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Levél a SZEF-tõl a kormányfõnek (írásunk a 3. oldalon)

2007. november

Kik maradhatnak?
2008 januárjától valósulhat
meg a határõrség és a rendõrség tervezett integrációja.
Zsinka András rendõr dandártábornokot, a rendõrség
Humánigazgatósági fõosztályvezetõjét az új, egyesült
szervezetet érintõ személyi
változásokkal kapcsolatban
nyilatkozott a T-MA-nak.
– Kiknek nem lesz helyük az új szervezetben?
– A határõrség és a rendõrség munkaügyi létszáma a 2007. október 31-i elõzetes felmérés szerint várhatóan 45 ezer alatt
lesz. A minisztérium 2008. január 01-jétõl
az integrált rendõrségi szervezet mûködtetéséhez 45 ezres státuskeretet biztosított.
Tehát nem létszámleépítésrõl, hanem létszám megõrzésrõl beszélhetünk, lehetõségünk van minden munkatársunk továbbfoglalkoztatására. Reméljük, hogy sok kolléga megmarad a pályán, annál is inkább,
mert a nyugdíjtörvény biztosítja a lehetõséget, hogy december 31-i állapotnak megfelelõen a 2007. december 31-én hatályos
szabályok szerint rögzített nyugdíj kiegészítésével mehetnek késõbb nyugdíjba
azok, akik 20 évnél több szolgálati idõvel
rendelkeznek. Az érintett kollégák 2010.
december 31-ig a magán-nyugdíjpénztárba is visszaléphetnek.
– Élnek ezzel a lehetõséggel az érintettek? Úgy tudjuk, sokan kilépnek a
rendõrség állományából, és éppen a nagy
tapasztalattal rendelkezõ idõsebb kollégák döntenek a visszavonulás mellett.
– Sajnos a FÜV-eljárás keretében, azaz
egészségügyi alkalmatlanság miatt 1600an kerültek ki idén a rendõrség és a határõrség kötelékébõl. A FÜV eljárást a
munkáltató és a munkavállalók is kérhetik, persze mostanában az utóbbi a legjellemzõbb. E lehetõséggel élve még idén,
december 30-a elõtt, tehát az integrációt
megelõzõen kilépnek a kollégák. Az új
jogszabály-módosítás szerintem sokakat
a pályán fog tartani. Számomra érthetetlen ez a nagyarányú elmenekülés, mert a
kormány az elõzetes határozatot már a
nyáron megjelentette és azok a paramé-
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terek, amelyeket a kormány ebben vállalt, már hónapok óta ismertek. Az integrációs folyamatokkal kapcsolatban fontosnak tartom elmondani azt is, hogy a szakszervezetek által elkészített nyersanyag felhasználásával kötöttünk egy együttmûködési megállapodást azok javadalmazásáról,
akik nem vállalják a továbbfoglalkoztatást.
Így a távozók számára is megfelelõ kondíciókat tudunk biztosítani. A munkáltató átszervezés címén minden tekintetben – például tanulmányi szerzõdések, a munkáltatói kölcsönök változatlan feltételekkel történõ törlesztése stb. – a jogszabályoknak
megfelelõen, segít azoknak is, akik nem
vállalják a továbbfoglalkoztatást.
– Van már tapasztalat arról, hogyan
reagálnak erre az állomány tagjai?
– Nem jókor beszélgetünk errõl, mert a
személyi elbeszélgetések még nem zajlottak le. A 8/2007. ORFK – HÕR együttes
utasításban a személyzeti eljáráshoz egyfajta módszertani anyagot adtunk ki, amelyben különbözõ határidõket szabtunk meg a
humánigazgatási feladatok végrehajtására.
Az utasítás jegyzõkönyvmintákat, a különbözõ hivatásos, köztisztviselõ, közalkalmazott és egyéb foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi okmánytervezeteket tartalmaz mellékleteiben. Minden eszközzel megpróbáljuk segíteni a személyzeti eljárások
zökkenõmentességét.Elsõdleges vélemények alapján pozitív visszajelzéseket kapunk
az állomány tagjaitól a gondjaik kezelését,
humánus és rugalmas, de törvényes megoldását kimerítõ és mindenre kiterjedõ ügyPintér
intézést illetõen.

