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ÁLLAMTITKÁR, FÕKAPITÁNY, FÕIGAZGATÓ
ÉS FÕORVOS IS VOLT NÁLUK

Az ígéret földje
Amióta szakszervezetünk
mûködteti az egykori Tolna
megyei rendõrségi oktatási
és üdülõközpontot, itt mindig
történik valami. Télen kevésbé, de ha eljõ a tavasz, beindul az élet. A tisztségviselõk
három napot töltöttek el, sok
nagy ember látogatta meg
õket.
Hoztak is meg nem is, adtak is meg nem
is, vittek is meg nem is – e Mátyás királyt
idézõ gondolatok jutottak eszembe összegzésül, de egyrészt ne szaladjunk ennyire
elõre, másrészt igaztalan lenne azt állítani, hogy nem történt semmi.

Segít a doktor
– Ez a BRDSZ szokásos éves továbbképzése, amelynek az a célja, hogy egyrészt a folyamatban lévõ ügyeinkben
egyeztessünk, másrészt kicsit elõre gondolkodva meghatározzuk a közeljövõ, és
a távolabbi teendõket – mondta a helyszínen dr. Bárdos Judit fõtitkár.
Május 21-én már a délelõtt is hasznosan telt, az érkezõk azonmód szerszámokat ragadtak, és segítettek megtisztítani az épületek közötti területeket. Közben persze ment a duma, sokan rég látták egymást, s míg jártak a
kezek, évõdésben sem volt hiány. Pár
titkárral beszéltem, többségük nem
mutatott mélyenszántó optimizmust, s
ha bármelyikükkel komolyabban szót
váltottam, az volt a reakció, hogy az
emberek tele vannak panasszal.
Az ebéd természetesen jobb kedvre
derítette a tisztségviselõket, s mivel kissé elteltek az itt megszokott kiváló étkektõl (tisztelet a konyhán tevékenykedõ asszonyoknak), kissé komótosan foglalták el helyeiket, hogy elsõ vendégüket, dr. Révai Róbertet
Róbertet, a BRFK osztályvezetõ fõorvosát, az országos rend-
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Dr. Révai Róbert, a BRFK osztályvezetõ fõorvosa:

Folyamatosságot tudunk biztosítani
az ellátásban
– Fõorvos Úr! A BM-kórház megszûnése után hogyan alakult át
a rendvédelmi szervek egészségügyi ellátó rendszere?
– A Rendõrség Igazgatási Központjában létrejött egészségügyi
szolgálat különbözõ szakrendelésekkel történt kibõvítésével folyamatosságot
tudunk biztosítani az ellátásban. Ezen túlmenõen az Állami Egészségügyi
Központ átvette a rendvédelmi állomány egészségmegõrzését, ellátását.
– Pontosan milyen rendelések szolgálják a rendõrségi munkavállalókat a Teve
utcában?
– A szemészeten, a fogászaton és az EKG-n kívül nõgyógyászat kórházi
diagnosztikai háttérrel, illetve fül-, orr-, gégészet és reumatológia.
– Hogy oldják meg a szûrõ-, illetve alkalmassági vizsgálatokat?
– Centralizáltan, a Teve utcában 13 alapellátást biztosító rendelés áll rendelkezésre, ahol ma már elõjegyzéssel is fogadjuk a betegeket, amelynek az
informatikai hátterét is megteremtettük, úgyhogy minden feltétel adott, hogy
az ellátás kellõ hatékonyságát el tudjuk érni, sõt, fokozni is képesek legyünk.
– Azt mondja tehát, hogy az átállás zökkenõmentes volt?
– Az egészségügyi szolgálatnál a szûrõ- és alkalmassági vizsgálatok esetében tulajdonképpen azt kell mondanom, igen, de a kórházi struktúra megváltozása és az integrációs átalakulás lezajlása után az Állami Egészségügyi
Központban is az egészségügyi ellátás a folyamatosság elve alapján javuló.
– Mi a helyzet a rehabilitációval, rekreációval? Romlott, javult vagy stagnál?
– Nézze, négy korábbi intézmény ilyen irányú tevékenysége került egy irányítás alá, így véleményem szerint racionálisabb lett a rendszer, s tendenciájában mindenképpen javulást mutat.
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õrfõkapitány tanácsadóját meghallgassák. A fõdoktor õszintén vázolta a
Teve utcai orvoslás lehetõségeit: annak ellenére, hogy sokezer ember
egészségügyi ellátásáért felelõsek,
keresik a helyüket a rendszerben. Többek között azért van ez így, mert a háziorvosi rendeléseken kívül számos
szakorvos is várja a betegeket, sõt, a
Vágóhíd utcában elvégzik az igényjogosultak szûrõvizsgálatát is. A rendõrpalotában laboratórium, nõgyógyászat (rákszûrés is), urológia, reumatológia, fül, orr gégészet és fogászat
is rendelkezésre áll. Ezeket a szolgáltatásokat az OEP nem, de a rendõrség finanszírozza.
– A legfontosabb érv az volt a döntésnél, hogy a kollégák helyben gyógyulhatnak, nem kell másutt órákat sorba
állniuk – fejtegette dr. Révai Róbert. –
A most kialakítandó diszpécserszolgálat is azért lesz jó, mert pontos idõre be
lehet majd jelentkezni.
Az Állami Egészségügyi Központban
lévõ szakrendelésekre is innen irányítják a rendõröket, s remélik, bõvülhetnek a rekreációs lehetõségek is.
A fõorvos kijelentette: folynak a tárgyalások arról, hogy az ÁEK-ben külön
betegkaput nyissanak a rendvédelmi
dolgozók számára, hogy a felvételnél, irányításnál aggálymentesen megvalósulhassanak a titokvédelem speciális sza-

Juhász Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára:

Egyszerre van rendõrhiány
és rendõrtöbblet
– Államtitkár Úr! Mit szándékoznak tenni a szolgálati nyugdíjakkal?
– A szolgálati nyugdíj összege és életkori megszerezhetõsége
olyan paraméterek, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy aki el tud
menni nyugdíjba, tegye azt, hisz nem egy esetben az ellátás magasabb, mint
az érintett fizetése volt. Ez irritálja az állományt és az átlagpolgárokat is, tehát
abban van már egyetértés, hogy ez így nem maradhat. Abban, hogy miként
változzon, nincs egyetértés, sõt, kiforrott elképzelés sincs. Mi úgy gondoljuk,
hogy az érdekvédõk bevonásával szeretnénk kijelölni az utat és mértéket,
miként változzanak nyugdíjszabályok.
– Ön mondta, hogy a szakma presztízse nem rossz, mégis figyelemre méltó
létszámhiány van, fõleg Budapesten kevés a rendõr. Mit kívánnak tenni ez
ellen?
– Ma egyszerre van jelen a rendõrhiány és a rendõrtöbblet, és vannak az
úgynevezett schengeni külsõ határos térségek, ahol általában elegendõ a
rendõr. Körülbelül 43700 a tényleges létszám, azt az 1300 fõs hiányt minden
bizonnyal két éven belül be tudjuk hozni az iskolákból kikerülõkkel. A hiány
valóban elsõsorban a fõvárosban és a középsõ országrész megyéiben jelentkezik, ami azt jelenti, hogy alapvetõen humánus. A szakszervezetekkel
történt megállapodás nyomán két évig vállalta az állam, hogy foglalkoztatja
azokat a volt határõröket, akikre rendõrként nem ott volna szükség, ahol vannak, hanem valahol másutt. Ez lehetõvé teszi, hogy ki-ki felkészüljön a saját
sorsát illetõen, és mi is megvalósíthatjuk, hogy a szolgálati és az egyéni érdeket össze tudjuk hangolni. A hiány elfogadható, a területi elosztása a probléma. A rendõrhiány egyébként nem friss dolog, legalább tíz éve létezõ probléma. Abban kell segíteni a rendõröknek, hogy Budapesten gyökeret tudjanak
verni, ez úgy lehetséges, ha van lakásuk. Ezért döntött úgy a miniszterelnök,
és éppen az önök szakszervezetének bevonásával is már dolgozunk a részletek kimunkálásán, hogy a fiatal lakástulajdont tudjon szerezni. Mi úgy számoljuk, hogy ez havi 45-65 ezer forintos törlesztéssel járna. A mi elõzetes elképzelésünk az, hogy az érintett 10 év szolgálatot vállalna, s abban bízom, hogy
így 3-4 év alatt megoldódna a fõváros rendõrhiánya, amely azért minimális
mértékben mindig is lesz Budapesten.
– A fizetésükkel általában nem elégedettek az emberek. Hogy alakul a juttatási rendszer?
– Az természetes, ha a kollégák összehasonlítják a fizetésüket az osztrák, a
német vagy más országok rendõreiével. Az elhatározásunk szilárd a tekintetben, hogy megfelelõ életpályamodellt dolgozzunk ki, amelynek a Hszt. fontos
része, és egyszerûbb, átláthatóbb legyen, a jelenleginél jobban ösztönözzön a
pályán maradásra. Ezen is a szakszervezetekkel közösen szeretnénk munkálkodni.

bályai. Kérdésre válaszolva Révai Róbert azt mondta: egyedileg kell kivizsgálni az olyan szerencsére ritka eseteket, ha a kollégákat nem fogadják, és
nem látják el.

