)
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Decemberi keresztrejtvényünk megfejtése: Kedves csirkefogók, Mohos
szikla, Édentõl keletre
2007. novemberi nyertesek: Havasi
Sándorné Csolnok, Jurina Zoltán
Budapest, Baracsi Katalin Nyírbátor.
2007. decemberi nyertesek: Török
Krisztina Szekszárd, Karsai Hedvig
Kászony, Agócs Zoltánné Cered.

Ruttkai Éva

A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2008. február 11.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1903 Budapest Pf. 314

Sült banán
Hozzávalók: 2 ek. vaj, 2 tk. fahéj, 4
érett banán, 4 ek. banánlikõr, 4 ek.
whisky, 200 ml tejszín
A vajat a cukorral és a fahéjjal serpenyõben felolvasztjuk. Beletesszük
a meghámozott és hosszában elfelezett banánt. Körülbelül 3 perc alatt
enyhén megpirítjuk. A banánlikõrt és
a whiskyt aláöntjük, és egy hosszú
gyufával meggyújtva azonnal
flambírozzuk. A kemény habbá vert
tejszín kíséretében tányérokra osztjuk a banánt. A serpenyõben visszamaradt szirupot a banánra locsoljuk.

Kérdések, válaszok
A BRDSZ honlapján mûködõ fórum
egyik sokak által látogatott topikjában
a BRDSZ jogászai válaszolnak a regisztrált látogatók kérdéseire. Íme egy
többeket is érintõ téma:
Diploma után
„Középfokú végzettségû (ügyintézõ II.)
köztisztviselõ vagyok, közigazgatási alapvizsgával. Jelenleg az BCE-KIK igazgatásszervezõ szakra járok, a munkáltatóm
tanulmányi szerzõdéssel támogat. A diploma átvétele után kötelezõ-e a munkáltatónak átsorolni ügyintézõ I. kategóriába? Errõl nem tartalmaz semmit a tanulmányi szerzõdésem.”
A köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény 23. §-a szerint: a köztisztviselõt az
e törvényben meghatározott feltételek
teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõen kell besorolni. A Ktv.
42. § (4) bek.-e alapján a
felsõfokú iskolai vég20
08
zettségû köztisztvi.j
selõt az I. osza
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tályba kell besorolni. E szerint egyértelmû, hogy a munkáltatódnak majd át kell
sorolnia.
„Ha a fõiskola igazolja a diploma megszerzését, a munkáltató nyelvvizsga nélkül is átsorolhat más kategóriába?
Ha átsorol csak a közigazgatási szakvizsga letételét követõen lehetek tanácsos fokozatú? Ez nyilván hátrány lenne, mert a diploma megszerzésekor már
7 év jogviszonyom lesz.”
A nyelvvizsga nélküli besorolás nem
egyértelmû. Ha a felsõfokú végzettség
megszerzését biztosító képzés feltétele a
nyelvvizsga megszerzése is, akkor attól
nem lehet eltekinteni. Szerintem ettõl
eltérni, csak akkor lehetne, ha ezt a tanulmányi szerzõdés tartalmazná.
A Ktv. 29. § (3) bekezdése értelmében: ha a nem pályakezdõ köztisztviselõ
átsorolásakor nem rendelkezik szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát
átsorolásának idõpontjától számított 3
éven belül köteles letenni. Tehát nagy
valószínûséggel, ha minden feltételnek
megfelel, akkor tanácsos fokozatú lehet.

Lapzárta után…

Segély a meglõtt
rendõrnek
A Téten, szolgálatteljesítés közben meglõtt kmb-s rendõr kollégánk, Hancz Péter tizenöt esztendeje dolgozik a gyõri
rendõrkapitányságon és 2003-óta tagja
szakszervezetünknek. Bár az átélt szenvedéseit – egyik veséjének elveszítését,
hosszú lábadozásának terheit – nehezen
enyhíthetjük, de a BRDSZ 50 000 forint
gyorssegélyt utalt át részére. Csodáljuk
kollégánk kitartását aki a késõbbiekben
is körzeti megbízottként kíván dolgozni.
Ezúton is jobbulást kívánunk neki!
BRDSZ Intézõ Bizottság