A közszférában mûködõ szakszervezetek zömét tömörítõ
Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának (SZEF) Ügyvivõ
Testülete nevében Varga László
elnök Gyurcsány Ferenctõl
levélben kérte, hogy a kormány
vonja vissza a parlamentnek
beterjesztett egészségbiztosítási
törvényjavaslatot, a koalíció
meghatározó erejét képviselõ
MSZP parlamenti képviselõi ne
szavazzák meg azt.

November 10-én a Miniszterelnöki
Hivatal elõtt öt szakszervezeti
tömörülés demonstrált az egészségbiztosítási törvény ellen,
köztük a SZEF tagszervezetei, a
BRDSZ is

INTEGRÁCIÓ
A kormány 2006 júniusában hozott határozatot arról, hogy a határõrséget a
rendõrség szervezetébe integrálják Magyarország teljes jogú schengeni tagsága miatt. A teljes jogú tagság idõpontja a szárazföldi határok tekintetében
december 22-e, míg a légtéri határok vonatkozásában ez a dátum a jövõ évi
menetrendváltás, március vége. A rendõrségnél jövõ januártól az állomány 78
százaléka hivatásos, 20 százaléka közalkalmazott, illetve két százaléka köztisztviselõ lesz. A két szervezet összevonásáról készített jogszabály szerint
2008. január 1-jétõl a rendõrség õrzi az államhatárt, ellenõrzi az államhatáron
áthaladó személy- és jármûforgalmat, továbbá idegenrendészeti feladatokat
is ellát. A Ferihegyi nemzetközi repülõtéren a Budapesti határõr-igazgatóságból és az ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálat Repülõtéri Biztonsági Szolgálatából megalakul a Repülõtéri Biztonsági Igazgatóság. A schengeni külsõ
határszakaszon a 33 határrendészeti kirendeltség – a megyei rendõr-fõkapitányságokon belül – továbbra is megtartja szervezeti önállóságát.

2007. november

A SZEF LEVELE GYURCSÁNY FERENCNEK:

Vonják vissza a törvényjavaslatot!
A SZEF azért követeli ezt, mert a koncepció valódi társadalmi vitájára nem került sor, az országos érdekegyeztetés
szociális partnerei nem kaptak elegendõ idõt a javaslat fontos részleteinek megismerésére, és – megsértve a jogalkotási
törvényt is – nem készült hatástanulmány az átalakításokról. Az alábbiakban közreadjuk a levél teljes szövegét.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Elnök Úr!
A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) megalakulásától kezdve
aktív részese kíván lenni minden olyan folyamatnak, amely egy korszerû XXI.
századi Magyarország, és egy ennek létrehozását is támogató modern közszolgálat kialakítását, létrehozását szolgálja. Soha nem voltunk és nem vagyunk reformellenesek, de soha nem titkoltuk véleményünket, ha a reformnak nevezett
átalakítások nem a fenti célokat szolgálták.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A SZEF úgy látja, hogy különösen igaz ez az egészségbiztosítás szándékolt átalakítására. Az ezzel kapcsolatban megjelent koncepció, készülõ vagy már a parlament elé
beterjesztett törvénytervezet a társadalom jelentõs része számára érthetetlen, elfogadhatatlan. Annak ellenére, hogy valamennyien ismerjük a jelenlegi rendszer rossz mûködését, hogy évek óta politikai egyeztetések zajlanak az átalakításról, a koncepció
társadalmi vitájára nem került sor, az országos érdekegyeztetés fórumain érintett szociális partnerek számára nem állt rendelkezésre elegendõ idõ az abban foglaltak megismerésére. Nem készült az átalakításokról hatástanulmány, megsértve ezzel a jogalkotási törvényt is. Az átfogó átalakítást megelõzõen a nyugdíjbiztosítás 1997-es reformjának elemzése, a reformfolyamatot követõen az állami felelõsségvállalás értékelése elengedhetetlen követelmény lett volna. Elfogadhatatlan, hogy az egészségügy mûködtetése ne közösségi feladatként, ne meghatározó társadalmi szolgáltatásként jelenjen meg,
hogy a szolgáltatások tõkefüggõek és pénzügyi nyereségelvûek legyenek. Ezért a SZEF
arra kéri a kormányt és a parlamentet, a koalíció meghatározó politikai erejét, az MSZPt, hogy vonja vissza a törvénytervezetet, illetve ne támogassák a tervezett átalakítást. A
társadalmi egészségbiztosítás megõrzéséért és mûködõképessé tételéért megvalósítandó valóságos reformról haladéktalanul kezdõdjön el tárgyalás a szakmai szervezetekkel, a szociális partnerekkel, köztük a SZEF-fel is.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A SZEF az idén tartotta programalkotó kongresszusát. Az elfogadott dokumentum
Ön elõtt is ismert. Ebben a programban a SZEF a közszolgálatok átfogó reformjával
kapcsolatos elvárásait megfogalmazta. Õszintén sajnáljuk, hogy ezek, többek közt az
egészségbiztosítás, a közszolgálati munkajogi szabályozás, a tisztességes bérezés, a
nyugdíjrendszer, beleértve a korkedvezményes nyugdíjazás szabályait, nem látszanak megvalósulni. Közös érdekünk Magyarország nyugodt, kiegyensúlyozott fejlõdése, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kérésünk teljesítése alapvetõ.
Budapest, 2007. november 6.
A SZEF Ügyvivõ Testülete nevében tisztelettel:
Varga László
Varga László, a SZEF elnöke úgy
vélte, a közszolgáltatások átalakítása nem lehet pénzügyi alapú,
mégis az tapasztalható, hogy
átalakítás címén „az jön át”,
hogyan lehetne minél több feladatot minél kevesebb pénzbõl és
állami felelõsségvállalással ellátni.