Legyen megfizetve
Juhász Gábor
Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkáraként
érkezett a BRDSZ-hez randevúra. A
Nógrád megyei országgyûlési képviselõ lazán, zakója és nyakkendõje autóban hagyásával, vidáman mosolyogva
lépett az oroszlánbarlangba, és csakúgy,
mint korábban, ezúttal sem látszott raj-

ta egy cseppnyi megilletõdöttség sem.
A BRDSZ vezetõi nem minden hátsó
szándék nélkül ebéddel kínálták az államtitkárt, aki ettõl nem lassult le, sõt,
úgy tûnt, kiváló lendületben van. Az elõadóterembe térve gyors köszöntés után
Bárdos Judit azonmód nekiszegezett pár
kérdést, ezekre mindjárt válaszolt is. A
rendészeti szakközépiskolákkal kapcsolatban megerõsítette, a minisztérium
helyt kíván adni annak a javaslatnak,
hogy az alapképzõ intézményeket tagolják be a Rendõrtiszti Fõiskola bázisán
kialakítandó, egységes elveken alapuló
oktatási rendszerbe.
Î
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– El tudok képzeli egy Szemere Bertalan Rendészeti Akadémiát, egy quasi
egyetemet, ahol a jelenlegihez képest
bõvebb szemléletû képzési metodikát
lehetne kialakítani. Bennem felmerült
a kérdés például, biztos, hogy azokat a
fiatalokat két évig kell tanítani, kiképezni, akiket speciálisan csak csapaterõs tevékenység végzésével szeretnénk megbízni? Vagy elképzelhetetlen,
hogy az igényeknek megfelelõen különbözõ idõtartamú felkészítések legyenek? Azt sem tartom lehetetlennek,
hogy az önkéntes bûnmegelõzõk vagy
a magán biztonsági szolgálatok emberei is egy komplex oktatási intézményben kaphassák meg a számukra szükséges ismereteket – érvelt Juhász Gábor. – Persze azon is el kellene gondolkodni, milyen legyen az elméletgyakorlat aránya, hogy lehetne több
végrehajtói tapasztalatra szert tenni a
jelölteknek még hallgató korukban.
Az államtitkár nem tartotta generális
problémának, hogy az oktató (tanár
vagy kiképzõ) hivatásos állományú-e,
úgy foglalt állást, hogy a szaktudás és a
tapasztalat ettõl független dolog. A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézettel kapcsolatban kifejtette: az lenne szerencsés,
ha a ma még különálló két, sokban egymáséhoz hasonlatos tevékenységet folytató intézetet összevonnák. Rámutatott:

A rendezvényen elhangzottakat videón is rögzítették

számára furcsa, hogy néha sokat kell
várni a véleményekre, ha munkaidõben
készülnek, ám mint vállalkozóként szerepel a szakértõ, szinte azonnal megvan az eredmény. Fél évet kapott a szakterület, hogy ennek megfelelõen „kitalálja magát”, ha nem megy, akkor a miniszteriális vezetésnek kell dönteni. Az
államtitkár egyértelmûvé tette: nem lehet az a kérdés, hogy a szakember milyen jogi státusú – pontosan tudja a civilesítéssel eddig még mindenki rosszul
járt –, a munkáját így vagy úgy, de tisztességgel ellentételezni kell. Õ ennek
nem látja akadályát.
Az integrációt a politikus történelmi
tettnek titulálta, és minõsítéseként csak

Helyi tisztségviselõket is meghívtak a szervezõk a tanácskozásra
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ennyit mondott: „Megcsináltuk”. A volt
határõrökre utalva kijelentette, a zöld
parolisok mindent megkaptak még az
egyesülés elõtt, amit csak jogszerûen ki
lehetett járni nekik, így lényegesen jobb
ellátási kondíciókkal érkeztek a rendõrséghez, ami természetesen feszültségeket indukál. Ami a területi létszám
egyenlõtlenségeket illeti, Juhász Gábor
a fõtitkárhoz fordulva emlékeztetett:
„Judit, éppen önök, érdekvédõk harcoltak azért, hogy a volt határõrök bizonyos ideig védettséget élvezhessenek.
Ezt a békát most önöknek kell lenyelni, amíg ez tart, semmit sem tehetünk.”

Pozitív hozadékok
Kétéves a moratórium, de a minisztérium a rendõri vezetéssel negyedévente
értékeli a helyzetet, mert lehet, hogy nem
tudják olyan sokáig kihúzni, ahhoz túlságosan mélyek az ellentmondások. Ott
van például a kifizetetlen túlórák esete,
amelyet a volt határõrök számára még az
integráció elõtt aláírtak és kifizettettek.
Kiderült, hogy a „kényszerházasságnak” azért van pozitív hozadéka is, ilyen
a fejlett technikai eszközöknek az átvétele, ami nem került semmibe, mert
EU-, illetve Schengen-támogatásokból
valósultak meg. Rengeteg a gépkocsi,
de ha valakinek éjjellátóra volna szüksége, hogy közbiztonsági akcióban
használhassa, vagy elkapjon vele egy
simlist, ez sem probléma, van. Az integrált szervezet létszáma 45 ezer fõ
lehetne, de 43 ezernél nincsen több
rendõrségi munkavállaló, a hiányt az
IRM és a testület az úgynevezett rög-
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höz kötéssel szeretné megoldani. Juhász Gábor részletesen ismertette,
hogy a BRFK gondjai megoldására
miképpen szolgálhatna a lakásvásárlás elõsegítése a fõvárosban, mire a
szakszervezetiek úgy replikáztak,
tessenek a nem budapestiekre is gondolni. Az államtitkár kifejtette: stratégiai átgondolást igényel, ki mindenki
foglalkozik rendvédelemmel, ezt miképpen teszi, s a jelenlegi rendszert –
ennek ismeretében – hogy lehetne hatékonyabbá tenni.
A résztvevõk számos apró, de fontos
felvetésükre, kérdésükre választ kap-

tak, ám összességében Juhász Gábor
nem hagyott afelõl kétséget, azért nagy
csodákra semmilyen értelemben ne
számítsanak, hisz a politikai légkör
sem kedvez most a konszenzusos megoldási kísérleteknek. Mi jöhetett még
e fárasztó nap után? Vacsora és buli.
Tánc nem volt, összekoccant viszont
pár pohár – természetesen kizárólag a
barátság okán.

Fõkapitány fõ fogásnak
Reggel a harapnivalók és az ORFK
vezetõjének várása lázában égett a tábor, hogy edzõdjenek a népek, minden-

Dr. Bencze József altábornagy, országos rendõrfõkapitány:

Õszintén kell a problémákról
beszélni
– Fõkapitány Úr! Milyen elképzelések vannak a rendõrség mûködtetésével kapcsolatban?
– A rendõrség most rendelkezik a Biztonság Bizalom Becsület
elnevezésû programmal, ami a Védõbástya programmal együtt a testület modernizálását hivatott kifejezni, és elõsegíteni. Kétségtelenül hiányzik egy rendészeti stratégia, amelynek az elõmunkálatai miniszteriális keretek között folynak, és felkérést kapott a rendõrség Tudományos, Technikai és Innovációs
Tanácsa, hogy vegyen részt ebben. A civil partnereket már kiválasztottuk,
akiknek a véleménye fontos lehet, és a kriminológiai intézet is épp most tart
egy tanácskozást, amelynek az eredményeit szeretnénk hasznosítani. Az biztos, hogy kellene egy ciklusokon átívelõ stratégia, ezek a jogalkotásban, a
humán fejlesztésben, a finanszírozásban, a technikai fejlesztésben, a szerkezet átalakításában sokáig ható célok, amelyek egy kormányzati ciklust követõen nem változnak esetleg ellenkezõ irányban. Ez biztonságot adna a rendõrségnek, hogy a törvényesség, szakszerûség útján járjon. Ha errõl letér, kapjon
jogos kritikát, de egyébként ne cibálják a mindennapokban.
– Választ kell adni arra, hogy az állam pontosan mit vár el a közbiztonság
fenntartása tekintetében a rendõrségtõl, illetve milyen finanszírozást biztosít.
– Természetesen. Az elmúlt évtizedek alatt a rendõrség struktúrája nemigen
változott, a körülmények viszont igen, és a feladatrendszer is jelentõsen átalakult. Azt hiszem, jogos igény, hogy ezt a kérdést tekintsük át, de a rendészeti társadalmi munkamegosztást mindenképpen. Ebben a folyamatban a
rendõrség kétségtelenül fõszereplõ, de vannak mások is, akiknek teendõket
rendeltek a jogalkotók, ezek rendvédelmi szervek, de beszélhetünk a magánbiztonságról is. Emellett mûködnek az önkéntes rendészeti szervek és a polgárõrök, de ide sorolom az önkormányzati rendészetet is. S amikor már vannak részletei a koncepciónak, akkor át kell gondolni, mi az a feladat, amit az
államnak el kell látni, mert az alkotmányos kötelezettsége. Egyértelmûen, hosszú
távra gondolkodva, és õszintén kell a dologról beszélni, tisztázva, ez milyen
szervezeti struktúrát, átalakítást kíván. Ide jön még a humánerõforrás igény, a
fejlesztés, a képzés, az életpálya, a finanszírozás.
– Ma azt ígérte az érdekvédõknek, hogy bevonja õket a döntési folyamatokba.
Hogyan?
– Persze, hogy bevonom, hiszen ezek olyan kérdések, amelyek az érdekvédelem kompetenciáját érintik, tehát azt gondolom, nélkülük nem is szabad
ezekben a kérdésekben döntéseket hozni. Annak idején az integrációs folyamatokban a kezdetektõl a reprezentatív szakszervezetek részt vettek az egyeztetésekben, elmondhatták a véleményüket, amelyeket figyelembe is vettünk.
Nem volt negatív visszhang, pedig ez a közigazgatás egyik legnagyobb átszervezése volt.

