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MOST DEMORALIZÁLT AZ ÁLLOMÁNY

Lehet szebb jövõ!
Több kidolgozott terv is létezett a rendszerváltás után a
rendõrség átalakítására, ám
mind elhaltak vagy íróasztalfiókba kerültek.
A rendõrségnél kialakult jelenlegi
válság dr. Bárdos Judit
Judit, a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének fõtitkára szerint erre vezethetõ
vissza. A fõtitkár arról beszélt elõször,
hogy 1981-ben kezdett tanárként dolgozni a Rendõrtiszti Fõiskolán, ahol
közigazgatási és polgári jogot oktatott.
– Az eltelt évek alatt áttekintõ, mély
rálátásom lett a belügyi szférára, és elsõsorban azt tapasztaltam, hogy bárhogy
tervezték is a rendõrség átalakítását –
fõleg a rendszerváltás után –, ez sosem
teljesült. Ez pedig szervezetileg demoralizálta az állományt. A fõkapitányok
cseréjekor – márpedig ez nem volt ritkaság 17 év alatt – mindig az adott szervezeti kérdések kerültek elõtérbe és a
személyi változások. Emiatt egyre többen érezték úgy, hogy egyáltalán nem
biztos a munkahelyük.

Sorvadó kedvezmények
Dr. Bárdos Judit visszaemlékezett
arra, hogy az 1990-es évek elején
Boross Péter belügyminiszter Pintér
Sándor országos rendõrfõkapitánnyal
közösen kezdte leépíteni a rendõri kiváltságokat.
– A cél az volt, hogy a rendõrség polgárbarát legyen, ám ez a szándék azzal
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járt, hogy minden vonzó dolgot, ami miatt érdemes volt a testületnél dolgozni, elvettek az emberektõl. Elsõként
megszüntették azt a lehetõséget, hogy
az állomány tagjai szolgálati lakáshoz
jussanak. Ezt követte a belügyi bölcsõdék és óvodák bezárása, majd a közétkeztetés abbahagyása. Ezek elvételével nem maradt más, mint a kedvezményes nyugdíjrendszer és a betegség
idejére járó tb-ellátás.
A rendõrség polgárosítása az elsõ körben azt jelentette – folytatta dr. Bárdos
Judit –, hogy Boross Péter a háttérintézményekben dolgozó hivatásosoktól,
mintegy ezer embertõl megvált.
Õk vagy vállalták, hogy visszamennek
a szolgálati helyükre, vagy a nyugdíjukról lemondva köztisztviselõként maradtak a munkahelyükön, illetve búcsút is
mondhattak a belügynek. A fõtitkár szerint õk voltak az elsõk, akik elvesztették
a valamihez való tartozás érzését.

Lazaságokkal kezdõdött
– A rendõrség mindig ki volt téve az
aktuálpolitika játékszerének. A költségvetésben elõirányzott összeg sosem volt
elég a rendõrség normális mûködéséhez.
Ehhez további problémaként hozzájött,
annak ellenére, hogy állami szervrõl van
szó, bevételi kötelezettséget is kikötöttek a testület számára. Mindez morális
válságot okozott, és emiatt a szakmailag
felkészült, sok éves tapasztalattal rendelkezõ hivatásosok, amint lehetõségük
nyílt rá, nyugdíjba mentek.

A fõtitkár ezek után az állomány fiatal tagjaival kapcsolatban kitért egy
másik problémára. A sorkatonai szolgálat eltörlése elõtt a rendõrnek jelentkezõ fiataloknak át kellett esni a sorkatonai szolgálaton. A katonaság viszont adott egy olyan fegyelmezettséget, amely a jelenlegi fiatal hivatásosoknál hiányzik.
– A Rendõrtiszti Fõiskolán egy idõben bevezették, hogy nem kell gyakorló
ruhában járni. Ebben az idõszakban az
elõadóteremben egy bermudanadrágos
fiatalemberrel találtam magam szembe, aki a lábát a padra feltéve ült a társai között. Szerintem itt kezdõdtek a
bajok, ami abban élezõdött ki, hogy a
fiatalok egy része nem is akar rendõr
lenni, csak azért megy a fõiskolára,
mert ez a diploma a közigazgatásban
jól érvényesíthetõ. Az elmúlt öt év még
inkább rátett erre a morális lazulásra.
Amióta ugyanis egyre inkább olyan felhangokat lehetett hallani, hogy a szolgálati törvény tervezetét a parlament
elfogadja, a hivatásosok elkezdték
mérlegelni, maradjanak vagy amint lehet, elmenjenek a testülettõl. Ma ott
tartunk, hogy mintegy ötezer ember áll
nyugdíjazás elõtt.

Kell a biztonság
Dr. Bárdos Judit hangsúlyozta, ha õk
is elmennek, újabb tapasztalt korosztály
tûnik el. A rendõri állomány átlagéletkora le fog csúszni 28-30 esztendõre, s
a maradóknak segítség nélkül kell a
szakmát elsajátítaniuk.
– Ebben a helyzetben az állomány
megnyugtatása volna a legfontosabb, és
nem azt kellene nézni, hogy mit vegyünk még el a rendõröktõl. Szükséges
lenne végre, hogy a rendõrség civilesítése befejezõdjön, s egyenruhások csak
az utcákon szolgálatot teljesítõk legyenek. Mindennek úgy kellene megtörténnie, hogy a hivatásosok ne érezzék ezt
fenyegetésnek, mert akkor a válság tovább mélyül. Hozzátenném, a probléma akkor lesz megoldható, ha olyan
megfizetett rendõreink lesznek, akiknek
biztosítva lesznek azok a dolgok, amelyek miatt úgy érzik, nem éri meg kikerülni a testületbõl.
csb
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Összevonják a rendõrséget
és a határõrséget
A határõrség bûnügyi szervei integrálódnak az egységes
rendvédelmi szerv bûnügyi szolgálati ágába, a rendõrség
feladatai között pedig megjelenik az államhatár õrzése, a
személy- és jármûforgalom ellenõrzése, az idegenrendészeti
feladatok ellátása.
Magyarország teljes jogú schengeni
tagságát követõen a határrendészeti feladatok annyira átalakulnak, hogy szükség van a rendõrség és a határõrség integrációjára a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – mondta Kondorosi
Ferenc
Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium államtitkára az Alkotmányról, a rendõrségrõl, valamint az államhatárról szóló törvénymódosító javaslatok közös expozéjában, május 22-én a
parlamentben.

Az Alkotmányt is
módosítani kell
A két szervezet összevonásáról készített törvényjavaslat, amely a rendõrségi
törvény módosításaként került a parlament elé, hatályon kívül helyezi a határõrizetrõl és a határõrségrõl szóló törvényt, illetve megteremti a rendõrség és
határõrség összevonásának végrehajtásához szükséges feltételeket. A rendõrség
és a határõrség integrációja miatt módosítani kell az Alkotmányt is.
Kondorosi Ferenc elmondta: a javaslat értelmében a határõrség bûnügyi szervei integrálódnak az egységes rendvédelmi szerv bûnügyi szolgálati ágába, a
rendõrség feladatai között pedig megjelenik az államhatár õrzése, az ott áthaladó személy- és jármûforgalom ellenõrzése, az idegenrendészeti feladatok ellátása.

Egységes szakmai
irányítás alá kerül
Az államtitkár hangsúlyozta: fontos
szempont volt a javaslatok elõkészítésénél, hogy a rendészet egységes szakmai
irányítás alá kerüljön. Mint mondta, az
új szervezet garantálja a schengeni rendszerben vállalt kötelezettségek teljesíté-

sét, hogy az intézményi reform egy komplex folyamat legyen.
Az „új” rendõrség fõbb jellemzõi közé
tartozik, hogy a szervezeti struktúra a
szakterületeken jelentkezõ feladat- és
tevékenységi rendszerre épül, a határõrség egyenrangú szolgálati ágként tagozódik be, a szervezeti modell egyszerû, átlátható és az egyszemélyi felelõsségre épül, valamint a megtakarítások
lehetõséget adnak a korszerûsítésre.

Változó ellenõrzési
súlypontok
Magyarország schengeni térséghez
csatlakozásával alapvetõen megváltozik
az államhatár rendjének fenntartásával
kapcsolatos állami feladat: a belsõ határokon megszûnik a határforgalom ellenõrzése, míg a külsõ határokon a közbiztonság, a nemzetbiztonság és a közegészség fokozott védelme miatt szigorúbb ellenõrzésre lesz szükség.
Kondorosi Ferenc kitért arra, hogy a
javaslat egyetlen, nem az integrációhoz
kötõdõ eleme a független panasztestület
létrehozása, amely a rendõrség szakmai
tevékenysége feletti civil kontrollt teremti meg. A testülethez panasszal fordulhat bárki, akit sért a rendõri intézkedés
vagy annak elmulasztása. Tagjait a miniszterelnök nevezi ki, a rendvédelmi
miniszter javaslatára.