A SZEF-ÉSZT Unió elnöksége
2007. december 8-án 10 órától a Hotel Benczúr nagytermében
titltakozó nagygyûlést tart

az társadalombiztosításról szóló törvényjavaslat ellen.
A SZEF-ÉSZT
SZEF-ÉSZTdemonstrációi pártsemlegesek.
Továbbra is várják a kedvezõtlen átalakítások ellen méltósággal tiltakozó
BRDSZ-tagság csatlakozását is!
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MÉNESGAZDÁK VÉGNAPJAI

Somssich-kastély. Az egykori barokk ékszerdoboz
rogyadozik, a vakolat pereg róla, õsfás arborétumparkjában különleges fák szomorkodnak.

PUSZTA TÉNYEK

Felszámoltak és leszámoltak
Marsi Pál ezredes, az ORFK
Oktatási Igazgatóságának
vezetõje a T-MA-nak elmondta: sajnálják, hogy az elbocsátottak elvesztették a
munkájukat, de nem tarthatták fenn a lovasbázist. Mezõgazdasági munkát nem lehet
közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó emberekkel
elvégeztetni, a közalkalmazotti törvény nem erre való.
A rendõrségnek nincs kerete a bázis
mûködtetésére. 2006. október 16-án felmondták a somogysárdi termõföldekre
vonatkozó bérleti szerzõdést, november
hatodikán beszámoltak a szakszervezeteknek és a közalkalmazotti tanácsnak a
várható felmondásról.
Idén március elsején egy hivatásos és
22 közalkalmazott státust átcsoportosí-
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tottak az úgynevezett tartalékkeretbe, ez
elõtt, már január 24-én megtartották a
személyzeti elbeszélgetéseket.
Ekkor egy hivatásos státusú dolgozót
áthelyeztek a Csopaki Továbbképzõ és
Módszertani Központ állományába, 18
alkalmazottat felmentettek, négyet pedig
átcsoportosítottak a lovasbázis egyelõre
fennmaradó státuszaira. Késõbb, augusztus 16-án elfogadták a szervezeti egység
felszámolásának befejezését jelentõ állománytábla módosítást. Július 9-én tartották meg az átszervezési bizottság ülését, 10-én pedig az állománygyûlést és a
személyzeti elbeszélgetéseket. Ezen a
napon osztották ki a felmentési értesítõket is.
A munkaügyi központ augusztus 6-án
vette nyilvántartásba a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentést,
augusztus 13-án megérkezett az errõl
való visszajelzésük az ORFK Oktatási