kinek ötletbörzére kellett vonulni, hogy
kiderüljön: ki, mit kérdezne dr. Bencze
Józseftõl
Józseftõl. Sejteni lehetett, az altábornagynak nem lesz egyszerû megfelelni a várakozásoknak.
– Tessenek csak minden kérdést, felvetést, ha lehet, most rám zúdítani, aztán én teszem ugyanezt a mondandómmal – fenyegetõzött tréfásan az ORFK
vezetõje, de csakhamar kiderült, nagyon
is komolyan vette a felkérést.
Bevezetésképpen elmondta, amikor
körülbelül egy éve hivatalba lépett, egy
nem sokkal késõbb készült felmérés szerint 41 százalékkal romlott az állampolgárok együttmûködési készsége a rendõrséggel kapcsolatban. A bizalom helyre állításának része, hogy aki bûncselekményt követ el, korruptnak bizonyul,
azzal szemben nulla tolarencia érvényesül, nincs helye a testületben. Ennek és
más intézkedéseknek köszönhetõen a
fõkapitány tájékoztatása szerint visszakapaszkodott a rendõrség az ügyészség
mellé, ami a korábbiakhoz képest nem
rossz.
Elmondta: az integráció is bizonytalanságot gerjesztett, mert mindenki számára az volt a fõ kérdés, mi lesz vele
személyesen, s csak aztán érdekelte a
szervezet sorsa, ami bizonyos szempontból természetes és érthetõ. A fõkapitány nem tagadta, a határõröket el
kellett volna mozdítani, de az érdekképviseletekkel kötött megállapodást
ezt lehetetlenné tette.
– Ha minden a helyére kerül, akkor
megszûnnek a nagy aránytalanságok –
világosított fel az ORFK vezetõje, de ezt
mindenki tudta, ám azt is, hogy erre még
jó másfél évet kell várni, és ezen a
Bencze tábornok által emlegetett, ciklusokon átívelõ rendészeti stratégia sem
segít, legalábbis most.
A problémák a fõkapitány szerint bele
vannak kódolva a rendszerbe, és egyelõre benne is maradnak, az elmozdulás
ugyanis jelenleg nem képzelhetõ el rakétasebességgel. Amit a vezetés megtehet, azzal nem késlekedik, a köztisztviselõi illetményalap öt százalékkal nõtt,
a körzeti megbízotti elõresorolás tény,
a testület pedig tovább táncol a likviditási adósságcsapda árnyékában. A
kínzó létszámgondokat, amelyek leg- Î

5

2008. május–június
Î erõsebben a fõvárosban érzetetik ha-

tásukat, kormányzatilag támogatott lakásprojekttel próbálják enyhíteni, és a
ki nem fizetett túlmunka, valamint a
benn maradt szabadságok mielõbbi ellentételezése érdekében a minisztériumhoz fordulnak.

Értelmezések
Szó esett az iskolakezdési támogatásról, ami jogosultanként 14 500 forint, a közalkalmazotti ruhapénz emelése nem volt kötelezõ, ezért nem tudott az ORFK még erre is elkülöníteni forrást, de a második félévben azért
megnézi majd a vezetés, mit tehetnének a mégis érdekében.

Legtöbben az országos rendõr-fõkapitányra voltak kíváncsiak

Dr. Sipos Gyula dandártábornok, az ORFK gazdasági fõigazgatója:

A javadalmazásban legyenek
elõrelépések
– Fõigazgató Úr! Mire elegendõ ma a rendõrség költségvetése?
– Cinikus álláspontnak tûnhet, ha azt mondom, hogy a rendõrség
mûködtetésére, de azt azért tudni kell, hogy a költségvetésünk
döntõen mûködési célú elõirányzatokat tartalmaz. A napi normál mûködést
mindenképpen lehet biztosítani a költségvetésbõl, ha azonban olyan feladatok
adódnak, amelyek ezen túlmutatnak, akkor a kormányhoz kell fordulnunk.
– Az érdekvédõk sok minden miatt panaszkodtak.
– Egyenruha ügyben körvonalazódik egy több lépésben megvalósítható, változó ellátási rend, illetve valamiféle egyenruházati egységesítés. A jelenlegi viseletek 2010. december 31-éig hordhatók, azután egységes irányba kell a
rendszert tovább vinni. A túlóra megváltások, illetve a benn maradt szabadságok megváltása tekintetében a felmerült problémákra nagyon nehéz zsigerbõl megválaszolnom, mert sok mindent meg kell vizsgálni a részleteket
illetõen. Alapvetõen azt kell mondani, hogy a jogos igényekért a munkáltató
helytáll. Konkrétan a BRFK-nál neuralgikus ez a dolog, és nekem kötelességem, hogy ezt megnézzük, és azt követõen lehet érdemlegeset mondani.
– Igaz, hogy a a rendõrség nem tudja kifizetni a szakértõi díjakat?
– Igen jelentõs tarifaváltozás következett be, 100-330 százalékos díjemelések történtek, és a szakértõi tevékenység a büntetõeljárás-jogi kódex módosítása nyomán teljesen kikerült a rendszerünkbõl. Amit belül munkáltatóként
meg tudtunk tenni, azt most megrendelõként kell végrehajtanunk. Ennek a
többletigénye nincs benne a költségvetésünkben, Az év elsõ öt hónapjában
egyelõre tudtuk finanszírozni a kifizetéseket, de a nagy volumenû számla
beérkezések az év második felére várhatóak.
– Mit tud mondani a rendõrségi munkavállalóknak, mikor érezhetik egy kicsit
jobban magukat? Mikor lesz kicsit magasabb jövedelmük, jobb ellátásuk?
– Nincsenek hanusseni képességeim, nem látok a jövõbe. Úgy gondolom
azonban, hogy a Magyar Köztársaság teherbíró képességéhez igazítottan
fizetik a rendõröket, és azért láthatóan vannak folyamatos törekvések arra,
hogy a javadalmazásban legyenek elõre lépések. Ebben az évben a köztisztviselõi illetményalap öt százalékkal emelkedett, a körzeti megbízottak 44 ezer
forint/hó elõresorolásban részesültek. A rendszer hordozza magában a megoldásokat, amelyek segítségével elõre lehet mozdulni, de 45 ezer ember
megelégedésére szolgáló bérrendszert csinálni, ezt a lehetetlennel határosnak tartom. Az én feladatom az, hogy amit nekünk a költségvetési törvény
biztosít, az optimumhoz a lehetõ legközelebbi megoldásokkal kerüljön felhasználásra. A magyar rendõrség vezetésének egyébként feltétlen szándéka a lehetõ legjobb feltételek közé hozni a munkatársakat.
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Bencze József nem cáfolta, hogy nagy
a baj a szakértõi háttérrel, mármint ami
a finanszírozhatóságot illeti. Körülbelül
2,5-3 milliárdos pluszköltség szükségletérõl beszélt, amire egyszerûen úgy
reagált: „A mi feladatunk, meg kell találnunk ehhez a forrást!”. Jogosnak minõsítette az egyenruhákkal kapcsolatos
igényeket is, de azt nem tudta vállalni,
hogy azonnal valami csoda történik,
mert rengetegbe kerül a teljes csere. A
jármûállományról elégedetten nyilatkozott, mint említette, soha nem volt ennyi,
és ilyen jó minõségû autója a rendõrségnek. A volt határõr-ingatlanokkal
való gazdálkodás a Nemzeti Vagyonügynökség felügyelete mellett nem is olyan
egyszerû, de foglalkoznak vele, mert az
nem csekély érték.