Rögzítik az államhatár
jogi fogalmát
Az államtitkár a csomag harmadik elemérõl, az államhatárról szóló törvény céljáról szólva kiemelte: a javaslat rögzíti az
államhatár jogi fogalmát és az államhatárhoz kapcsolódó, nemzetközi szerzõdésekben meghatározott tevékenységekre
vonatkozó lényeges rendelkezéseket.

Teherhordók
Aránytalanul nagy terhek sújtják a
munkavállalókat a költségvetési
egyensúly helyreállítása érdekében.
A munkavállalói terhek növekedése
meghaladja az elõzõ évi tárgyalásokon elõre jelzett mértéket. A legfrissebb KSH számok azt mutatják,
hogy az év elsõ két hónapjában a
bruttó átlagkeresetek összességében 6,5, míg a nettó átlagkeresetek
csupán 0,5 százalékkal haladták
meg az egy évvel korábbit. A január-februári reálkereset így 7,2 százalékkal csökkent az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva – a fogyasztói árak tervezettnél gyorsabb,
8,3 százalékos emelkedése mellett.
Az is a lakossági terhek vártnál nagyobb növekedését jelenti, hogy az
infláción belül a lakosság fogyasztását leginkább érintõ tételeknél
(élelmiszerek, háztartási energia)
volt a legnagyobb az árak emelkedése. A munkavállalói járulék és
adóterhelés növekedése a bruttó
béremelésbõl 6 százalékot elvisz,
ami a magas inflációval együtt a
keresetek reálértékének hosszú
évek óta nem tapasztalt mértékû
csökkenését eredményezi. Az elõrejelzések szerint 2007-ben éves
szinten a bruttó bérnövekedés 8 százalék körül fog alakulni, ami a szintén elõre jelzett 7 százalékos infláció mellett a reálkeresetek 3,9 százalékos csökkenését jelenti. Ez a
bérek vásárlóértékének nagyobb
mértékû visszaesése, mint amivel a
konvergencia program eredetileg
számolt, és nagyobb annál is, mint
amivel a bértárgyalásokon számolhattunk.
A szakszervezetek a konvergencia
program teljesítésérõl készült idõszakos jelentés kapcsán most azt
kérik (az önmagát baloldali orientáltságúnak definiáló) kormánytól, hogy
részletesen vizsgálja meg a
konvergenciaprogram intézkedéseinek hatását az egyes ágazatokon,
például a közszolgálaton belüli bérés foglalkoztatási folyamatokra.
Ezzel egy idõben a szakszervezetek szakértõi is bemutathatnák a
konvergenciaprogramnak a munkavállalók jövedelmi helyzetére gyakorolt hatásait, még a jövõ évi költségvetési-, adó- és bértárgyalások megkezdése elõtt…
(dl)

3

2007. május

BODRÁCSKA JÁNOS:

A rendõri vezetõk leváltása
nem megoldás
Nem elõször történik hazánkban, hogy a kormány egyszerre válik meg több rendõri vezetõtõl. Emlékezetes,
1996-ban Pintér Sándor
országos rendõrfõkapitányt,
valamint az ORFK gazdasági
és informatikai fõigazgatóját,
Valenta Lászlót, a testület
közbiztonsági fõigazgatóját,
Túrós Andrást és a budapesti rendõrfõkapitányt,
Bodrácska Jánost egyik
napról a másikra egyszerre
váltották le.
Bodrácska János nyugalmazott vezérõrnagy a T-MA-nak adott interjúban leszögezte, hogy a több mint egy évtizeddel ezelõtti helyzet abban egyezett
meg a jelenlegivel, hogy mind a kettõ
politikai nyomásra, s közvetlenül a miniszterelnök döntése alapján történt. Ez
hasonlónak tûnhet a mostani történésekhez, ám az akkori vezetõváltást nem
elõzték meg sorozatos botrányok.
– A mi menesztésünk politikai döntés
volt. Most is ez történt, hiszen egy olyan
helyzetbe került a rendõrség, amikor
megingott az embereknek a testületbe
vetett bizalma az egymás után napvilágra kerülõ rendõri visszaélésekkel kapcsolatos események miatt. A bankból
lopó technikus, a miskolci autópályarendõrök, a fõvárosi erõszak gyanúja és
a kisvárdai zsaroló hivatásosok esete túl
sok volt. Ezt még tetézte a móri-üggyel
kapcsolatos új fejlemény, miszerint valószínûleg egy volt rendõr adta el a bûncselekménynél használt fegyvert a rablógyilkossággal gyanúsított személyeknek, illetve, hogy az adócsalás gyanújába került Egymásért Alapítvány kurátora exrendõr volt. Mindezzel a politikának kellett valamit kezdenie, s a válasz
az lett, hogy leváltották az elsõ számú
vezetõket. Pedig, kérdem én, ha egy ban-
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ki alkalmazott sikkaszt, akkor kirúgják
a vezérigazgatót? Ugye, nem. Azt persze
elfogadom, hogy a rendõrök jobban a
nyilvánosság elõtt vannak, de a fõkapitányok elbocsátásával semmit sem oldottak meg – mondta.
A helyzet rendezéséhez a nyugalmazott tábornok szerint több kérdést kell
tisztázni. Többek között azt, hogy a rendõri vezetõi posztok – elsõsorban az országos és a budapesti rendõrfõkapitány
helye – politikai beosztás.
– A helyetteseik lehetnek szakmailag felkészült szakemberek – vélekedett Bodrácska János –, de ha van egy
kormányváltás, és a másik párt kerül
hatalomra, akkor csak a két parancsnokot kellene lecserélni a nekik megfelelõ emberre. Mindenki más a helyén
maradna, s a szervezet munkáját a változás nem érintené. Ez Nyugat-Európában több helyen így van, például Oslóban és Bonnban is. Ott a rendõri vezetõk addig állnak a testület élén, amíg
az adott párt hatalmon van. Emellett
elképzelhetõ egy másik megoldás, az,
ha egy párt jelöltjével a többi politikai

szervezet is hajlandó szóba állni, s a
munkáját támogatni.
Ezeket a lehetséges variációkat a
rendõrség irányítására Bodrácska János
azért is tartja elfogadhatónak, mert a
politika egyben civil kontrollt is jelentene. A politika embere, a parancsnok
irányt mutatna, végezné a vezetõi teendõket, az állomány tagjai pedig nyugodt
körülmények között dolgozhatnának.
– Egyelõre azt látom, hogy a vezetõváltás következményeként az új fõkapitányok hozzák a saját embereiket, azok
az övékét, és semmi más nem fog történni, mint hogy a testületen belül végiggyûrûzik a helyezkedés. Ez egy-két
hónapig eltart, és alapjában véve nem
történnek majd igazi, elõre mutató változások. Most arra van szükség, hogy az
új vezetés egy másik képet alakítson ki
a rendõrségrõl és biztosítson a hivatásosoknak megfelelõ továbbképzést. Erre
azért is van nagy szükség, mert a rendõrök többsége fiatal, nincs kitõl tanulnia.
A tapasztalat megszerzése, s ezzel együtt
az emberek bizalmának visszanyerése
CS
pedig sok idõbe telik majd.

Csorbultak az utazási kedvezmények
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján olvastuk: A költségvetési intézményeknél dolgozók maximum évente összesen 12 alkalommal vehetik igénybe az 50 százalékos kedvezményt menettérti útra. Jelentõs változás
azonban, hogy a kedvezménnyel az eddigi kizárólagos vasúti közlekedés mellett
a továbbiakban a helyközi autóbusz-közlekedésben és a HÉV-en is ugyanilyen kedvezményben részesülnek.
A 2006. évre kiadott közalkalmazotti utazási igazolványok 2007. június 30-ig
érvényesek, de az új kedvezmények igénybevételére nem jogosítanak, azaz
az 50 százalékos korlátlan utazásra szóló kedvezmény a régi igazolvánnyal
a helyközi buszközlekedésben és a HÉV-en nem érvényesíthetõ. A közalkalmazotti kedvezmény változásával új nyomtatvány kerül bevezetésre, amely
megtalálható az utazási kedvezményekrõl szóló rendelet mellékletében.”
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) szakszervezeti
oldala az OKÉT azonnali összehívását kezdeményezte, hogy a közalkalmazottak majdnem százéves utazási kedvezményét csorbító rendelet visszavonását követelje.
A munkavállalók évi egyszeri, 50 százalékos vasúti kedvezményét is megszüntette a kormány május 1-jével, amirõl a szakszervezetek is csak utólag,
a dolgozók panaszaiból értesültek.
dl
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KERESD AZ ALÁÍRÓÍVEKET A BRDSZ TITKÁRAINÁL!