Igazgatóságára. Ebben jelezték, hogy a
munkaügyi központ tájékoztatása és a
dolgozók felmentése között 30 napnak
el kell telnie, ezért az eredetileg augusztus 16-án kezdõdõ felmentéseket hatálytalanították, és szeptember 6-ára módosították.
A felszámolás második üteme szerint
egy hivatásos alkalmazottat rendelkezési állományba helyeztek, ketten pedig
ugyanekkor a Somogy Megyei RFK állományába mentek át. Harminchét közalkalmazottat felmentettek. Egy közalkalmazott belépett a Prémium Évek
Programba, egy pedig nyugállományba
vonult. Hat közalkalmazott ekkor betegállomány miatt védelem alatt állt, egy
illetmény nélküli szabadságon volt. Az
átszervezéstõl függetlenül két közalkalmazott jogviszonya közös megegyezéssel
szûnt meg mostanában.
(p)
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Varga Endre nem panaszol
Balsorsában is burokban született embernek vallja magát Varga Endre
Endre, aki
néhány héttel ezelõtt, november elsején
nyugdíjba mehetett.
Édesapjával, aki szintén mezõgazdász
volt, 1953-ban került Somogysárdra. A
kaposvári mezõgazdasági technikumba
járatták. Az iskola 1966-ban már ide
küldte nyári gyakorlatra. A család ötvennégy esztendõn át kertszomszédságban
élt a lódobogással.
A ménestelep (rendõri nyelven:
lovasbázis) viszont augusztus óta gyászba borult. A csikók már régebben nem
ugrabugrálnak. A lovakat rendre elszállították. Utóbb menesztették az itt dolgozókat is. Az emberek megkönnyezték a
lovakat. Az embereket pedig nem siratja
meg senki, ha földönfutóvá lesznek...
A somogysárdi ménest kérlelhetetlen
kõszívûséggel felszámolták. Varga Endre mégsem panaszol senkit. Emberségesen bántak vele. A fejesek tövirõl-hegyire összeszámolták 37 munkában eltöltött
idõ után járó felmentési idejét, végkielé-

Varga Endre, kedvenc paripájának portréjával
(1949-ben Kritérium- és Tavaszi-, 1951-ben pedig
kétszer is Budapest-díjat nyert)

A Somssich-birtokból megmaradt eredeti istálló épülete.
A lóállások fölött a néhai híres lakók nevei is fennmaradtak

gítését. Sõt, szolgálati lakásának kényszerû elhagyásáért is adnak neki valamit.
Szemében nyugtalanságot csak akkor
látok, amikor falubeliek sorsára fordul a
szó. A rendszerváltás elõtt a TSZ még
hatszáz embernek adott kenyeret. Mára
45 munkahely maradt itt. Megszüntették a kaposvári textilmûveket. Egyszer
és mindenkorra becsukták a kihelyezett
csepeli gyár kapuit is. A havi autóbuszbérlet pedig 15 ezer forintba kerül a húsz
kilométernyire esõ megyeszékhelyre.
Hajdanában ezt még magukra vállalták
a munkáltatók, de ma hallani sem akarnak a közlekedési költségek megtérítésérõl. A sárdi emberek kilátástalanul
élnek, tette hozzá õszinte aggódással.
Úgy beszélt ezekrõl a szomorú dolgokról, mintha meg sem szakadt volna a 43
éves szakszervezeti tagsága. Mintha még
most is õ lenne kollégái bizalmija. Pedig már nem az.
A Sors a rendõrségi lovasbázissal
együtt a helyi BRDSZ-csoportot is elaltatta. Örökre?
(dura)
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MÉNESGAZDÁK VÉGNAPJAI