Jól tartotta
a résztvevõket a szakszervezet

2008. május–június
Torz az állománykép, figyelemre méltó a korfa, kezeletlen a diplomás tiszthelyettesek problémája, miközben joggal irritál sokakat, hogy a nemrég FÜVel nyugállományba vonult hirtelen
„meggyógyul”, és visszafoglalkoztatottként újra megjelenik a placcon, adott
esetben fontos pozícióban, hogy vaskos
juttatásért még parancsokat, vagy legalább észt osztogathasson. Bólogatott a
tábornok e felvetéseket hallva, s kifejezésre juttatta – elmondása szerint nem
csak ebben a körben –, hogy ezekkel a
dolgokkal nagyon nem ért egyet. A képzésre térve kifejtette: differenciáltabbá
kellene tenni. Azt vélelmezte: annak figyelembe vételével, hogy kilencszáz
oktató van a rendszerben, számára az
egész nem tûnik túl hatékonynak. Az
életpályamodellrõl sem zengett dicséretet, de nem titkolta, a megfelelõhöz
nem kevés pénz kell, a pótlékrendszer
áttekintéséhez pedig türelemre, bölcsességre és kitartásra van szükség.
A veszélyességi pótlékot a bûnügyi
technikusok számára is egyértelmûen
jogosnak nevezte az ORFK vezetõje, a
civil felsõfokú végzettség értékelésérõl
annyit említett, rendbe kellene tenni, és
a helyén kezelni, majd értékként emlegette, hogy kényszerbõl senkinek nem
kellett távozni a testülettõl. Egyetértett
azzal is, hogy az üdülési lehetõségekre
is vissza kell térni adandó alkalommal,
de nem tudott a dologra kapásból megfejtést mondani. Arra kérte a szakszer-

Dr. Bárdos Judit, a BRDSZ fõtitkára:

A kérdésekre most kell válaszolni
– Fõtitkár Asszony! Az elõzetes várakozásokhoz képest milyen
eredményekrõl számolhatunk be a BRDSZ tagjainak? Mit sikerült
elérni?
– A sokéves gyakorlatnak megfelelõen évente egy-két alkalommal továbbképzést tartunk a titkárainknak, ilyenkor meg szoktuk
hívni a rendõrség és a felügyeletet gyakorló minisztérium vezetését. Vannak
olyan kérdések, amelyek érdeklik az embereket, de nincs lehetõségük közvetlenül a vezetõnek feltenni a kérdéseiket. Juhász Gábor a tõle megszokottan, rutinosan igyekezett adni a válaszokat, õ látja el az IRM-ben a rendészeti
szervek felügyeletét, de reméljük, mindaz a tapasztalat, amit belügyi államtitkárként szerzett a rendõrség irányításában, az most pénzre váltható. Ismeri a
rendõrség anyagi problémáit, tudja, mely szervezeteket kellene korszerûsíteni
ahhoz, hogy a rendõrség jobban lássa el a feladatait, mint politikus, tudja azt
is, hogy a politikát meg kell próbálni kiszorítani a rendõrség területérõl.
– Érdekképviseletként mi az a két-három cél a közeli vagy a távolabbi jövõben, amelyeket a BRDSZ el szeretne érni?
– Tudjuk, hogy át kellene alakítani a szolgálati törvény illetményrendszerét.
Kiszámítható életpályát kellene végre alkotni, amely vonzza a fiatalokat a
pályára, hogy újra jó legyen rendõrnek lenni, az egyenruha viselésére is újra
büszkék legyenek. Lehet, hogy át kellene alakítani az oktatási rendszert, a
rendészeti szakközépiskolákban, át kell gondolni, hogy mindenki a helyén dolgozik-e a rendõrségnél, vagy adott esetben – ezt mi fájóan élnénk meg –
polgáriasítani kell. Az államtitkár azt sem tartotta kizártnak, hogy a szolgálati
jogviszonyban állókra vonatkozóan a szolgálati nyugdíjhoz is hozzá kell nyúlni, de ebben az esetben határozott biztonsági fékeket kívánnak a rendszerbe
építeni. Szerintem egyébként nem eszik olyan forrón a kását, ezek a problémák nem ebben az évben fognak megoldódni.
– A BRDSZ-tagok lehetnek kicsit bizakodóak, vagy harcra kell készülni?
– Is-is. Sipos úr megígérte, hogy felülvizsgálja a belügyi helyszínelõk veszélyességi pótlék iránti igényét, a folyósítás feltételeit. Ígéretet tett arra, hogy a
területi gazdasági ellátó igazgatóságoknál uralkodó áldatlan állapotoknak végre véget vetnek. Mindenki megkapja a saját munkaköri leírását, és annak
megfelelõen kell dolgozni. Megígérte, hogy megvizsgáltatja a ki nem vett szabadságok ügyét a GEI-kben és a BRFK-n. Elismerte, hogy a jelenlegi rendszerben nem tudja finanszírozni a BRFK-n felhalmozódott és ki nem fizetett
túlórákat, tehát erre külön kell kérni pénzt a kormánytól. Elmondta, hogy a
2009-es költségvetés már tartalmazni fogja a lakáshoz jutás feltételeit, amelynek segítségével megpróbálják Budapestre csábítani a vidéki kollégákat. Arról is beszélt, hogy a volt határõrökre kétéves moratórium vonatkozik, de már
el kellene gondolkodni róla, mi lesz velük. Ezek a napi munkát érintõ kérdések, amelyekre nem 2009-2010-ben kell válaszolni, hanem már 2008-ban.

vezetet, tegyen javaslatokat, hogyan volna érdemes alakítani a rendszeren. Kissé szakmai ügyekre kitérve elégedettségének adott hangot a fõkapitány, hogy
az objektív felelõsség bevezetésének
ennyire pozitív hatásait tapasztalták,
ami arra indítja a rendõri vezetést, hogy
ezen az úton haladjanak tovább. Dr.
Bencze József végül megköszönte a figyelmet, és a megértést, és további jó
munkát kívánt az érdekvédõknek.
Akár hiszik, akár nem a Tisztelt Olvasók, dr. Sipos Gyula dandártábornok
visszafogott pikírtsége ellenére visszatérõen az egyik legnépszerûbb rendõri
vezetõ a BRDSZ köreiben. A huncut mo-

sollyal a bajusza alatt a mikrofon mögé
álló gazdasági fõigazgatót személyiségéhez passzoló finom „beszólások” fogadták, amelyeknek láthatóan örült.
Tudta, hallotta, értette az elõzetesen elõvezetett kérdéseket, felvetéseket, de elõször, mint mindig, alapvetésként elmondta, hogyan állunk – mármint a
rendõrség a maga költségvetésével. Valamivel több, mint 140 milliárd jut bérjellegû juttatásokra, a szakközépiskolai
évek betudása plusz 1,4 milliárdos terhet jelentett az ORFK-nak, 700 milliót
a márciusi rendkívüli közterületi jelenlét, de vár a cég a kormánytól hétmilliárdot remélnek, amit feltehetõen meg Î
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2008. május–június
Î is kapnak a rendszerben nem szereplõ

kiadások fedezetére.
– Gördülõ, követõ tervezéssel kell
mûködtetnünk a rendszert – érvelt a fõigazgató, majd az elvonásokról beszélt,
amelyek konklúziója: – Nem elég 45
ezer fõre a költségvetésünk, hanem
csak körülbelül 43 ezerre – mondta.
Cáfolta, hogy minden tekintetben minimalizálták volna a túlmunka ellentételezésének lehetõségét, de kifejtette,
például felújításra szinte nem is futja, s
így vannak igen ramaty ingatlanok, például az Érdi, a Hajdúnánási vagy a Siófoki Rendõrkapitányságé. A fõigazgató
szerint még mindig vannak párhuzamosságok, amelyek eltüntetésén gõzerõvel
dolgoznak, a szakértõi díjazás fedezetérõl viszont túl sok jót nem tudott elõvezetni. Inkasszó is lehet a vége, vonta
Terjéki László, a BRDSZ katasztrófavédelmi tagozatának elnöke:

„Nem volt még fizetésemelés”
– Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság személyügyi
vezetõje járt nálatok itt tegnap. Milyen témákról volt szó, és mire
jutottatok?
– A katasztrófavédelem területén mind a tûzoltó, a polgári védelem és az önkormányzati tûzoltóságokat érintõ kérdéseket teljes
mértékben sikerült megbeszélni. Speciális helyzetben vagyunk, hiszen a folyamatos szervezeti változások bennünket nagymértékben érintettek. Ismét
új miniszterünk van, akinek alapvetõen még az új koncepcióját nem ismerjük.
A személyzeti osztályvezetõvel gyakorlatilag majdnem mindenben egyetértettünk, a kérdés az, hogyan sikerül a megvalósítás. El kell kezdenünk a tárgyalásokat minél elõbb a minisztériummal.
– Azt hallottam, a legnagyobb sérelem, hogy a közalkalmazottak nem kaptak
fizetésemelést.
– Egyedüli szervezetként mi vagyunk azok, akiknél nem történt meg még a
közalkalmazottak részére a fizetésemelés. Ugyanakkor részben örülök annak, hogy a megállapodás szerinti fizetésemelés történik, hisz a nagy vesztesek mi lennénk, mert a mi közalkalmazotti állományunk kapna szinte országosan egyedül állóan maximum három százalékos átlag fizetésemelést. Ezért
húzódik a dolog, mert minden eszközt bevetettünk bizonyos pluszpénzek megszerzéséért, a folyamatos változások miatt a teljesítés ugyanis nem realizálódott. Az elõzõ minisztertõl kaptunk bizonyos ígéretet, hogy kiegészítik azt,
így nagyobb összeg lesz az emelés. Az eltelt egy hónapban próbálunk ismerkedni az új miniszterrel, kíváncsiak vagyunk, a régi állja-e még a szavát, ha
marad pénz a közalkalmazottak bérének a rendezésére. Reméljük, hogy igen.
– A másik sarkalatos kérdés volt a 40 órás munkahét bevezethetõsége. Ezzel
kapcsolatban mi a helyzet?
– Nézetkülönbség van a munkáltató és a szakszervezeti oldal között. Ismert
a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete álláspontja, megerõsítették, õk is úgy gondolkodnak, mint mi. A munkáltató viszont a 48 órás mellett
tette le a voksot, habár, ha jól tudom, fõigazgató úr távlati tervként emlegette
a 40 órás munkahetet. Sajnos ez akkora anyagi vonzattal jár, amely felülmúlja az OKF, de a minisztérium kompetenciáját is. Ehhez majd kormányzati döntés kell. Úgy látszik, hogy a kormány erõteljesen kivár a bírósági perek
végeredményéig. Mi is azt várjuk, hogy a bíróság döntsön végre, és reméljük, hogy a 40 óra gyõz, és az ehhez szükséges eszközöket és forrást biztosítani fogják.
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A katasztrófavédõk külön
tárgyalták meg problémáikat