FELHÍVÁS RENDÕRÖKHÖZ
A BRDSZ mélységes megdöbbenéssel fogadta a szolgálatban lévõ rendõrök által elkövetett embertelen és súlyos
bûncselekményrõl szóló médiahíreket. Szakszervezetünk ezúton is együttérzését fejezi ki a bizonyítottan a rendõrök
által elkövetett bûncselekmény valamennyi áldozatának. Elfogadhatatlannak és tûrhetetlennek tartunk minden olyan,
hivatalos személy által elkövetett visszaélést, amely megingatja a polgárok rendõrségbe vetett bizalmát, azt a hitet,
hogy baj esetén számíthatnak a rendõrök és más rendvédelmi dolgozók segítségére.
Ezt a követelményrendszert, és bizalmat törték meg az esküjükhöz méltatlan rendõrök. A BRDSZ ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a politika egyes szereplõi, vagy a média néhány bûnelkövetõ rendõrrel azonosítja az egész
rendõrséget.

A rendõrség és a határõrség hivatásos állományának esküje
„Én ................................. a Magyar Köztársaság ........................................................... tagja esküszöm, hogy a
Magyar Köztársaság alkotmányához, törvényeihez és más jogszabályaihoz híven, becsületesen teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem.
Esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes rendjét, nemzetünk biztonságát, ha kell, életem kockáztatásával is
hûségesen megvédem. Mindenkor az állampolgári jogok érvényesítését tartom szem elõtt, és a nép érdekeinek megfelelõen járok el.
Esküszöm, hogy elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyveremet, felszerelésemet megóvom.
A szolgálati ismereteket elsajátítom. A rendet és fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Alárendeltjeimrõl
a legjobb tudásom szerint gondoskodom, õket öntudatos hazafiakká, a népek kölcsönös tiszteletére nevelem. Minden
erõmmel, törekvésemmel, tudásommal a Magyar Köztársaság fejlõdését szolgálom.
Az állam- és szolgálati titkot híven megtartom. Szolgálatban és szolgálaton kívül példamutatóan viselkedem”
A Magyar Köztársaság rendõrének lenni nem több jogot, hanem több felelõsséget jelent. A BRDSZ arra kéri az utcán
szolgálatot teljesítõ rendõröket, hogy magatartásukkal, intézkedéseik végrehajtásának módjával járuljanak hozzá a rendõrség megtépázott becsületének helyreállításához.

Ennek érdekében felhívjuk a központi, a területi és a helyi szervek valamennyi
vezetõjét és végrehajtói állományát – szakszervezeti hovatartozásától
függetlenül –, hogy

aláírásukkal tegyenek hitet
a továbbiakban is törvényes keretek között mûködõ, állampolgárbarát
Magyar Rendõrség mellett.
Felhívjuk továbbá a központi, a területi és a helyi szervek valamennyi vezetõjét
és végrehajtói állományát – szakszervezeti hovatartozásától függetlenül –, hogy

2007. június 6-án 10 órakor a budapesti
Vágóhíd utcai sportcsarnokban
jelenlétükkel, képviseletükkel fejezzék ki szolidaritásukat,
tegyenek hitet a továbbiakban is törvényes keretek között mûködõ,
állampolgárbarát Magyar Rendõrség mellett!
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
5
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ÜDÜLÕSZÉPÍTÉS
TÁRSADALMI MUNKÁBAN

DISPUTA
A HATÉKONY SZÓBELI
KÖZLÉS ALAPJAI
A szakszervezeti tisztségviselõk
eredményessége jelentõs részben
a kommunikációs készségükön
múlik. Egy kimutatás szerint a sikert csak tizenöt százalékban köszönhetjük szakmai felkészültségünknek, nyolcvanöt százalékban
annak, hogy miként tudjuk elfogadtatni gondolatainkat. Ezért fordítanak olyan nagy gondot a vezetõk,
a menedzserek képzése során a
kommunikációs készségek fejlesztésére. De vajon a hatékony szóbeli közlés velünk született képesség,
vagy megtanulható készség? – kérdeztük Karácsony Szilárdtól, a titkári továbbképzések évek óta legnépszerûbb elõadójától.
– Bár vannak született szónokok, de
a közszereplést vállalók többségének
példája sokkal inkább azt bizonyítja,
hogy a legfontosabb elõadás-technikákat bárki elsajátíthatja és gyakor-
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Röviden többet
lással magas szintre emelhetõ a beszédkészség. A tapasztalat azt mutatja, hogy
az újonnan megválasztott szakszervezeti vagy üzemi tanácsi tisztséget vállalók többségének eleinte nehézséget
jelent több ember elõtt beszélni, pedig
feladataik ellátása során erre ugyancsak
sok alkalom adódik. Nekik szeretnék segíteni azzal, hogy sorra vesszük azokat
a tapasztalatokra épülõ fogásokat, amelyek segítségével bárki elsajátíthatja a
hatékony szóbeli közlés alapjait, hogy
sok gyakorlással sikeres szónokká válhasson.
– Elõször tisztázzuk, mi a beszéd hatékonyságának mércéje?
– A beszédet tartóknak két rendkívül
egyszerû elvárásnak kell megfelelniük.
Egyrészt minden beszélõ azt szeretné,
hogy figyeljenek rá, másodszor pedig
a közönség világos eszmefuttatást vár
és érdemel. Ha e két követelmény teljesül, nagy valószínûséggel a beszé-

lõnek sikerül meggyõzni hallgatóságát,
azaz eléri célját. Éppen ezért e két követelmény mentén kell elindulnunk. Minden beszélõ elsõdleges célja, hogy a
kiszemelt hallgatóság figyelmét megszerezze. A tapasztalat szerint ez sokkal nehezebb feladat, mint gondolnánk.
Errõl nem csak mi tehetünk, hiszen ma
szinte minden irányból és állandóan
zúdul ránk az információ.
– Mondana néhány példát?
– Gondoljunk csak bele, miután reggel
felkelünk, bekapcsoljuk a rádiót vagy a
televíziót, fellapozzuk az újságokat, amelyekbõl elénk tárul a világ szinte minden
gondja. A munkába, iskolába való elindulás elõtti készülõdés is sok figyelmet
igényel, és persze ott vannak a családtagjaink, akik számos kéréssel fordulnak
hozzánk. Mire beérünk a munkahelyünkre már tele a fejünk új információkkal. Ott
megkapjuk, vagy végiggondoljuk a napi
teendõinket, és még jön valaki, aki mond-

2007. május
Fadd-Domboriban május
közepén a BRDSZ titkárai
nemcsak ismereteiket bõvítették, hanem összefogásból
is példát mutattak. Társadalmi munkában rendbe hozták
az üdülõ kertjét, hozzájárultak a gyermekek nyári táborozásához.
Amint errõl a T-MA-nak a BRDSZ
fõtitkára, Bárdos Judit beszámolt, a háromnapos esemény egyik célja az volt,
hogy a tisztségviselõk, neves szakemberek – Karácsony Szilárd
Szilárd, a Vasúti
Dolgozók Szakszervezetének alelnöke,
Ágh Attila politológus, Sipos Gyula
dandártábornok, az ORFK gazdasági
és igazgatási fõigazgatója, valamint
Babák László
László, az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság humánpolitikai fõigazgatója – által tartott elõadásokon vegyenek részt. Karácsony
Szilárd évek óta aktív résztvevõje továbbképzéseinknek, elõadásai a leglátogatottabbak közé tartoznak.
A tagozati ülésen lehetõség nyílt minden probléma, kérdés megvitatására, illetve a szakszervezet egyik legfonto-

sabb tennivalójának végrehajtására: a
BRDSZ Országos Tanácsa jóváhagyta
a 2006-os pénzügyi beszámolót.
Mindezt színesítette, hogy a rendezvény alatt az érdekképviselet tisztségviselõi és vezetõi személyesen köszöntek el az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumból távozó Jenei Zoltán
rendészeti szakállamtitkártól. A
BRDSZ fõtitkára külön megköszönte
neki azt a sok segítséget, amelyet az
eltelt évek alatt a szakszervezetnek
nyújtott.