Díjak, kupák, serlegek – ideiglenes helyükön, a polgármesteri hivatalban

Megmentett értékek
Rossz idõk, tömeges elbocsátások híre járja be
Somogyországot mostanában.
(Marcaliban a MUSTANG közel négyszáz munkahelyet
szüntetett meg, Kaposváron a
COATS Hungary pedig 200
embert bocsátott el.) A média
mégis a sárdi híres ménestelep
felszámolásától hangos. A
meghozott döntések miatt ugyanúgy tiltakozott Lamperth Mónika (MSZP)
miniszter, mint Mátrai Márta (FIDESZ), a térség országgyûlési képviselõje. A rendõrség szapulásában alig-

ha tudták egymást túllicitálni. Kolber István országgyûlési képviselõ pedig közleményben tájékoztatott buzgólkodásáról.
Közben Csikós Nagy
Márton polgármester (képünkön) külföldi befektetõkkel tárgyal. Ma már abban bízik, hogy a málladozó Sommsich
kastélyban Down-kóros gyerekek számára hozhatnának létre nemzetközi rehabilitációs intézetet. Szerinte minden
azon múlik, hogy a Kincstári Vagyoni

Az istállók, gazdasági épületek szomorú
látványt nyújtanak, a lovaspályát nyáron
a gaz veri föl, télen sártenger önti el
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Igazgatóság valóban átadja-e az ingatlan
tulajdonjogát az önkormányzatnak.
A polgármester nem feledkezett meg a
250 éves lótenyésztés értékeinek megmentésérõl sem. Szándékát Sipos Gyula
dandártábornok, az ORFK fõigazgatója,
a fõkapitány gazdasági helyettese is felkarolta. Az önkormányzat térítésmentesen
megkaphatott két fakó kancát (Janina,
Nassoló), két szurki kocsit (ideiglenesen
az általános iskolában helyezték el), a település leendõ múzeuma fogja megõrizni
a díjakat, díszes kupákat, serlegeket, míves kelyheket, hírneves ménesekrõl ké(d)
szített olajfestményeket.

2007. november
Horrorfilm forgatására kiválóan alkalmas
lenne ez az épület

Többszázmilliós megtakarítás
A somogysárdi lovasbázis 16 hektáros
területét és 301 ügetõlovat még 1993-ban
vásárolta meg a rendõrség az akkori belügyminiszter döntése alapján. A méntelepet már a vételkor rendkívül rossz állapotban találták, a bázis infrastruktúrája
nagyon elavult volt. Többször felvetõdött
a lovasbázis megszüntetése. A költségcsökkentés, a lovak értékesítésébõl származó bevételek és a különbözõ állami támogatások nem fedezték a költségeket.
2005-ben 200 millió 119 ezer forintot
emésztett fel a rendõrség költségvetésébõl a bázis éves mûködtetési költsége.
A minimális utánpótlási igények miatt viszont alig kellett szakmailag megfelelõ lovakat tenyészteni. Évente csak
4-8 állat vásárlására van szükség – ez
5-8 millió forint költséget jelent. A bázis megszüntetésével 100-130 millió forintos megtakarítás érhetõ el.
A lóállomány egy részét értékesítették
illetve különbözõ szervezeteknek – például Országos Polgárõr Szövetség – ad-

ták át. A bázison található anyagi-technikai eszközök nyilvános árverés keretében szeptember 6-án és 7-én kerültek
kalapács alá. A területen lévõ kastély és
az ahhoz tartozó arborétum nem a rend-

õrség tulajdona, 2007. december 31-i
hatállyal kezdeményezték az ingatlanok
Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak történõ visszaadását.
(pm)

Kocsmából nézve
A helyi kocsmában a Somogy Hírlapok elsárgult, viseletes oldalait böngészgetem:
…”Közel öt évet dolgozik egy somogyi az uniós évi átlagbérért”… –
olvasom. Örüljünk annak, ha van munka! Valamikor úgy tanították nekem: a
világot nem megmagyarázni, hanem megváltoztatni kell!
…”A megyei közgyûlés ülésén hárommilliós hozzájárulást javasoltak a
bázis volt dolgozóinak közhasznú foglalkoztatására. Huszonhárom dolgozó felvétele 35 millió forintba kerülne, ebbõl a kormányzat 30 milliót
vállal”… – tudósítottak errõl hónapokkal ezelõtt. Örüljünk neki, lesz
(köz)munka.
Hurrá, lehet tisztítani az árkokat!
A telepre úgy se’ engedik be már régóta az egykori dolgozókat. Ott ugyanis
külsõ cégek embereinek adtak munkát. Ki tudja, miért? Vajon mi végett nem
az egykor itt foglalkoztatottakkal lomtalaníttatnak? Ki tudja miért nem velük
takaríttatják ki a terménytárolókat? Miért nem azokkal õriztetik a néptelen
kastélyt, az elárvult istállókat, akik eddig is óvták (és nem csak mint a munkahelyüket), szerették, féltették?
(dura)
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Január
1. hét
1. K