meg az ügy mérlegét, a helyszínelõk veszélyességi pótlékáról pedig azt állította, feszültségforrás is lehet, de egy szóval sem állította, hogy ne lenne jogos.
A fõkapitányhoz hasonlóan a pótlékrendszer teljes átreformálásával mondta
megoldhatónak a káosz megszüntetését,
s nem csekély önkritikával kifejtette: az
egyik legnagyobb probléma, hogy a rendészeti feladatok megvalósítása rossz
struktúrában, rosszul elosztva mûködik.
További anomáliákra utalva kijelentette: – Feltehetõen ez Európa egyik legdrágább rendõrsége.
Újabb kérdésekre válaszolva Sipos
Gyula felvetette, nehezen eldönthetõ, ki,
hol gazdálkodna jobban a rendszerben,
az üdülési csekkel kapcsolatban azt ígérte, még nem lefutott az ügy. A lövedékálló mellényekrõl vélelmezte, sokkal
nagyobb az igény a szükségesnél, ez ügyben a parancsnokoknak tenniük kell
valamit. Mindenkinek ugyanis nem indokolt ilyen felszerelés.
A háromnapos tanácskozássorozatot
pénteken a tapasztalatokat összegzõ
ülés zárta.
Szöveg: CSÁSZÁR KÁLMÁN
Kép: BERCSÉNYI GÁBOR,
CSÁSZÁR KÁLMÁN
(Az interjúkat nemsokára a BRDSZ
honlapján is láthatják, cikkünkben ezek
rövidített és szerkesztett változát olvashatják. – a szerk.)

2008. május–június

Mennyit keres
egy rendõr?
Az elmúlt napokban nyilvánosság reflektorfényébe
kerültek a rendõrök anyagi
lehetõségei. Az alábbi összegzés a HVG Kiadó gondozásában megjelent Szakmák Könyve adatain alapul.

Keresetek
2005-ben a rendõrök átlagosan havi
207 ezer forintot, átszámítva évi mintegy 9800 eurót kerestek (az összes foglalkozási ág átlaga 150 ezer forint, évi
7200 euró).
Ezzel itthon a kereseti éllovas mezõnybe tartoznak a szolgáltatók foglalkozás-fõcsoportján belül, amely az Európai Unió statisztikáiban 2003-ban és
2004-ben évi 4500 euró egy fõre jutó
átlagkeresettel szerepel. A rendõrök
havi alapbére és bruttó keresete 2002rõl 2005-re erõsen lecsökkent, az alapbér 38 százalékkal, a kereset 25-tel,
vagyis nõtt az alapbéren felüli keresetrészek hányada.
A megyék közötti különbségek szerkezete eltér az összes hazai foglalkozási ág átlagától (aszerint 7 megyében átlagos volt a kereset, 12-ben átlag alatti, s csak a fõvárosban átlag
fölötti). A rendõrök körében a BorsodAbaúj-Zemplén megyeiek vitték haza
a legtöbbet, itt a havi kereset átlagosan 45 ezer forinttal múlta felül a 207
ezret. A legrosszabbul Nógrádban és
Vasban jártak az e foglalkozási körben dolgozók, ezekben a megyékben
140 ezer forint körül alakult az átlagkereset.
A nõk e munkakörben átlagban kevesebbet keresnek a férfiaknál. 2005ben a 45-54 évesek körében a férfiak
átlagosan 17 ezer forinttal kerestek
többet, amit nem tudott ellensúlyozni,

hogy a fiatalabb korosztályokban a nõk
kaptak többet.

Munkaerõpiac
A rendõrök 2005-ben mindannyian
alkalmazottak voltak. A foglalkoztatottaknak átlagosan 15 százaléka nõ, ez
az arány 50 év felett 30 százalék.
A rendõrök létszámukhoz mérten kisebb arányban jelennek meg álláskeresõként a munkaügyi hivatali regisztrációban, mint az összes hazai foglalkozási ág átlaga (2005-ben egy százalék az összes 7 százalékkal szemben). A zömében férfi álláskeresõknek
2005-ben 4 százaléka pályakezdõ, s
arányuk 2000 és 2005 között stagnált.
2006 tavaszán e körben nem volt bejelentett álláshelykínálat.

Piaci esélyek
és elvárt ismeretek
2000-rõl 2005-re a munkaügyi hivataloknál bejelentkezett álláskeresõk
száma 5 százalékkal csökkent, a bejelentett álláshelyek száma 2001 kivételével elhanyagolható volt. Az NSZI
jövõelemzése szerint várhatóan kisközösségi rendõrségek jönnek majd létre, és nõ a szakma megbecsülése.

Elvárt szakmai ismeretek: a rendõrnek ismernie kell a munkaköri feladataihoz kapcsolódó törvényeket, jogszabályokat, parancsnoki utasításokat,
intézkedéseket. Emellett elvárás az
alapfokú pszichológiai ismeretek megszerzése, az államigazgatási eljárás
ismerete, az elsõsegély-nyújtás, fegyverismeret, fogdaszabályzat, iratkezelési szabályzat ismerete, jármûmûszaki ismeretek, nyomozási, õrjárõr-utasítások rendszerének ismerete.
Elvárt szakmai készségek: B kategóriás vezetõi engedély, gépjármûvezetés-technikában való jártasság, a
fegyverzeti anyagok kezelése. A jogszabályváltozások nyomon követése,
légalkoholmérõ mûszerek kezelése,
rajzkészség (helyszínrajzok készítése), rendõri eszközök helyes alkalmazása, sebességmérõ mûszerek kezelése, számítógép-kezelés, szoftverhasználat szintén nélkülözhetetlen, ha
valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni.
2005-ben – a Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint – a nem anyagi
szolgáltatási foglalkozás-alcsoportban
a foglalkoztatottak mintegy 30 százaléka nem a lakóhelyén dolgozott.
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25 EZER FORINT KÉT RÉSZLETBEN

A közszféra bérkiegészítése
A költségvetésnek bruttó 25 milliárd, nettó 9-10 milliárd forint többletkiadást jelenthet a közszféra bérkiegészítése a korábban tervezettet
meghaladó mértékû infláció miatt – adta hírül május végén a távirati
iroda.
Az idei költségvetés tervezésekor a Pénzügyminisztérium (PM) 4,5 százalékos inflációval számolt, a prognózist azóta 5,9 százalékra emelték. Mivel a
tavaly december elején, kötött bérmegállapodás a közszférával rögzíti, hogy
ezen a területen meg kell õrizni a keresetek reálértékét, a magasabb infláció
miatt egyszázalékos bruttó béremelésre van szükség. Ez összesen 25 milliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek, ám a járulékokból többletbevétele is származik a büdzsének. Rövid idõn belül, várhatóan az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban (OKÉT) írják alá az errõl szóló megállapodást. Eszerint a közszférában minden munkavállaló mintegy bruttó huszonötezer forint bérkiegészítést kap két ütemben, elsõ lépésként tizenöt-,
majd tízezer forintot. Az egységes mérték az alacsonyabb keresetûeknek
kedvez, mivel az ebbe a körbe tartozók fogyasztási kosarát kedvezõtlenebbül érinti a vártnál magasabb infláció. A fogyasztói árak a tervezettnél lassabb csökkenése a költségvetésre semleges hatással van, a növekvõ bevételek mellett ugyanis a közszféra bérén kívül emelkednek a nyugdíj- és a
kamatkiadások is. Az utóbbit a PM a tervezett 1098 milliárd forintról 1151
milliárd forintra emelte.

LAPZÁRTA UTÁN

Fedezet nélkül: béremelés?
Június 3-án ülésezett az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon (OKF)
az OKF érdekegyeztetõ tanácsa.A napirendi pontok között a fõ helyet a
közalkalmazottak 2008 évi keresetnövekedése foglalta el. Legfrissebb értesüléseink szerint az ülésen kiderült, hogy jelenleg a rendvédelmi szervnél
nem áll rendelkezésre az ötszázalékos táblaemelkedés fedezetének száz százaléka, erre a kormány csak hatvanszázalékos költségvetési támogatást biztosított. Így, sajnálatos módon a tábla emelkedésének ötszázalékos mértéke a munkáltatói döntésen alapuló bérelembõl két százalékot vesz el.
Emlékezetes, hogy hónapokkal ezelõtt, az ÖTM akkori vezetése ígéretet tett
arra, hogy a hiányzó mintegy 42 millió forintot esetleg biztosítani tudja, de a
miniszterváltás ezt a támogatást kérdésessé teszi.