A hivatalos programok után felfrissülést jelentett a társadalmi munkában
elvégzett kertszépítés, ami a résztvevõket azzal a jólesõ érzéssel töltötte el,
hogy a nyári szünetben rendezett üdülõ
várja a rendvédelmi és rendészeti területen dolgozók gyerekeit.
Az összejövetel kapcsán Bárdos Judit
kitért azokra a találkozókra is, amelyet
három-három megyénként szerveztek a
közelmúltban. Ez azt szolgálta, hogy a
BRDSZ vezetõi személyesen üljenek le
beszélgetni a bizalmiakkal, hogy job- 

juk a kollektív szerzõdés módosításáról
akar tájékoztatni, vagy a véleményünket
szeretné kikérni.
– Meg kell mondanunk, nincs könnyû
helyzetben.

– Éppen ezért lehet hatékony, aki a közléseiben mértéktartó tud maradni. Az
idõkorlát hátrányt is jelent, de ha belegondolunk, nagyon sok mindent el lehet
mondani néhány percben. Vannak, akik

szerint badarság egy beszédet három
percben korlátozni, mert az szinte
semmire sem elég. Talán igazuk van,
de ki kell próbálni. Számos kommunikációs tréning tapasztalata azt mutatja, hogy a kezdõk számára nem is
olyan egyszerû feladat egy háromperces beszédet megtartani. Amikor a tréningeken résztvevõk a saját szereplésüket értékelték, szinte valamennyien elmondták: számukra a legnehezebb feladat a háromperces idõkeret
tartalommal való megtöltése volt.
– Azért is a rövid megszólalásra kell
felkészülnünk, mert az ilyen típusú
beszédek a leggyakoribbak a szakszervezeti munkában. Sokszor kell
tömören tájékoztatnunk a tagokat,
hozzászólnunk egy napirendhez, véleményt mondani egy munkáltatói elõterjesztésrõl, kifejteni álláspontunkat
a felsõbb testületek elképzeléseirõl és
még számos más feladat kapcsán kell
röviden szólniuk a tisztségviselõknek,
ha eleget kívánnak tenni vállalt feladatuknak.
-ny
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 ban és „testközelbõl” ismerhessék meg

az õket érintõ problémákat.
– Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg
olyan kérdés van, amelyek megválaszolásra várnak. Az is tanulság, bármilyen hihetetlen, a saját szememmel
láttam, hogy a tisztségviselõknek nincs
elegendõ lehetõségük arra, hogy a hírekrõl tájékozódjanak. Ezt az információs vákumot fokozza a napjainkban is
meglévõ morális válság, illetve a határõrségnek a rendõrségbe integrálódása körüli teljes bizonytalanság –
mondta többek között az összejöveteCS. B.
len Bárdos Judit.

MEGKÖSZÖNTÉK JENEINEK

Empatikus államtitkár
Kevesebb, mint egy év
után távozott posztjáról
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
rendészeti szakállamtitkára. Jenei Zoltán május 15-ei hatállyal hagyta ott a minisztériumot.
Jeneit, a volt BM közgazdasági helyettes államtitkárát tavaly júniusban nevezték ki rendészeti szakállamtitkárnak.
Úgy tudjuk, az IRM még keresi a távozó Jenei Zoltán utódját. Az államtitkár új állását, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetõ-helyettesi posztját pályázat útján nyerte el.
Nem szeretnénk bántani az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, annak lelkiismeretes vezetõit és még lelkiismeretesebb dolgozóit, de már megint úgy tûnik: túl testes, túl nehézkes ez a szekér, rossz
ötlet volt így megpakolni. Kár volt a rendõrséget egy „kodifikációs minisztériumhoz” (idézet Kondorosi Ferenc államtitkártól) csapni, mert a
jó értelemben vett lassú és megfontolt döntéshozók lábán a mundéros
alakulat csak csörgethetõ vasgolyó lesz.
Jenei Zoltán kevesebb mint egy év után távozik a tárcától, döntésének
valódi oka nem ismert. Egyesek szerint nem hagyták dolgozni, így
inkább olyan helyet keresett, ahol érdemi munkát is végezhet. Egy
biztos, a Jenei utódlása körüli lassúság megmutatta, hogy az IRM nem
képes idõben kiállítani megfelelõ szakembert.
Jenei Zoltán elfogadta a BRDSZ fadd-dombori fejtágítójára történt meghívást, ahol a titkárok jelenlétében Bárdos Judit fõtitkár ajándékkal köszönte meg az államtitkár munkavállaló barát hozzáállását az érdekvédelmi problémákhoz.
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Változó
rokkantnyugdíj
Az Országgyûlés néhány héten
belül dönt a rokkantnyugdíjazás
szabályainak módosításáról. Jelenleg csaknem 800 ezren vannak a rokkantnyugdíjasok, közülük több mint 200 ezren rehabilitáció után képesek lennének
valamilyen munkára – jelentette ki nem régen a munkaügyi államtitkár, Csizmár Gábor.
A törvényjavaslat szerint jövõre már csak azok kaphatnak rokkantnyugdíjat, akik munkaképességük 79 százalékát elvesztették, vagy nem rehabilitálhatóak. Akit viszont alkalmassá lehet tenni a munkára, és 50-79
százalékban rokkant, az legfeljebb 3 évig rehabilitációs járadékot kaphat. Ez a rokkantnyugdíj 120 százaléka lesz, de nyugdíjjárulékot is kell belõle fizetni,
továbbá nem jár hozzá 13. havi
juttatás.
Az ellenzéki képviselõk egyetértenek azzal, hogy a jelenlegi ellátórendszert át kell alakítani, hiszen a rokkantnyugdíjasok ellátása több százmilliárd forintba
kerül a költségvetésnek, ugyanakkor aggályaik vannak. Például szerintük a tervezet nem ad
választ arra, mi lesz azokkal,
akikrõl a 3 éves rehabilitáció
után kiderül, mégsem alkalmasak a munkára vagy nem találnak állást.
A törvényjavaslatról a jövõ hónapban várható döntés.
D.
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TÖBBEK SZÁMÁRA SOKAT JELENT(ENE) AZ ELISMERÉS

Szakközépiskola, óh!
A Legfelsõbb Bíróság (LB)
elismerte felperes rendõrök
arra vonatkozó jogosultságát, hogy szakmunkás képesítést adott szakközépiskolai
éveiket a szolgálati idõbe
számíttathassák be. Lehet,
hogy a dolog mégsem egyértelmû? Ennek néztünk utána.
Amint azt az LB ítélete indokolásában kifejtette: a felperesek hiába kérték
rendõrségi munkáltatójuktól a szakközépiskolai tanulmányi idejük beszámítását. Miután kérelmüket elutasították,
szolgálati panasszal éltek, de az ORFK
vezetõje annak sem adott helyt. Ezt követõen terjesztettek elõ keresetet a munkaügyi bíróságnál, ám a taláros testület
sem adott igazat nekik.
Az ítélet indokolásából egyebek mellett kiolvasható, hogy I. rendû felperes
1981. szeptember 1-jétõl 1985. június
12-éig az … szakközépiskola nappali
tagozatos tanulója volt, ahol 1985. június 12-én érettségi-képesítõ bizonyítványt
szerzett, amely … szakmában szakmunkás munkakör betöltésére képesíti.
A munkaügyi bíróság arra a következtetésre jutott, hogy felperesek nem szakmunkásképzésben folytattak tanulmányokat, hanem szakközépiskolai oktatásban
vettek részt, ezért ennek ideje nem minõsül szolgálati idõnek. A másodfokú bíróság ezt az ítéletet megváltoztatta, és megállapította, hogy felperesek szakközépiskolai tanulói viszonya szolgálati idõnek
minõsül. A másodfokú bíróság abból kiindulva, hogy a felperesek szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulói voltak, a Magyar Közlöny 1976. évi
51. számában kihirdetett 1019/1976. (VI.
24.) Mt. határozat 12/a. pontja alapján
megalapozottnak találta felperesek keresetét, mert az Mt. határozat szerint felperesek társadalombiztosítási jogállása megegyezett a szakmunkástanulókéval.
A munkáltató felülvizsgálati kérelmében jogszabálysértésre hivatkozva a jog-

erõs ítélet megváltoztatását és a felperesek keresetét elutasító elsõfokú ítélet
helybenhagyását kérte. Az LB kimondta, hogy az alperes felülvizsgálati kérelme nem alapos, és a már említett II. fokú
bírói álláspontot tekintette irányadónak,
vagyis a dilemmára a válasz egyértelmû: el kell ismerni a szakközépiskolás
éveket szolgálati jogviszonyként.

Hogy ennek alapján automatikusan
megvizsgálja az ORFK, kinek van jogcíme ilyen alapon pluszt követelni vagy
hagyja, pereljen, aki akar, erre még nincs
válasz. A BRDSZ az elõbbi megoldásra
voksol, ám azt máris lehet tudni, az igények teljesítése csak a kormánytól várható, erre egyetlen rendvédelmi szervCS. K.
nek sincsen pénze.