Február

Újév
Ákos, Fruzsina

2. Sz

Ábel

1. P
2. Szo

3. Cs Genovéva, Benjamin

3. V

4. P

6. hét
4. H

Titusz, Leona

5. Szo

Simon

6. V

Boldizsár

2. hét
7. H

Attila, Ramónia

8. K
9.

Gyöngyvér

Sz

Marcell

5. K
6. Sz
7. Cs
8. P
9. Szo

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge

Március
1. Szo

Április
Albin

2. V

2. Sz

Áron

Kornélia

3. Cs

Buda, Richárd

4. K

Kázmér

4. P

Adorján, Adrián

Dorottya, Dóra

6. Cs

Leonóra, Inez

Abigél, Alex

Hugó

Lujza

5. Sz

Aranka

Május

10. hét
3. H

Ágota, Ingrid

Tódor, Rómeó

1. K

5. Szo
6. V

7. P

Tamás

15. hét
7. H

8. Szo

Zoltán

8. K

9. V

Franciska, Fanni

9. Sz

20
A munka ünnepe
Fülöp, Jakab

1. Cs

1. V

2. P

23. hét
2. H

3. Szo

Izidor

4. V

Vince

19. hét
5. H

Vilmos, Bíborka

Június

6. K

Zsigmond

Kármen, Anita

3. K

Klotild

Mónika, Flórián

4. Sz

Bulcsú

Györgyi

5. Cs

Fatime

Tímea, Irma

Ivett, Frida

Herman

7. Sz

Gizella

Dénes

8. Cs

Mihály

Erhard

Tünde

6. P
7. Szo
8. V

Norbert, Cintia
Róbert
Medárd

Gergely

24. hét
9. H

Félix

Ármin, Pálma

10. K

Margit, Gréta

9. P

11. hét

10. Cs
11. P
12. Szo
13. V

Melánia

10. V

Ágota

7. hét
11. H

Ernõ
Veronika

Elvira

10. H

Ildikó

Bódog, Félix

15. K

Lóránt, Lóránd

Zsolt

10. Szo

Pünkösd
Bertold, Marietta

11. K

Szilárd

11. P

11. V

Ferenc

11. Sz

Barnabás

20. hét Pünkösd
12. H
Pongrác

12. Cs

Villõ

13. K

13. P

Lídia, Lívia

12. Sz

Gergely

13. Sz

Ella, Linda

13. Cs

Krisztián, Ajtony

13. V

Ida

Matild

16. hét
14. H

Tibor

14. Sz

Bonifác

Nemzeti ünnep
15. Szo
Kristóf

15. K

Anasztázia, Tas

15. Cs

Zsófia, Szonja

14. Cs
15. P

Bálint, Valentin
Kolos, Georgina

14. P

12. Szo

Leó, Szaniszló

12. K

3. hét

14. H

10. Cs

Gyula

Szervác, Imola

14. Szo
15. V

Antal, Anett
Vazul
Jolán, Víd

25. hét

16. Sz

Gusztáv

17. Cs

Antal, Antónia

16. Szo
17. V

Julianna, Lilla

16. V
12. hét

Henrietta

16. Sz

Csongor

Donát

17. H

Gertrúd, Patrik

17. Cs

Rudolf

Bernadett

18. K

Sándor, Ede

16. P
17. Szo

Mózes, Botond

16. H

Jusztin, Jusztina

Paszkál

17. K

Laura, Alida

8. hét

18. P

Piroska

18. H

18. P

Andrea, Ilma

18. V

Erik, Alexandra

18. Sz

Arnold, Levente

19. Cs

Gyárfás

21. hét

19. Szo
20. V

Sára, Márió

Fábián, Sebestyén

19. K
20. Sz

Zsuzsanna

19. Sz

József, Bánk

Emma

19. H

Ivó, Milán

Aladár, Álmos

20. Cs

Klaudia

20. V

Tivadar

20. K

Bernát, Felícia

Benedek

17. hét
21. H

Konrád

21. Sz

Konstantin

Beáta, Izolda

22. K

Csilla, Noémi

22. Cs

Júlia, Rita

4. hét

21. H

Ágnes

22. K

Vince, Artúr

21. Cs

Eleonóra

21. P

22. P

Gerzson

22. Szo

19. Szo

24. Cs
25. P
26. Szo
27. V