Jelentõs béremelés
a pedagógusoknál
A közalkalmazotti bértábla módosításával 35-40 milliárd forint ráfordításával jövõre megemelné a kormány a kezdõ pedagógusok, az iskolaigazgatók és a hátrányos helyzetû gyermekekkel foglalkozó tanárok bérét –
tudósít a Népszabadság. A pályakezdõknél ez akár negyvenezer forintos
havi növekedést is hozhat. Ezzel egyidejûleg a régebben dolgozó tanárok fizetését kiigazítanák, hogy többet keressenek, mint a fiatalabbak.
A döntést az a tanulmány alapozza meg, amelybõl kiderül, hogy azokban
az országokban hatékony az oktatási rendszer, amelyekben nem a más
pályára alkalmatlan emberek mennek el pedagógusnak, ahol a kezdõ fizetések vonzóak. Az MSZP mellett az SZDSZ is támogatja a változtatáshoz szükséges törvényjavaslat elfogadását, míg a Fidesz ellenzi, mert
szerinte a többi tanár bérét is a pályakezdõkével megegyezõ mértékben
kellene emelni.
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Bruttó 15 ezer
forint biztos jár
a közszférában
Június 4-én véglegesen megállapodott a kormány a szociális partnerekkel, hogy egyösszegû bérkiegészítést kapnak a köztisztviselõk és a közalkalmazottak.
Lényegében ekkor szentesítették azt
a tervezetet, miszerint a június havi
bérrel együtt minden köztisztviselõ, közalkalmazott, valamint költségvetési szervvel munkaviszonyban
álló dolgozó fejenként bruttó 15
ezer forint bérkiegészítést kap. Erre
azért volt szükség, mert az idei évi
ötszázalékos bruttó béremelést még
az eredetileg tervezett ötszázalékos
inflációhoz igazították. De már a
szaktárca is 5,9 százalékos árnövekedést vár.
A nyári többletjuttatás csak részben
ellentételezi a magasabb inflációt.
A további kiegészítés mértéke attól függ, hogy mennyire lesz erõteljes az áremelkedés. A többletjuttatás beépül az illetményrendszerbe. Ez azt jelenti, jövõre nem a korábbi megállapodás szerinti négyszázalékos, hanem az idei többletinflációval növelt mértékû keresetemelésre számíthatnak a közszférában foglalkoztatottak. A bérkiegészítés összességében — a kormány tájékoztatása szerint — bruttó 15 milliárd forint kiadást jelent,
a szakszervezetek megítélése szerint azonban a visszafolyó adók és
járulékok miatt a tényleges költség
hét-nyolc milliárd forint.

FADD-DOMBORI-ban
induló szaktáborokba

Lehet még
jelentkezni!
Jelentkezõket várnak például a
TÛZOLTÓ TÁBORBA!
A tábor augusztus 5-tõl augusztus
14-ig tart.
A BRDSZ-, illetve az MKKSZ-tagok
gyermekeinek 17 000 forintba kerül,
másoknak 26 000 forintot kell
fizetni.
Jelentkezni Szabó Györgyné,
Évánál lehet a
26-791; 432-7461; 06-30-6653540
telefonszámokon

2008. május–június

SOMOGYBAN KICSIT MINDEN MÁS

Ildikó panasza
Tapasztalt versenyzõnek
számít Nagyné
Horváth Ildikó,
a somogyi rendõrök BRDSZalapszervezeti titkára, aki
egyik legfõbb firtatóként hívta
fel magára a figyelmet
Domboriban. Azzal kezdte,
elege van abból, hogy mind
gyakrabban mondanak neki
akkor is nemet, ha biztos az
igazában, miszerint igen járna.
Az anyagi-pénzügyi szolgálat verte ki
a titkárnál a biztosítékot: lehet, hogy jár
a gyeseseknek, ami a ténylegesen dolgozóknak, de csak akkor biztosítják, ha
az ORFK erre utasítást ad.
– A másik vesszõparipám mostanában a bûnügyi technikusoknak, bûnjelkezelõknek járó védõfelszerelések, és
a veszélyességi pótlék. Kevés a papírruha, rákkeltõ vegyszerrel dolgoznak,
nehézfémekkel és mérgekkel kerülnek
érintkezésbe a kollégák. Egyikük hepatitis C fertõzést kapott, ami miatt

immáron 2-3 hónapja betegállományban van, és még nem tudni, hogyan alakul az egészségi állapota. Pedig fiatal,
30 év körüli ember, aki természetesen
nem kaphatott védõoltást, csakúgy,
mint a többiek sem. Nem jár, állítják
az illetékesek, én viszont azt mondom,
a rendõrségnek a kötelessége mindent
megtenni a munkatársai egészségvédelméért, mégpedig a saját költségvetésébõl finanszírozva – háborog az agilis asszony, aki elmondta azt is: az utóbbi idõben valamelyest javult a kapcsolat a gazdasági vezetéssel.
Azon is ki vannak bukva, természetesen õ is, hogy sorozatosan veszik
vissza azokat, akik akár FÜV-el mentek nyugdíjba, és ez hihetetlen mérték-

Félreértés
A T-MA eggyik korábbi lapszámában
Sipos Gyula, az ORFK gazdasági fõigazgatója interjújában egyebek mellett
azt mondta, ha az év elején megint elharapóznak a nehézségek a Magyar Államkincstár béradatbázisát kezelõ számítástechnikai programjaiban, még az
is megtörténhet, hogy a munkavállalóknak nem rendes idõben, hanem mondjuk csak 10-éig utalhatják át a fizetésüket. Ezen több felelõs vezetõ felháborodott, hogy a szakszervezet lapja –
alaptalanul – rémhíreket terjeszt. Ez nyilvánvalóan félreértés, csak azt vetettük
papírra, amit egy tábornok felelõsséggel nyilatkozott. Nem szokásunk rémes
híreket terjeszteni (csak, ha muszáj),
és a jövõben sem áll szándékunkban.
Ezt legtöbb BRDSZ-tag, illetve olvasóink pontosan tudják.

ja. Kevés a tisztítószer, a szakmunkások
például nem tudnak mivel kezet mosni,
ha olajosak lesznek, hacsak nem hoznak
otthonról ehhez szükséges anyagot. Ami
még ennél is súlyosabb, úgy tûnik, valaki spórol az „ellenállást leküzdõ szerekkel”, vagyis gyakorta hiánycikknek bizonyul a könnygázspray.
– Azért van örömhír is, ebben az évben 35 fõvel gyarapodott az alapszervezet létszáma. Volt olyan hét, amikor minden nap bekopogott valaki, hogy szeretne belépni. Ilyenkor jó titkárnak lenni,
de ha veszekedni kell, akkor kevésbé –
összegez Ildikó, de még eldicsekszik
vele – s miért ne tenné? –, hogy rendszeresek az úgynevezett családi napok,
színházba is járnak, hol az Operettbe,

A titkár hosszasan
sorolta a sérelmeket

ben irritálja a rendõrségi alkalmazottakat, a hivatásosokat és a közalkalmazottakat egyaránt.
– Az 1,2-es szorzóra is a pénzhiányra hivatkozással mondanak nemet, pedig könnyen belátható, a rendõri munka nem átlagos, hanem annál jóval erõteljesebb megterhelést jelent. A közlekedési támogatásért is többhetes harcokat kell vívni sok esetben – folytatja
Horváth Ildikó.
Hihetetlen, de náluk nemcsak a védõruhát, hanem a munkaruhát is le kell adni,
ha eljön az ideje a cserének, holott tudomásuk szerint erre semmiféle jogszabály
nem kötelezi az érintetteket, de a gazdasági vezetõt ez a legkevésbé sem zavar-

hol a Madáchba, ilyenkor busz viszi Budapestre az érdeklõdõket.
Kisebb üzletekkel, vállalkozókkal
megállapodtak, hogy tagjaik 5-10 százalékos kedvezményt kapnak náluk, szóval igyekeznek komolyan venni, hogy
törõdni kell az emberekkel, és beszélgetni kell velük. A problémák ellenére
Nagyné állítja, a vezetõkkel korrekt a
kapcsolat, még abban is segítenek, hogy
80 gyermek nyáron eljusson Domboriba,
ahol felügyelettel egy-egy hetet töltenek
el felhõtlen kikapcsolódással. A megyében az FRSZ-el jó kontaktust tartanak,
nem ritka, hogy közösen vetnek fel olyan
problémákat, amelyek az embereket
CS.K.
foglalkoztatják.
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ÜDÜLJ ÉS GYÓGYULJ,
NÁLUNK AZ ÁRAK IS A FÖLDÖN JÁRNAK!
A magyarországi gyógyvizek hatásmechanizmusát kihasználva üdülteti és pihenteti
szakszervezetünk tagságát és azok kedves családtagjait. A BRDSZ honlapján, valamint
a tízezer példányszámban kiküldött üdülési tájékoztatókból válogathattok hol, milyen
áron tudtok pihenni üdülõinkben. Engedjétek meg, hogy a válogatáshoz segítséget
nyújtsak rövid összeállításommal gyógyvízi üdülõinkrõl. Mátyás Mária összeállítása.