Dolgozik a bizottság
A regionalizációval és az integrációval kapcsolatos problémák megoldásának
folyamatáról dr. Zachar Kálmánt, a BRDSZ fõtitkárhelyettesét kérdeztük.
– Mikor tájékoztatták legutóbb az érdekvédõket arról, hogy milyen lépések
mentén kíván a kormány az eredményhez eljutni?
– A tájékoztatás rendszeres, de nem kiszámítható. Legutóbb május közepén
tudhattunk meg újabb részleteket a megoldásról. Az eddig is világos volt, hogy
a parlamenten, illetve a többpárti egységen múlik a megoldás. Arra gondolok,
hogy alkotmányt és kétharmados törvényeket kell módosítani.
– Melyeket?
– A legfontosabb az Alkotmány az erre vonatkozó rendelkezéseit megváltoztatni, de a rendõrségi és a határõrizetrõl szóló törvények egyes szakaszainak átírása is szükséges.
– Milyenek a kilátások, támogatja-e a politika a reformelképzeléseket?
– Május 14-én az alkotmányügyi bizottságban úgy tûnt, hogy megvan a többség, illetve a pártok egyetértése ahhoz, hogy a jogszabálytervezeteket a
kormány benyújthassa a T. Házhoz, de ugyanerrõl fog tárgyalni még az
emberjogi bizottság is. A tervek szerint június 22-én lenne a parlamentben a
végszavazás.
– Addig még sok víz lefolyik a Dunán.
– Így van. A tervezeteket, ha a bizottságok „átengedik a szûrõn”, plenális
ülésen vitatják meg a képviselõk, s számos módosító indítvány várható,
vagyis a meccs a legkevésbé sem tekinthetõ lefutottnak.
– Mi lesz, ha a parlament válasza negatív?
– Ha én ezt most meg tudnám mondani…
-k-

9

2007. május

„A pusztító gépezet fogaskerekei már õrölnek”
Újabb levél érkezett szerkesztõségünkbe.
Elõzõ lapszámunkban „A remény hal meg
utoljára” címmel közöltük egy elkeseredett
orvos hozzánk címzett sorait. „…Szégyellem
felvenni a fehér köpenyt, szégyellem, hogy
orvosként dolgozom. Két szakvizsgával
nincs szüksége rám ennek a társadalomnak.
Én már csak a gyerekemet szeretném
felnevelni….Ha tudom, hogy így alakul az
életem, nem szülök gyereket erre a rohadt
világra, ahol nincs becsülete a szaktudásnak, és sárba tipornak naponta...” A megrendítõ gondolatokra egy másik orvos reagált,
aki „lelki társaként” a T-MA szerkesztõségnek címzett levélben fejezte ki szolidaritását.
Tisztelt T-MA Szerkesztõség!
A lapukban megjelent kolléganõ cikkjére reflektálok.
Ha érdemesnek tartják leközlésre, hozzájárulok. Ha nem,
juttassák el írójának. Kívánok minden dolgozójuknak
további jó munkát, egészséget, és vidámabb cikkek írására lehetõséget.
Jelképes volt és mégis valóságos a kórháztemetés
április 13-án a Városligeti fasorban

„A remény hal meg utoljára”
címû cikk ismeretlen írójának

Kedves Ismeretlen Kolléganõm!
Én ott voltam a „temetésen” és sírtam, de már elapadtak a
könnyeim. Amikor elolvastam a levelet, amit írtál, összeszorult a
torkom. Minden kétségbeesett mondatodat magaménak éreztem
és lelki társammá fogadtalak. Tíz évvel idõsebb vagyok nálad.
Hét év, vidéki kórházi gyötrelmekkel teli, szülõktõl távol két gyerekkel havi tíz éjszakai ügyelettel közösen egy sebész férjjel kerültem föl Budapestre a BM-be, majd 1986-ban a rendelõbe. Belgyógyász szakorvosból az OEP révén rendelõintézeti háziorvossá
minõsültünk. Évek során rájöttünk, hogy az ország többi háziorvosához képest kettõs kizsákmányolás alatt állunk. Sem a kártyapénzbõl, sem a foglalkozásegészségügyi bevételbõl nem kapunk
egy fillért sem és harmadannyi fizetésért – megfûszerezve éjszakai ügyeletekkel – kell dolgoznunk. Még így is évekig büszkék
voltunk, hogy csak rajtunk múlik, milyen magas szakmai színvonalon dolgozunk hiszen egy kiépült, jó színvonalon dolgozó kórházi és diagnosztikai háttérrel lelkes, jól képzett kollégákkal a
háttérben végezhettük munkánkat. És most mindez semmissé foszlik. Ehhez az elprostituálódott eü rendszerben sikerült szétverni
ezt a blokkot is, elõsegítve az orvosok, szakközépkáderek utcára
kerülését. A szakszervezet és a BM Sajtóközpont is késve kezdte
el morzejelzéseit leadni. A pusztító gépezet fogaskerekei már õrölnek. Én már ugyan betegen, de még bíztam abban, hogy elõnyugdíjasként 4-5 évet dolgozhatok még, és a felgyülemlett szakmai
tapasztalatomat hasznosíthatom és a család megélhetéséhez hozzájárulhatok.
Azt írtam, hogy „elapadtak a könnyeim” és már elfásultam, belefáradtam. Te még sírjál dühödten, legyen energiád,
ne add fel! Tiszta szívbõl kívánom – ismeretlenül is szeretve
– hogy találj a szakmádban tisztességes munkát, neveld fel a
lányod – szeretném hinni, hogy az õ generációját már nem
alázzák meg. Kívánok neked egészséget, hosszú életet (bár
ez nekünk orvosoknak már csak ritka kiváltság lehet). Sajnos sajnálat felénk is csak önmagunk felõl jön.
Szeretettel:
dr. Neumann Judit

Széthordják a megszûnõ kórházakat?
Elárverezik a kórházak a feleslegessé vált eszközeiket.
Akár több milliárd forint is lehet az összértékük azoknak a
kórházi mûszereknek és eszközöknek, amelyek a szerkezetátalakítás miatt gazdátlanná váltak.
A megszûnõ és a rehabilitációs vagy krónikus osztályokká átminõsített részlegeken az elmúlt hetekben megkezdték a leltározást, ám egyelõre teljesen bizonytalan, mit kell
átadni és mit lehet megtartani.
Egy magát megnevezni nem kívánó (nem a volt belügyi
kórház alkalmazottja!) egészségügyi dolgozó arról számolt
be T-MA-nak, hogy a szerkezetátalakítás bejelentése óta
gyakorlatilag széthordják a kórházakat. Párszáz forintos
kisebb mûszerek, diagnosztikai eszközök mellett milliós
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értékeket is rejthetnek a kórház udvarán ki-bejáró autók
csomagtartói. A leépíteni tervezett dolgozók közül sokan
„átmentik” az eszközöket új munkahelyükre. A rendkívüli
helyzet ellenére az egészségügyi intézményeknek nincs
pénzük arra, hogy portaszolgálatukat profi vagyonvédelemre kiképzett szakemberekkel erõsítsék.
A budapesti fekvõbeteg-ellátókat a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi ügyosztálya körlevélben kérte, hogy amíg
nincs egyértelmû döntés a kórházi részlegek aktív ágyainak átcsoportosításáról, addig ne véglegesítsék a fölöslegessé váló eszközök és berendezések listáját. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) is óva intette a
kórházakat az elhamarkodott lépésektõl.
(DL)