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja
1903. Budapest, V. kerület Nádor u. 4.
Tel.: (1) 432-0750
Fax: (1) 432-0752
BM: (1) 4411-000/24-640
E-mail: brdsz@brdsz.hu
www.brdsz.hu
Tördelõszerkesztõ: Czita Károly
Olvasószerkesztõ: Pintér Melinda
Fõszerkesztõ: dr. Dura László
Felelõs kiadó: dr. Bárdos Judit
Fotó: Kovács Sándor
Szerkesztõség: 1068 Bp., Benczúr u. 45.
Telefon, fax: (1) 338-4059

2008. január

BRDSZ gyermektáborok – 2008
JÚNIUS 16-TÓL – JÚNIUS 25-IG:
KOSÁRFONÓ- ÉS KOMMANDÓSTÁBOR, JÁTSZÓHÁZ
Kosárfonótábor:
 kosárfonás – pedignádból, vesszõbõl.
Játszóház:
 fajáték készítése, ügyességi- és népi játékok,
 csuhézás, vesszõfonás,
 gyöngyfûzés, szövés.
Kommandóstábor:
 alaki foglalkozások, álcázás,
 túlélõtechnikák,
 önvédelmi fogások,
 akadálypálya földön és levegõben,
 légpuskalövészet, menetgyakorlat.
JÚNIUS 26-TÓL – JÚLIUS 05-IG:
TEXTIL-, KREATÍV HOBBY- ÉS SPORTTÁBOR
Textiltábor:
 textilmûves – csomózott technika, batikolás, szitanyomás.
Kreatív hobby-tábor:
 színes harisnyából virág, lepke készítése,
 articsókatechnikával anyagból, hungarocell-lapokból textilkép készítése,
 fonalgrafikával üdvözlõlapok, meghívók készítése,
 szövõkártya használatával japánfonással barátságkarkötõ
készítése,
 só-liszt gyurma segítségével képkeretek készítése, díszítése,
 papírhenger és karton segítségével ceruza, tolltartó készítése
 papírmasé-tálka készítése, díszítése,
 pon-pon figurák segítségével függõdísz, mobil készítése,
 csuhébaba-készítés,
 kavicsdíszítés szalvétatechnikával,
 teatasak-hajtogatás,
 virágos asztali díszek – pille palackból, kartonhengerbõl, színes papírból,
 gyöngyállatkák fûzése,
 különféle technikákkal poháralátét készítése.
Sporttábor:
 különbözõ sportágakkal való ismerkedés, játékok gyakorlása, szintfelmérések, versenyek lebonyolítása.
 atlétika, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz,
úszás, tollaslabda, strandröplabda.
JÚLIUS 6-TÓL – JÚLIUS 15-IG:
TÁNC- ÉS HORGÁSZTÁBOR
Tánctábor:
 modern táncok oktatása, az elmúlt évi folytatása, továbbfejlesztése,
 új táncok megismerése, koreográfiák betanulása,
 ritmusgyakorlatok, fellépés betanulása, gálamûsor.
Horgásztábor:
 a horgászat alapjainak megismerése, horogkötések fajtái
és gyakorlása,
 úszók fajtái és azok alkalmazása,
 horgászbotok fajtája, felszerelésük,
 halfajták megismerése, vizek sajátossága,
 horgászat módjai, azok gyakorlása
 horgászverseny.
JÚLIUS 16-TÓL – JÚLIUS 25-IG:
FAZEKAS-, SPORTTÁBOR
Fazekastábor:
 cserépedények, apró tárgyak készítése.
Sporttábor:
 különbözõ sportágakkal való ismerkedés, játékok gyakorlása, szintfelmérések, versenyek lebonyolítása.
 atlétika, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz,
úszás, tollaslabda, strandröplabda.