Hajdúszoboszló
A reumások Mekkája
A 73 fokos alkalikus, jódos, brómos,
konyhasós hévízre épült fürdõ Európa
legnagyobb fürdõkomplexuma. A jódos
gyógyvíz segít az izületi gyulladások és
elváltozások, a gerinc gyulladásos megbetegedései, az érszûkület, az idült nõgyógyászati megbetegedések és bõrbetegségek kezelésében. A kúra a sportsérülések utókezelésére, agyvérzés, agymûtét vagy más okból kialakult bénulások utókezelésére ugyancsak alkalmas.
Fogyasztásuk erõsen hat a pajzsmirigyre, ezért csak az orvos elõírása szerinti
adagban ihatók.

Turnusok
Turnusok: egész évben hetes váltással, keddtõl hétfõig tartanak.
TÉRÍTÉSI DÍJAK FÕSZEZONBAN:
(Ft/hét/apartman): – Az üdülõben
apartmanár van, tehát egy személy üdülése esetén is teljes árat kell fizetni.
A hajdúszoboszlói üdülõben nincs
gyermekkedvezmény. Az apartman négyágyas, egy pótágy helyezhetõ el.
BRDSZ és MKKSZ tagoknak:
– 30 000 Ft/apartman/hét
Külsõsöknek:
– 35 000 Ft/apartman/hét
Térítési díjak elõ- és utószezonban:

HÉVÍZ
Radioaktív vizek

Fájdalomcsillapító hatása van a rádiumot vagy radongázt tartalmazó vizeknek, optimalizálják a hormonháztartást is. A hévízi gyógytó hatása megelõzés és gyógyítás terén egyaránt igen
széleskörû.
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BRDSZ és MKKSZ tagoknak:
– 26 000 Ft/apartman/hét
Külsõsöknek:
– 31 000 Ft/apartman/hét
Az idegenforgalmi adó 360 Ft/fõ (18
éven aluli és 70 éven felüli személy mentesül a fizetés alól), melyet az üdülõben
kell fizetni.
A beutalóhoz nem tartozik fürdõbelépõ!

Turnusok
Turnusok: egész évben hetes váltással, keddtõl hétfõig tartanak.
TÉRÍTÉSI DÍJAK (Ft/hét/apartman): – Az üdülõben
apartmanárak vannak, tehát egy személy üdülése esetén is
teljes árat kell fizetni. A hévízi üdülõben nincs gyermekkedvezmény.
A beutaló mellé egyhetes szanatóriumi bérletet kap a beutalt
utalt, amely feljogosítja az ÁEK hévízi szanatóriuma szolgáltatásainak igénybevételére: uszoda, gyógyvíz, ingyenes szakorvosi ellátás, fizikoterápia stb. Beutalót nem kell vinni. A szanatórium területére 14 éven aluli gyermek nem vihetõ be.
Az idegenforgalmi adó 360 Ft/fõ/nap. 18 éven aluli, és
70 éven felüli személy mentesül a fizetés alól, melyet az
üdülõben kell fizetni.

I. apartman – 4 fő
II-III. apartman – 2 fő
IV. apartman – 2 fő
V. apartman – 2 fő
VI. apartman – 6 fő
VII. apartman – 4 fő
VIII. apartman – 4 fő

BRDSZ és MKKSZ
tagoknak:
50 000.24 000.28 000.19 900.46 250.42 000.38 000.-

Külsősöknek:
67 000.30 000.32 000.26 000.52 000.49 000.45 000.-
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GYOPÁROSFÜRDÕ
Az Alföld gyöngye
A tórendszert akkor is érdemes felkeresni, ha kirándulni, csónakázni
vízibiciklizni vágyunk. A természetes alkáli-hidrogénkarbonátos víz, különbözõ
mozgásszervi, gyulladásos, reumatikus
és nõgyógyászati megbetegedések gyógyítására alkalmas.
Turnusok
Turnusok: egész évben hetes váltással, keddtõl hétfõig tartanak.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
BRDSZ és MKKSZ tagoknak:
– felnõtt: 17 500 Ft/fõ/hét
– gyermek (3-14 éves korig): 10800
Ft/fõ/hét
Külsõsöknek:
– felnõtt: 23 000 Ft/fõ/hét

– gyermek (4-14 éves korig): 14 000
Ft/fõ/hét
Étkezési lehetõség a Békés Megyei
RFK objektumában térítés ellenében
(ebéd: 436 Ft) igénybe vehetõ.

Az idegenforgalmi adó 200 Ft/fõ (18
éven aluli, és 70 éven felüli személy
mentesül a fizetés alól), melyet az üdülõben kell fizetni.
A beutalóhoz szobánként két felnõttés egy gyermek-fürdõbelépõt kapnak a
beutaltak. Visszamondás esetén a fürdõbelépõ árát levonjuk a visszafizetendõ
összegbõl.

HARKÁNY
Kénes vizek

Bõrön át is javítják a szervezet kénháztartását. Hatásuk nagyon erõs, reumás betegeknek és bõrproblémák kezelésére javasolják a fürdõterápiát.

Turnusok
Turnusok: június háromtól szeptember elsejéig hetes váltással, hétfõtõlhétfõig tartanak.
Hét kétfõs, egy háromfõs és öt négyfõs
apartman.
TÉRÍTÉSI DÍJAK hétéjszakás turnusnál:
BRDSZ és MKKSZ tagoknak:
– felnõtt: 19 000 Ft/fõ/hét
– gyermek (3-14 éves korig): 10 000
Ft/fõ/hét

CSERKESZÕLÕ
Kloridos vagy sós vizek
A nátriumban és kloridionokban gazdag
vizek a nõk számára a legjobbak. Ivókúraként hurutos megbetegedéseknél alkalmazhatók. A sós levegõ belélegzésével a
légutak minden kórokozótól megtisztulnak,

ezáltal a szervezetbõl eltûnnek a fertõzõ gócok. A cserkeszõlõi sóbarlangban mindezt
megtapasztalhatjuk.
Kettõ 4-4 személy elhelyezésére alkalmas faház.

Külsõsöknek:
– felnõtt: 25 000 Ft/fõ/hét
– gyermek (3-14 éves korig): 13 000
Ft/fõ/hét
Az idegenforgalmi adó összege 330
Ft/fõ. 18 éven aluli, és 70 éven felüli
személy mentesül a fizetés alól, melyet
az üdülõben kell fizetni.
A beutalóhoz fürdõbelépõt kap a beutalt.
Visszamondás esetén a fürdõbelépõ árát
levonjuk a visszafizetendõ összegbõl.
Turnusok
Turnusok: tavasztól október 15-ig
Térítési díjak:
BRDSZ és MKKSZ tagoknak:
– felnõtt: 12 900 Ft/fõ/hét
– gyermek (3-14 éves korig): 6 900
Ft/fõ/hét
Külsõsöknek:
– felnõtt: 17 000 Ft/fõ/hét
– gyermek (3-14 éves korig): 9 000
Ft/fõ/hét
Az idegenforgalmi adó összege 350
Ft/fõ. 18 éven aluli, és 70 éven felüli
személy mentesül a fizetés alól, melyet az üdülõben kell fizetni.
A beutalóhoz fürdõbelépõ nem tartozik.
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Mozaikok