2007. május

EGYESEKNEK JÓ, DE A KETTESEK A TÖBBSÉG

Egészségtelen
bújócska
Menthetetlen a volt BM Központi Kórház és Intézményei,
úgy is mondhatnánk, a fõvárosi intézménykorszerûsítés
vezéráldozata. Hiába oktatókórház, hiába látták el itt
arányosan a legtöbb beteget,
hiába messze a legjobbak a
mutatói, a Városligeti fasori
ingatlan – úgy tûnik – nagyon kell valakinek.
– Mi az ábra? – kérdezek egy nõvért a
körülöttük lévõ hajcihõre utalva, mire
úgy tesz, mintha én nyúltam volna le a
pénztárcáját.
– Te tényleg nem tudod, hogy vége,
hogy ki vagyunk b…va? – kérdez vissza
emelt hangon, nem titkolt ingerültséggel, majd amikor megnyugszik kissé, felvilágosít, hogy mindenkit bejelentett a
vezetés a munkaügyi központnál csoportos lészámleépítésre. Az õ olvasatukban
ez azt jelenti, hogy a fõnökség a sorsukra hagyta õket, mindenki boldoguljon, ahogy tud. Még most is tiltakozik,

hogy bármi olyat írjak le, amirõl ráismernének, holott aligha lehet veszteni
valója, aztán elsiet. Búcsúzóul odaveti,
állás után kajtat, s bár az esélye nulla,
hogy a szakmában elhelyezkedhessen,
nem tehet mást, hisz csak ezt tanulta,
csak ehhez ért. A szemében könnyek, a
szája szegletében keserû mosoly.
Közben még azért azt is odasúgja, nézzek csak körül néhány fõorvos háza táján. Õket biztosan nem látom majd izgulni, gyõzköd, õk az egyesek, akiknek lesz
átjárás az ÁEK-ba, az új intézménybe. A
fáma szerint Szilvásy fõigazgató fõorvosnak egyenesem ki van kövezve az út az
ÁEK vezetõi rezidenciájáig. Hiába, van,
akinek csak megszületni volt nehéz.
Megyek is a forró nyomon, s egy beosztott fõdokinál faggatózom. Mielõtt bármit is mondana, õ is leszögezi, maradna
az inkognitónál.
– Nem mond senki semmit, tényleg
alapvetés, hogy aki nem keres magának valamit, az könnyen a slamasztikában ragadt balek szerepében tetszeleghet. Az én szakterületemen a fõvá-

rosban körülbelül 1000 orvos lesz júliustól munkahely nélkül, és nekem
sincs helyem, hiába vannak a szakvizsgáim, és tudnék gond nélkül egy másik gyógyító ágazatban helyt állni –
magyarázza, s legyint, több szót õ sem
kíván a dologra vesztegetni. Azért azt
megerõsíti, hogy valóban vannak egyesek (kisebbség), akiknek valami módon biztosított a jövõ, és a többség, a
kettesek jó nagy sz.rban vannak.
Még jó, hogy a napokban hivatalosan bejelentették, a július 1-jétõl mûködõ Állami Egészségügyi Központ
minden ellátottról továbbra is gondoskodik, akik korábban az egykori BMkórház hatókörébe tartoztak. Igaz, hogy
az ígéret csak szóbeli maradt, a jogi
normába foglalás egyelõre elmaradt, és
mély hallgatás övezi a háziorvosi rendszer jövõbeni mibenlétét, de hát ez van.
Az e szakterületen praktizáló orvosoktól megtudom, a rendelõben bármilyen
szakrendelés, ideértve az õ belgyógyászati betegkörüket is csak akkor maradhatna, ha az IRM finanszírozná azt,
ám ott széttárták a kezüket: nincs erre
se pénz. Tovább kár kalkulálni, legalábbis egyelõre. Aztán nehogy betegek legyenek, az ma már szinte megfizethetetlen luxus, amit egy közszolga
nem engedhet meg magának. Csak
tessenek fegyelmezetten egészségesCSÁSZÁR
nek maradni!

Több százezren...

Kórházösszevonás

A fõváros lakói is igénybe vehetik a
Radó György Központi Honvédkórház szolgáltatásait, amely legalább
tíz évvel meghaladja korát – mondta
a honvédelmi miniszter, amikor május 20-án átadta a kórház épületét.
A kórházi és rendelõintézeti komplexum
nemcsak a Magyar Honvédség egészségügyi ellátását biztosítja, hanem a
július 1-én megalakuló Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) egyik bázisaként is mûködik a jövõben.
Az egykori Belügyi Kórház ellátottjai számára fontos hír: „... itt több
százezer embert gyógyítanak majd,
katonákat, rendõröket, határõröket,
pénzügyõröket, tûzoltókat, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi dolgozókat, a nemzetbiztonsági szolgálatok tagjait, valamint a vasutasokat is”.
(D.)

Szekeres Imre honvédelmi miniszter az afganisztáni Puli-Humriban, a magyar
katonákkal tartott május 3-án esti állománygyûlésén beszámolt arról, hogy az
Állami Egészségügyi Központ létrehozásával összevonják a Központi Kórház
és Intézményeit a MÁV-, a Szabolcs utcai, valamint a Honvédkórházat. Azt
javasolja a kormánynak: az egészségügyi intézmények eladásából származó pénzt a honvédelmi tárca kaphassa meg, hogy felépíthessék a Honvédkórház második ütemben létrehozandó részét.
(-l)

Júliustól havonta 13. havi bér
Az Országgyûlés elfogadta a közszolgálatban dolgozók tizenharmadik havi
illetménye kifizetésének rendjével összefüggõ törvénymódosítást.
A benyújtott módosítás szerint a közszolgálatban dolgozók 2007. július 1-tõl a
tárgyévben járó 13. havi illetményüket év közben, havi részletekben kapják
meg. 2009-tõl a 13. havi illetmény kifizetésére a tárgyév decemberében kerül
sor. A kormány a javaslatot az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság közötti megállapodás alapján nyújtotta be. Az Országgyûlés 183 igen, 135 nem
szavazattal – tartózkodás nélkül – fogadta el a módosítás egyszerû többséget
igénylõ részeit.
(-dl-)
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NE TEGYENEK KÜLÖNBSÉGET!

Egyformán szolgálnának
Sok apró bosszúság keseríti a rendõrök hétköznapjait, amelyek abszolút
függetlenek a különféle rendõrök által
elkövetett jogsértésektõl. Komolyan
hiszünk abban, hogy a döntõ többség
törvényesen, szakszerûen szolgál és
véd. Már ha nem vergõdik a bürokrácia hálójában, mint esetünkben. Reméljük a levél közlésével ez a gond nem
lesz probléma többé! Ezért is adunk
helyet az írásnak.
Sziasztok!
Tudom, hogy rengeteg gond, panasz jut
el hozzátok és egyébként is van elég
munkátok, de pár sorban szeretném leírni, ami minket foglalkoztat.
A BRFK … osztályán vagyok alosztályvezetõ és osztályvezetõ-helyettes.
Mint vezetõ tisztában vagyok a beosz-

tottakat foglalkoztató problémákkal,
ezért vettem a bátorságot, hogy írjak
nektek.
Nagyon szép, korszerû, lízingelt Skoda Octavia autóink vannak, ez számunkra öröm, hisz sokkal jobb egy modern,
légkondis autóval járni, mint 15 éves

A dolgozók bére nem csökkenhet
a banki átutalások miatt
Nem tartották teljesíthetõnek a munkaadók azt az elmúlt hónap elejétõl érvénybe lépett szabályozást, mely szerint banki átutalással is fizethetnek munkabért, ám ez nem jelenthet a munkavállalónak többletköltséget.
A Munka Törvénykönyvében nem esik szó arról, hogy a munkáltatónak kelle finanszíroznia a banki átutalások költségét. A munkabérek kifizetését átutalással teljesítõ közszférában már kötelezõvé tették, hogy a bankok biztosítsák az egyszeri, ingyenes kézpénzfelvételi lehetõséget.
A munkáltatók az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésén leszögezték: a
jogszabály hiányosságai miatt nem lehet teljesíteni a törvényben elõírt kötelezettséget. Ezért fontolgatják, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak. A szakszervezetek szerint is megoldást kell keresni a problémára. Azt azonban leszögezték: a munkavállalók keresete nem csökkenhet a banki átutalások miatt! A közszolgák is kíváncsian figyelik, mi fog történni, hiszen évek óta irritálja õket ez a probléma.
D.

Golfokkal. Azonban a lízingelt autókra
nem kaptunk a fõváros területére érvényes parkolási engedélyt, így kénytelenek lennénk minden egyes megállásnál
elballagni a parkoló automatához és ott
saját pénzen jegyet váltani, majd annak
árát szolgálati jegyen visszaigényelni a
BRFK-tól.
Szerintünk ez olyan, mintha a papírírószer boltban elõre megvennénk a papírt és a nyomtatóba való festékpatront,
azért, hogy dolgozni tudjunk, majd annak árát visszakapnánk a munkáltatótól.
Ez azért röhejes lenne, ugye?
Szerintünk a munkavégzés feltételeit a cégnek kell biztosítani, ebbe beletartozik, hogy a cég adja alánk az
autót, a cég tankolja, és a cég intézi
rá a parkolókártyát! Ne tegyenek különbséget lízingelt és nem lízingelt
autó között, hisz ezek mind SZOLGÁLATI JÁRMÛVEK. Mert ugye, ha a
lízingelt autó nem szolgálati és ezért
nem jár hozzá parkoló kártya, akkor
nem is használhatnánk szolgálati célra, vagy akkor nem kellene rá ügyintézõi engedély.
Kérlek benneteket, járjatok közbe annak érdekében, hogy a BRFK minden
jármûvéhez adjon a Fõvárosi Önkormányzat parkolási engedélyt, mert ez is
kell a nyugodt, zavartalan munkavégzéshez. Segítségeteket elõre is köszönöm a
BRFK …osztályának BRDSZ-tag és
szakszervezeten kívüli beosztottai nevében! (név, szolgálati hely a szerkesztõségben)
Érintettek! Kérünk visszajelzést, mi
történt, de magunk is utánanézünk.