JÚLIUS 26-TÓL – AUGUSZTUS 04-IG:
KOSÁRFONÓ-, KOMMANDÓSTÁBOR, JÁTSZÓHÁZ
Kosárfonótábor:
 kosárfonás – pedignádból, vesszõbõl.
Játszóház:
 fajáték készítése, ügyességi- és népi játékok,
 csuhézás, vesszõfonás, gyöngyfûzés, szövés.
Kommandóstábor:
 alaki foglalkozások, álcázás, túlélõtechnikák,
 önvédelmi fogások,
 akadálypálya földön és levegõben,
 légpuskalövészet, menetgyakorlat.
AUGUSZTUS 05-TÕL – AUGUSZTUS 14-IG:
TEXTIL-, TÁNC–, TÛZOLTÓTÁBOR
Textiltábor:
 textilmûves – csomózott technika, batikolás, szitanyomás.
Tánctábor:
 modern táncok oktatása, az elmúlt évi folytatása, továbbfejlesztése,
 új táncok megismerése, koreográfiák betanulása,
 ritmusgyakorlatok, fellépés betanulása, gálamûsor.
Tûzoltótábor:
 a tûzoltóság helye, szerepe a mai társadalomban,
 a diáktûzoltó sport alapvetõ ismeretei,
 tábori tûzoltó versenyre való felkészülés,
 rendõrségi eszközök és tevékenységek bemutatója,
 tûzoltó és katasztrófavédelmi-bemutató,
 civil mentõszervezetek bemutatója,
 tûzoltóverseny.
AUGUSZTUS 15-TÕL – AUGUSZTUS 24-IG:
HORGÁSZ-, KREATÍV HOBBYÉS KOMMANDÓSTÁBOR
Horgásztábor:
 a horgászat alapjainak megismerése, horogkötések fajtái
és gyakorlása,
 úszók fajtái és azok alkalmazása,
 horgászbotok fajtája, felszerelésük,
 halfajták megismerése,
 vizek sajátossága,
 horgászat módjai, azok gyakorlása
 horgászverseny.
Kreatív hobby-tábor:
 színes harisnyából virág, lepke készítése,
 articsókatechnikával anyagból, hungarocell-lapokból textilkép készítése,
 fonalgrafikával üdvözlõlapok, meghívók készítése,
 szövõkártya használatával japánfonással barátságkarkötõ
készítése,
 só-liszt gyurma segítségével képkeretek készítése, díszítése,
 papírhenger és karton segítségével ceruza, tolltartó készítése,
 papírmasé-tálka készítése, díszítése,
 pon-pon figurák segítségével függõdísz, mobil készítése,
 csuhébaba-készítés,
 kavicsdíszítés szalvétatechnikával,
 teatasak-hajtogatás,
 virágos asztali díszek – pille palackból, kartonhengerbõl,
színes papírból,
 gyöngyállatkák fûzése,
 különféle technikákkal poháralátét készítése.
Kommandóstábor:
 alaki foglalkozások,
 álcázás,
 túlélõtechnikák,
 önvédelmi fogások,
 akadálypálya földön és levegõben,
 légpuskalövészet,
 menetgyakorlat.
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BRDSZ
GYERMEKTÁBOROK

2008
Belügyi és Rendvédelmi
Dolgozók Szakszervezetének
Intézõbizottsága 2008-ban is
tábort szervez 9–14 éves korú
gyermekek részére.
A TÁBOR HELYE: FADD-DOMBORI
Részvételi díj:
 BRDSZ-tag gyermeke részére: 17 000 Ft
 nem BRDSZ-tag, illetve külsõs gyermekek részére: 26 000 Ft
A kommandóstábor részvételi díja:
 BRDSZ-tag gyermeke részére: 17 000 Ft
 nem BRDSZ-tag, illetve külsõs gyermekek részére: 30 000 Ft
A táborok tíznaposak. A gyermekek leutaztatása – szükség esetén – autóbusszal történik. Költsége: oda-visszautazás 2500Ft/fõ. Az autóbusz csak 15 fõ felett vehetõ igénybe.
MINDEN TURNUSRA JELLEMZÕ FOGLALKOZÁSOK:
 kommunikációs gyakorlatok
 felvilágosítás a résztvevõknek
a drogfogyasztás káros következményeirõl
 jó idõ esetén fürdés a Dunában,
a nagy „sláger”: habfürdõzés a kertben
 vidám játékok, vetélkedõk
 helyismereti séta
 búcsúest – tábortûz, kareoki

Jelentkezni, tájékoztatást kérni a 432-0753-es
városi-, a 24-643-es BRDSZ belsõ- illetve a
06-30-6653540-es mobilszámokon lehet Szabó Györgyné (Éva) táborszervezõnél. Fizetési
lehetõség: készpénzzel a BRDSZ Irodán (hétfõtõl-csütörtökig 08.00-tól 12.00 óráig) és
csekkel (két részletben is). Minden kedves táborozónak nagyon jó szórakozást, kellemes
kikapcsolódást kíván a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete.