— Mi lesz a többlettel? A rendszeresített státus felett foglalkoztatottak helyzetének rendezése érdekében az ORFK
május 13-án szakértõi egyeztetést folytatott a reprezentatív szakszervezetekkel. Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének
(BRDSZ) fõtitkára a T-MA-nak elmondta: az ORFK tervezetében szereplõ határidõk szûkösek, a döntések elõtt elõször gazdasági számításokat kell készíteni az egész rendõrségre, illetve külön
a BRFK-ra vonatkozóan, ugyanis nem
lehet csak a BRFK létszámhelyzetére
szûkíteni a problémát, mert az egész
rendõrséget érinti. Jó lenne tudni, vetette fel a fõtitkár, mennyit áldoz a létszámhiány megoldására a központi költségvetés, egyáltalán meg akarja-e oldani ezt
a problémát a kormány, s ehhez képest
a rendõrség vezetõinek milyen mozgásterük van.
***
— Csökken a tûzoltók munkaideje.
Júliustól heti 48 órára csökken valamennyi hivatásos tûzoltó munkaideje.
Az új belépõknek köszönhetõen lehetõvé válik, hogy mind a 7 200 hivatásos tûzoltó munkaidejét heti 48 órára
csökkentsék – közölte újságírókkal
Tatár Attila altábornagy, Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) vezetõje. A most felesküdõ tûzoltók kiképzése kétmilliárd forintba került. Az OKF
szeretné elérni, hogy a jövõben több
pénzt kapjon mûködési-üzemeltetési
költségeikre, és arra, hogy olyan különleges eszközöket is beszerezhessen,
amelyekkel eredményesen kezelhetik a
tûzoltók a klímaváltozás okozta problémákat, mint például az erdõ- és avartüzeket. Emellett a Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság továbbra is törekszik a
szakzsargonban „fehér foltnak” nevezett
területek csökkentésére, ahová a tûzoltóság nem tud 20 percen belül kiérni.
Ennek érdekében továbbra is támogatja az önkéntes köztestületi tûzoltóságokat, amelyekbõl jelenleg 68 mûködik
Magyarországon, és körülbelül 1,3 millió ember „tûzvédelmét” biztosítják.
***
—
Rendõrnyugdíjazás
rosszabb feltételekkel. Õszre készülhetnek el az új
szabályok. Valószínûleg
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tárõrök nyugdíjba – mondta Draskovics
Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter a kereskedelmi televízió híradójának.
Ma ugyanis akár 50 ezer forinttal is több
lehet a rendõri nyugdíj, mint a rendõri fizetés, és már 25 év után le lehet szerelni. Sokan azonban ezt a 25 évet sem
várják meg, és orvosi indokkal korábban
nyugdíjba mennek. Az új szabályokat
valószínûleg õszig kidolgozzák, és azt
is szeretnék, hogy azok a rendõrök, akik
eddig egészségügyi okok miatt leszereltek, újra munkába állhassanak. A szakszervezet szerint erre kevés az esély.
Veszélyes munkakör – ez az egyik legfontosabb indoka annak, hogy a rendõrök és a pénzügyõrök az átlagosnál
hamarabb, akár már 25 év után abbahagyhatják a munkát. A nyugdíjukat pedig nem az átlagos jövedelmük, hanem
az utolsó évi, általában megemelt fizetésük alapján számolják ki. A kormány
már korábban tervezte, hogy ezt a kiváltságot megszünteti, de végül nem
változott semmi. A hír hallatán azonban
tavaly több mint kétezer rendõr egészségügyi okok miatt idõ elõtt leszerelt, és
nyugdíjba ment.
***
— Levélben búcsúzott el Újhelyi István távozó államtitkár munkatársaitól, kollégáitól és a szociális partnerektõl, többek között a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete vezetõitõl. Megköszönte az együtt
eltöltött két évet. „Rengeteg szakmai
segítséget kaptam és sokat tanultam
Önöktõl, mindig szívesen fogok emlékezni a minisztériumban eltöltött idõre.
Örülök, hogy részem lehetett ebben az
idõszakban az ÖTM-hez tartozó számos csodás terület segítésében, formálásában, sikeresebbé tételében. A további erõfeszítésekhez mindenkinek jó
munkát és boldogságot kívánok. Hiányozni fognak nekem” – írta a posztjáról önként lemondott államtitkár.
***
— A kormány idén már nem tervez
a közszférát érintõ létszámcsökkentést, a bérek pedig reálértéken maradnak – jelentette ki május közepén
Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter az egyik közszolgálati szakszervezetének budapesti
kongresszusán. Jövõre a 13. havi illetményeket újra a „hagyományos módon” fizetik majd ki a munkavállalóknak. Utalt arra, hogy a korábbi változ-

tatást, vagyis hogy az illetményt az
érintettek késõbb kapták meg, a „kényszer szülte”. A „bérkérdésrõl” szólva
emlékeztetett arra, hogy a kormány az
érdekképviseletekkel korábban abban
állapodott meg, hogy 2008-ban a reálkeresetek szinten maradnak. Hozzátette, a hivatalosan prognosztizált inflációs elõrejelzések alapján a kormány
megteszi a korrekciós intézkedéseket,
tehát „állja a szavát”. A szerkezeti átalakítások 2006-2007-ben megtörténtek, így idén már nincs létszámleépítésre irányuló kormányzati szándék. A
közigazgatás személyzetpolitikájáért
felelõs kancelláriaminiszter nagy kihívásnak mondta a 2011-es magyar európai uniós elnökséget, amely, mint
mondta, a nemzeti érdekek képviseletének komoly esélyét nyújtja. Közölte, a köztisztviselõk közül választják
ki a mintegy 800 fõs elnökségi stábot,
valamint az ügykezelõk és az úgynevezett dossziéfelelõsök 350 fõs körét.
Az elnökségi stáb kiválasztása már
megkezdõdött.
***
— Nem kapták meg azt a béremelést
a háromévente sorosan elõlépõ közalkalmazottak Vas megyében. A helyi BRDSZ alapszervezet titkára különbözõ fórumokon tette ezt szóvá. Panaszolta, hogy a közalkalmazottak, akik
háromévente sorosan lépnek elõ, nem
kapták meg azt a béremelést, amit alapjaiban megkapott a rendõrség területén
minden érintett. Az áprilisi RÉT-ülésen
ez felvetés is elhangzott a BRDSZ részérõl. Az ülés után a BRDSZ fõtitkára
találkozott a vas megyei rendõr fõkapitánnyal Halmosi Zsolt dandártábornokkal, aki intézkedett: az érintett mintegy
150 közalkalmazott, január hónaptól
visszamenõleg a keresetnövekedést
megkapta.
***
— Munkaválóknak (nem)fizetõ parkolás ferihegyen. A Repülõteret üzemeltetõ BA Zrt 2008 junius elsejéttõl fizetõssé tette a szolgálati parkolókat a
munkavállalók részére (is). 1200 Ft/hó/
gk. A parkolási díjat elõször a munkavállalókra terhelték.
A Repülõtéri Rendõr Igazgatóságon
azonban, a BRDSZ kezdeményezésére, érdekegyeztetésre került sor, ahol
is megállapodtak, hogy a parkolás költségét a munkáltató fizeti, ami erre az
évre közel 1.3 millió forint.

2008. május–június
Április keresztrejtvényünk megfejtése:
Halálos tavasz,
New York,
Forró mezõk

Carl Orff

Áprilisi nyertesek:
Molnár Alvián Szomor,
Bori Ferencné Kecskemét,
Salmen Enikõ Hõgyék
A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2007. július XXX.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1904 Budapest Pf. 314

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja
1903 Budapest Pf. 314.
Budapest, X. Kerepesi út 47-49.
Tel.: (1) 432-7300/26790 vagy 26791
E-mail: brdsz@brdsz.hu
www.brdsz.hu
Tördelõszerkesztõ: Czita Károly
Képszerkesztõ: Durus Máté
Olvasószerkesztõ: Pintér Melinda
Fõszerkesztõ: dr. Dura László
Felelõs kiadó: dr. Bárdos Judit
Fotó: Bercsényi Gábor, Császár Kálmán
Szerkesztõség: 1068 Bp., Benczúr u. 45.
Telefon, fax: (1) 338-4059

AUTÓVAL, KÜLFÖLDÖN
NYARALÓ KOLLÉGÁINK
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Tankolás
Európában
A Verkehrsclub Österreich (VCÖ) a
nyaralási szezon kezdetével összehasonlító táblázatot állított össze az
osztrák autósoknak az európai tankolási költségekrõl. Az összehasonlításban 50 literes tankot, euroszuper
benzint és dízel üzemanyagot vettek alapul.
Az összeállításból kiderül, hogy
Magyaroszágon az (50 literes) tankot az Európai Unió átlagánál olcsóbban lehet feltölteni. A benzin esetében a magyar ár 7 euróval, a dízelolaj esetében több mint 3 euróval
marad el az EU tagországok átlagárától. Megfigyelhetõ, hogy a benzin
és a dízelolaj esetében is az árak
döntõen a nyugat-európai fejlett ipari
országokban a legmagasabbak, Közép-és Dél-Európa országaiban pedig alacsonyabbak.

Egy tank (50 liter) üzemanyag ára, euró
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MEGHÍVÓ
A BRDSZ Bács-Kiskun Megyei Alapszervezete

2008. június 14-én Baján Horgász- és Fõzõversenyt rendez

a „NAGY HO-HO-HORGÁSZ”
és a „MEGYE FÕSZAKÁCSA”
cím elnyeréséért,
amelyre szeretettel meghívunk minden kedves BRDSZ tagot
családtagjaikkal együtt.
A verseny fõvédnöke dr. Bárdos Judit, a BRDSZ fõtitkára
Tervezett programunk:
Gyülekezõ:
8-9 óra között Baján, a Petõfi Sziget rendõrségi üdülõben
Sorsolás, reggeli: 9-10 óra között
Horgászverseny helye, ideje: Baja, Kék tó 10 és 13 óra között
Nevezni háromfõs csapatokkal és egyéniben lehetett, felnõtt- és gyermek kategóriákban. A csapatokban indulók eredményét egyéni értékelésnél is figyelembe
vesszük, így egy V. helyezett csapat tagja egyéniben akár elsõ is lehet.
A díjazás egyéniben és csapatban történik az I – III. helyezettek részére.
Fõzõverseny: 10-13 óra között Baján, a Petõfi Sziget rendõrségi üdülõben
A nevezett versenyzõktõl fõként tájjellegû – nemcsak hal – ételek elkészítését
várjuk.
A fõzéshez szükséges nyersanyagot mindenki saját maga szerzi be, a BRDSZ
38. számú alapszervezet – számla ellenében – 10 adag elkészítését támogatja,
adagonként 500 forinttal. A fõzéshez szükséges eszközrõl és kellékrõl a csapatok maguk gondoskodnak.
Verseny értékelése, ebéd: 13.30-tól a rendõrségi üdülõben
Bosznyák Péterné
titkár
16

Máriás Pál
titkárhelyettes