Segítség nagycsaládosok üdüléséhez
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) 500 millió forintos pályázatot hirdetett az alacsony jövedelmû, legalább három gyermeket nevelõ családok számára. Az érintettek június 15-éig nyújthatják be kérelmeiket a Szolidaritás elnevezésû pályázatra.
Az MNÜA internetes honlapján olvasható kiírás szerint azok a munkavállalók kérhetnek üdülési támogatást, akik 2007 elsõ három hónapjában teljes munkaidõs foglalkoztatottak voltak, negyedéves havi bruttó
átlagbérük nem haladta meg a 90 ezer forintot, és családi pótlékban részesültek legalább három, 18 éven
aluli gyermek után.
A kérelmezõ felnõtt részére a MNÜA 40 ezer forint össze-
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gû üdülési csekket biztosít 20 ezer forint önrész megfizetése mellett. A 18 éven aluli gyermeknek az alapítvány
25-25 ezer forint értékû üdülési csekket biztosít. Az önrész összege gyermekenként ötezer forint. A kérelmeket a beérkezés sorrendjében, a támogatási keret kimerüléséig – legkésõbb június 30-ig – bírálják el.
Az MNÜA az elsõ negyedévben csaknem 29 ezer nyugdíjas üdülését, pihenését támogatta majdnem 700 millió forinttal. Az alapítvány több mint 12 ezer fogyatékos embernek nyújtott támogatást mintegy 250 millió
forintértékben. A szervezet emellett több mint 2 600
szakiskolai tanulót is támogatott több mint 52 millió
forinttal.
d-

2007. május

BIZALOMHIÁNY MIATT KELL A KÜLSÕ KONTROLL

Rendszeridegen megoldások
Egyelõre fontosabbnak tûnik a politikai
sikerkovácsolás a szakmai szempontoknál,
hogy aztán a legfontosabbról, a jogszabályi háttérrõl ne is beszéljünk. Dohoghatunk, de csodálkozni aligha lehet az elmúlt
hetek történései ismeretében a rendõrséget érintõ bizalomvesztést tapasztalva.
Ha az erre vonatkozó javaslatok jogi
normákká alakulnak, a testület tagjai
elleni panaszokat civil emberek vizsgálnák ki. Azt még nem tudhatjuk, ez pontosan mit jelenthet.
A híradások egy bizonyos civil ellenõrzõ testület létrejöttérõl szólnak, amelynek
az volna a feladata, hogy – nyugati mintákat követve – teljes mértékben vegye át a
rendõrségtõl a tagjai elleni panaszok kivizsgálásának jogát. A törvénymódosítással az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

térium szeretné megalakítani a Független
Rendészeti Panasztestületet. Indoklásuk
szerint ugyanis jogállami keretek között
tarthatatlan ellentmondás, hogy a rendõrség tagjai által elkövetett esetleges jogsértések miatti panaszokat a testület maga
vizsgálja ki. A tárca illetékesei leszögezték: az öttagú testületet nem hatalmaznák
fel ügydöntõ hatáskörrel, ám vizsgálódásuk során a tagok az országos rendõrfõkapitány nevében járnának el. Minden rendõrségi aktát megnézhetnének, és az ORFK
vezetõjének kötelezõen figyelembe kellene venni a grémium megállapításait.
A testületi tagokat a rendészeti miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezné
ki hat évre, a miniszternek a jogvédõ
szervezetek tehetnének a személyekre
vonatkozó javaslatokat. A tagok a minisz-

tériumi osztályvezetõk fizetését kapnák.
Nem lehetne a testület tagja olyan személy, aki a kinevezése elõtti két évben
állami vagy párttisztséget viselt illetve a
kinevezése elõtti tíz évben a rendõrségnél vagy a honvédségnél dolgozott.
A rendõrség feletti civil kontrollt
elvben az összes párt támogatja, de
az egyik ellenzéki pártnak fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy
a miniszterelnöki nevezze ki a tagokat. Szerintük a köztársasági elnök
kezébe kellene adni a kinevezés jogát. A Miniszterelnöki Hivatal szerint
a rendõrségért a kormány a felelõs,
ezért az ellenõrzést se lehet eltávolítani tõle, bár ebbõl nem csinálnak
kabinetkérdést, vagyis készek tárgyalni a módosításról.

Zöldszám, mobil ellenõrzés

Civil szakik

Az elmúlt hetek rendõrbotrányai után életbe lépett intézkedési terv célja a jogsértések visszaszorítása. Zöldszámtól, közvélemény-kutatástól és mobil ellenõrzõ csoporttól várják a rendõrségen a megtisztulást.
A rendõrség képes az öntisztulásra, ezt segítik elõ azok
az intézkedések is, amelyeket a rendõrök által elkövetett jogsértések kiszûrése, visszaszorítása érdekében
hoztak az Országos Rendõr-fõkapitányságon – közölte
Szabadfi Árpád dandártábornok, országos rendõrfõkapitány-helyettes egy sajtótájékoztatón.
A sorozatos rendõri jogsértések, és az azokat követõ
vezércserék után világossá vált: új szabályokat kell alkotni a rendõrségnél. Május 21-e óta életbe lépett az
ORFK-n egy intézkedési terv, amelynek célja, hogy csökkenjen a rendõrök által elkövetett jogsértések száma.
Ennek egyik eleme az ingyenesen hívható zöldszám, itt
az esetleges rendõri jogsértéseket lehet bejelenteni.
Szabadfi Árpád kifejtette: május 25-étõl ismét mûködnek a mobil ellenõrzõ csoportok, amelyek az egész ország területén, bármelyik rendõri szervnél váratlanul végezhetnek ellenõrzést. Megjelenhetnek bárhol, bármelyik egységnél, és akár közterületen, közvetlenül intézkedõ rendõr munkáját is ellenõrizhetik.
A közeljövõben újra felállítják a belsõ ellenõrzési fõosztályt, amely többek között az egész országra kiterjedõ
ellenõrzõ szervezet munkáját fogja koordinálni. A dandártábornok szerint emellett minden megyei fõkapitányságon végre kell hajtani a közvetlen, mobil ellenõrzésektõl
független célellenõrzéseket, és a tapasztalatokat fel kell
terjeszteni az ORFK-ra. Az intézkedési tervet kibocsátók az egyenruhások véleményére is kíváncsiak, a rendõrök belsõ közvélemény-kutatás keretében elmondhatják véleményüket az ORFK Szóvivõi Irodája által mûködtetett két telefonszámon és EDR-rádión.

Valamit persze, hogy kellett csinálni. Kitalálni, hogy
látsszon, most aztán tényleg rendet teszünk, meglátjátok!
Aztán repültek a fejek. Mire e sorok napvilágot látnak, már
ismertek lesznek az újak, majd jön a civil kurázsi is. Nincs
rendjén, ha rendõrparancsnok szakik vizsgálják ki, ha beosztottaik disznóság elkövetésének gyanújába esnek: majd
a külsõ szem, az az igazi!
Politikai kérdéssé fokozódott, hogy a rendõri intézkedések
elleni panaszok jogossága vagy jogtalansága ügyében többé
ne dönthessenek, akik maguk is a testület tagjai. Igen
magas szintre emeltetik a felelõsség is, mármint arról, ki
lehet a grémium tagja. Errõl maga a miniszterelnök, de az
ellenzékiek szerint inkább a köztársaság elsõ embere döntsön, aztán jöhetnek a nem is lényegtelen részletkérdések.
Például az, e testületnek meddig terjednek a jogosítványai.
Mert ha kevés jog adatik nekik, akkor sokan szemfényvesztésnek fogják látni bölcs erõlködéseiket. Ha viszont
olyasmirõl is határozhatnak, amihez nem annyira vagy nem
igazán értenek, akkor azért sántít valami.
Nem keressük a kákán is csomót, hanem belátjuk – akad
itt fejlõdõképesség –, nem ért egy kevés autcájder bepillantási lehetõség a kulisszák mögé. Egy kis elcsodálkozás, hogy úristen, mi van itt, egy kis javaslattétel, aztán
menjen mindenki a maga dolgára. Mert – persze ez magánvélemény – a hozzá nem értéssel beleszólásnál még
veszélyesebb a politikai ízû. Nem csak azért, mert a rendõrség politikamentességének legalább a látszatát illene óvni,
hanem mert a gyanú kevéssé eredményesen hárítható,
hogy nem a szakma próbálkozik szempont lenni, ha a testület létrehozásának gondolata a politikától ered.
Megjegyzés: elgondolkodtató viszont, hogy egy ilyen szervezetet – amely állítólag csak a kényszerítõ eszközök alkalmazását vizsgálná – célszerû lenne az ügyészségen
belül elhelyezni.
K. CS.
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Napimádók figyelmébe!
A századforduló hófehér
dámája kalapot, kesztyût,
fátylat viselt nyáron is, hogy
óvja bõrét a nap öregítõ
hatásától. Csak az utóbbi
évtizedekben vált divatossá a
napozás a „fehér” emberek
körében.