Zelma, Rajmund

23. Szo

Alfréd

23. V

Emese

23. Sz

Béla

Húsvét
Gábor, Karina

24. Cs

György

Irén, Írisz

Timót

24. V

Mátyás

13. hét
24. H

Pál

9. hét
25. H

Géza

25. K

Vanda, Paula
Angelika

5. hét
28. H

Károly, Karola

29. K

Adél

26. K
27. Sz
28. Cs
29. P

25. P

23. P
24. Szo

Zoltán

Eszter, Eliza

24. K

Iván

Márk

25. V

Orbán

25. Sz

Vilmos

Ervin

22. hét
26. H

Fülöp, Evelin

26. Cs

János, Pál

27. K

Hella

Emánuel

26. Szo

Ákos, Gábor

27. Cs

Hajnalka

27. V

Zita, Mariann

Gedeon, Johanna

18. hét
28. H

Valéria

28. Sz

Emil, Csanád

Auguszta

29. K

Péter

29. Cs

Magdolna

29. Szo

Paulina

23. H

26. Sz

28. P

22. V

Alajos, Leila

Dezsõ

Edina

Elemér

21. Szo

Rafael

26. hét

Húsvét

23. Sz

20. P

27. P
28. Szo
29. V

László
Levente, Irén
Péter, Pál

27. hét

30. Sz

Martina, Gerda

31. Cs

Marcella

30. V
14. hét
31. H

Zalán
Árpád

30. Sz

Katalin, Kitti

30. P

Janka, Zsanett

31. Szo Angéla, Petronella

30. H

Pál
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Július

1. K

2. Sz
3. Cs
4. P
5. Szo
6. V
28. hét
7. H

8. K
9. Sz
10. Cs
11. P
12. Szo

Augusztus

Tihamér
Ottó

Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta

1. P

2. Szo
3. V
32. hét
4. H

5. K

Boglárka
Lehel

36. hét
1. H

2. K

7. Cs

Ibolya

7. V

László

37. hét
8. H

Emõd

9. K

Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma

9. Szo
10. V

Petra

2. V

Achilles

2. K

Melinda, Vivien

Helga

45. hét
3. H

Gyõzõ

3. Sz

Ferenc, Olívia

Ferenc

4. K

Károly

4. Cs

Borbála, Barbara

Rozália

Apollónia

Lukrécia

2. Cs

4. Cs

6. Szo

Viktor, Lõrinc
Zakariás
Regina

12. K

12. P

14. H

Örs, Stella

14. Cs

Marcell

14. V

Imre

Brúnó, Renáta

6. Cs

Lénárd

7. P

Rezsõ

Amália

Dénes

Teodóra

13. Szo

5. Sz

9. Cs

11. Cs

Ipoly

7. K

Aurél

Ádám
Nikolett, Hunor

13. Sz

5. V
41. hét
6. H

Koppány

10. Sz

Jenõ

4. Szo

8. Sz

Lõrinc

13. V
29. hét

3. P

Mária, Adrien

33. hét
11. H Zsuzsanna, Tiborc
Klára

10. P
11. Szo

8. Szo
9. V

16. Sz

Henrik, Roland
Valter

15. P
16. Szo

Elza

5. P

Vilma

6. Szo

Miklós

7. V

Zsombor

50. hét
8. H

Tivadar

9. K

Ambrus
Mária
Natália

Gedeon

46. hét
10. H

Réka

10. Sz

Judit

Brigitta, Gitta

11. K

Márton

11. Cs

Árpád

Mária

12. V

Miksa

12. Sz

Jónás, Renátó

Kornél

42. hét
13. H

Kálmán, Ede

13. Cs

Szilvia

Szeréna, Roxána

14. K

Helén

14. P

Aliz

38. hét

15. K

49. hét
1. H

Rebeka, Dorina

Domonkos

Berta, Bettina

Mindenszentek
Marianna

1. Szo

December

Malvin

Hilda

5. P

November

1. Sz

3. Sz

Krisztina

Október

Egyed, Egon

Hermina

6. Sz

8. P

ÉRTED,
ÉRTED, ÉRTEM,
ÉRTEM,
ÉRTÜNK!
ÉRTÜNK!