Jobb helyzetben vannak a sötétszõke
vagy barna hajú, barna szemû, enyhén
barnás arcbõrûek, akik csak intenzív napozáskor égnek le, és jól barnulnak. A
sötétbarna hajú, sötét szemû és erõsen
barnás arcbõrûek azok, akik a legkevésbé szenvednek nap káros sugaraitól.

A barna, lesült bõr jelzi, hogy sporttal, nyaralással, természetjárással, vagyis
csupa kellemes dologgal tölti idejét a
bronzbarna illetõ. Az ózonlyuk felfedezése és a világszerte szaporodó bõrrákos
megbetegedések száma azonban még a
legmegátalkodottabb napfürdõzõket is
rádöbbentette, hogy nem érdemes mindenáron barnulni.
Ha valaki hazánk zord téli hónapjait
szeretné lerövidíteni egy trópusi nyaralással, semmiképpen ne tegye elõkészületek nélkül! Szintén vásárra viszi a bõrét, aki az elsõ erõsebb tavaszi napfény
csábításának engedve szerez pirospozsgás orcát. A sápadt, védtelen bõrt nem
tehetjük ki hirtelen a nap káros sugarainak; az elsõ és legfontosabb szabály a
fokozatosság. A bõr saját védõernyõjét is
beveti, ha elegendõ idõt hagyunk rá. Ez
a védõernyõ a pigmentsejtekben képzõdik, amelyekben megfelelõ fényinger hatására sötét színû színszemcsék jönnek
létre. A szaruréteg kissé megvastagszik,
tovább segítve az ún. fénykéreg kialakulását. Ha a bõrt naponta éri elviselhetõ mennyiségû napfény melynek hatására az még nem vörösödik ki, akkor a
védõréteg kb. három hét alatt kialakul.

Bármelyik bõrtípushoz tartozik is valaki, mindenképpen szükséges a bõr további védelme. Lássuk, miben segít a
kozmetikai cikkek egyik leghasznosabb
tagja, a fényvédõkrém.
Közvetlenül a napozás után nem látszik,
hogy maradandó károsodást okozott volna az ibolyántúli sugarak elõidézte sokk,
ám hosszú távon a szövetek kiszáradnak
és megkeményednek, korai ráncosodás,
sok esetben kóros bõrelváltozások jöhetnek létre, akár bõrrák is.
A fényvédõ készítmények „vegyi szûrõanyagok”, melyek felfogják a nap káros sugarait. Faktorszámuk azt jelzi,
hányszor több idõt tölthetünk a napon
anélkül, hogy kivörösödés jelentkezne.
Ha tehát a napégés valakinél 20 perc
múlva jelentkezik krém nélkül, akkor
egy hatos számú készítménnyel 120 perc
után alakul ki ugyanolyan fokú napégés,
mint a készítmény nélkül.

Embere válogatja
Természetesen még ezután sem tanácsos süttetnünk magunkat a déli nappal,
de egyéni adottságtól is függ, hogy a bõr
milyen mennyiségû és intenzitású sugárzást lesz képes elviselni komolyabb károsodás nélkül a szoktatás után. A
vöröses vagy szõke hajú, kék, illetve zöld szemû, gyakran
szeplõs emberek általában
nagyon gyorsan leég20
07
nek, s igazán sosem
.m
barnulnak le.
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Bûvös faktorok

Mit, mikor, hogyan?
Milyen legyen a napozókrém faktora?
A világos bõrû, szõke hajúak 20-as faktorszámú készítménnyel kezdjenek, de
ennél erõsebben védõ krém használata
is indokolt rendkívüli sugárzás esetén.
Három hét múlva csökkentsék 15-ösre,
melynél alacsonyabb faktorú készítményt sosem tanácsos használniuk a
nyári napsütésben.
A sötétebb bõrû, sötétszõke vagy barna hajúak az elsõ héten 15-ös faktorú
készítményt használjanak, a második
héten 12-esre, a harmadikon mire létrejön a bõr saját védõernyõje is, 10-es faktorúra csökkenthetik.
Erõsen barnás bõrû, sötét vagy fekete hajúak kánikulában 8-10-es faktorú
napozószerrel kezdhetnek napozni az
elsõ héten, a másodikon már elegendõ

a 6-8-as, a harmadikon pedig a 4-6-os
faktorú készítmény. Nem tanácsos teljesen kihasználni az így kiszámított napozási idõt, mert a napérzékenység és
a sugárzás intenzitása csak pontatlanul határozható meg. A napfürdõ kezdete elõtt 10-15 perccel fel kell kenni
a készítményt, ennyi idõ szükséges ahhoz, hogy teljesen kifejtse hatását.
Erõs napsütésben még árnyékban vagy
félárnyékban is óvatosnak kell lennünk:
az UV-sugárzás 50-60%-a ide is behatol. Ne feledkezzünk meg az ajak védelmérõl sem, mindig használjunk fényvédõ ajakírt! A hölgyek ha szoknyában
vannak gondoljanak lábuk védelmére,
akkor is használják a napozó készítményeket, ha nem a strandon vannak.
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2007. áprilisi számunk megfejtése:
Nõ karosszékben, Kubizmus,
Életöröm
Az április havi keresztrejtvény nyertesei:
Burkor Noémi Budapest, Szabó Edina Pétfürdõ, Janik József Vác

Pilinszky János

A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2007. június 15.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1904 Budapest Pf. 314

Sült spárga
Hozzávalók (4 személyre):
1 csomag zöld spárga (1/2 kg), 1 csomag fehér spárga, 1 kg apró szemû
burgonya (pl. kiflikrumpli), 25 dkg
koktélparadicsom, 12 gerezd fokhagyma, friss kakukkfû, olívaolaj, só,
bors, egy evõkanálnyi olvasztott vaj,
pici barna cukorral keverve, fél csokor friss petrezselyem (esetleg: reszelt citromhéj, reszelt parmezán,
fekete olajbogyó).
A sütõt elõmelegítem 220C-ra (gáz
7). A krumplit mérettõl
függõen félbe, vagy negyedekbe
v á g o m .
Összeforgatom az olívaolajjal, friss
kakukkfûvel,
fokhagymagerezdekkel, sóval, borssal és kiterítem egy alufóliával bélelt tepsire.
Kb. 45 percig sütöm. Közben elõkészítem a spárgát. A zöldet általában
könnyebb elõkészíteni, a fehérnél
gyakrabban fordulhat elõ, hogy fás a
szára. Lehetõleg nagyjából azonos
vastagságú spárgákat próbáljunk
beszerezni. A fent leírt módszerrel
azaz olívaolajjal, sóval, borssal
összeforgatva tepsire borítom, meglocsolom a vajjal. 30 perc után beteszem a krumpli mellé/alá, így egyszerre sül meg. Ha nem fér be, akkor rögtön a krumpli után, nem baj,
ha a krumpli nem forró. A megsült
krumplit és spárgát összekeverem,
hozzáadom a félbevágott koktélparadicsomot, a sült fokhagymagerezdeket és megszórom jó sok friss petrezselyemmel. Lehet hozzáadni pici
reszelt citromhéjat, vagy reszelt parmezánt, más friss zöldfûszereket,
fekete olajbogyót.
Langyosan tálalom köretként.

SZEF

Kongresszus

Markánsabb érdekérvényesítést vár
utódjától Szabó Endre, a legnagyobb
országos szakszervezeti tömörülés, a
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma leköszönõ elnöke. A kongresszus
második munkanapján június 8-án döntenek az új elnök személyérõl.
A 12 év után távozó elnök azt mondta,
azért nem jelölteti magát újra, hogy friss
lendületet kapjon az egészségügyi-, a
pedagógus-, és rendvédelmi dolgozókat, más közalkalmazottakat, köztisztviselõket tömörítõ szakszervezeti szövetség.
(d)
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