Szeptember

Csaba

Ellák

BRDSZ:

12. P

Gabriella

13. Szo

Luca, Ottília

14. V

Szilárd

51. hét

Mária

15. H

Enikõ, Melitta

15. Sz

Teréz

Ábrahám

16. K

Edit

16. Cs

Gál

15. Szo
16. V

Albert, Lipót

15. H

Valér

Ödön

16. K

Etelka, Aletta

47. hét

17. Cs

Endre, Elek

17. V

Jácint

17. Sz

Zsófia

17. P

Hedvig

17. H

Hortenzia, Gergõ

17. Sz

Lázár, Olimpia

Diána

18. Szo

Lukács

18. K

Jenõ

18. Cs

Auguszta

Vilhelmina

19. V

Nándor

19. Sz

Erzsébet

Friderika

43. hét
20. H

Vendel

20. Cs

Máté, Mirella

21. K

Orsolya

21. P

34. hét

18. P
19. Szo
20. V

Frigyes

18. H

Ilona

18. Cs

Emília

19. K

Huba

19. P

Illés

20.

Szent István
Sz
István, Vajk

20. Szo

19. P

Viola

Jolán

20. Szo

Teofil

Olivér

21. V

Tamás

Cecília

52. hét
22. H

Zénó

Kelemen

23. K

Viktória

30. hét

21. H
22. K
23. Sz

Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke

21. Cs
22. P
23. Szo

Sámuel, Hajna

21. V

Menyhért, Mirjam

39. hét
22. H

Bence

23. K

Móric

22. Sz

Tekla

Nemzeti ünnep
23. Cs
Gyöngyi

Elõd

22. Szo
23. V
48. hét

24. Cs
25. P
26. Szo

Kinga, Kincsõ

24. V

Kristóf, Jakab

35. hét
25. H

Lajos, Patrícia

Anna, Anikó

26. K

Izsó

Bertalan

24. Sz Gellért, Mercédesz
25. Cs
26. P

25. Szo

Salamon
Blanka, Bianka

26. P

Adalbert

44. hét
27. H

Szabina

27. Cs

Virgil

27. Szo

Vencel

28. K

Simon

Szabolcs

28. Cs

Ágoston

28. V

Beatrix, Erna

40. hét
29. H

Mihály

29. Sz

Nárcisz

Rózsa

30. K

Jeromos

30. Cs

Alfonz

31. P

Farkas

30. Szo

31. Cs

Oszkár

31. V

Erika, Bella

Karácsony

Virág

Gáspár

Judit, Xénia

Ádám, Éva

Karácsony
25. CS
Eugénia

26. Sz

27. Sz

30. Sz

Katalin, Katinka

24. Sz

Dömötör

Olga, Liliána

29. P

25. K

Emma

26. V

27. V

Márta, Flóra

24. H

Jusztina

31. hét
28. H

29. K

27. Szo

Eufrozina, Kende

24. P

28. P
29. Szo
30. V

István
János

Stefánia

28. V

Kamilla

Taksony

53. hét
29. H

Tamás, Tamara

András, Andor

30. K

Dávid

31. Sz

Szilveszter

2007. november

MÉNESGAZDÁK
VÉGNAPJAI
Gebék vagy paripák?
Somogysárdon úgy tudják, hogy
„Fönt Pesten” az itteni ménesrõl készítettek egy „szakvéleményt”. Eszerint, lovasbázison különleges genetikai
tulajdonság nélküli lovakat neveltek:
„Az itteni ménestelepen tenyésztett
lovaknak genetikai értéke nemzetgazdasági, illetve fajtához kapcsolódó
örökségvédelmi szempontból nincsen”.
Ezzel szemben a falubeliek azt állítják, hogy itt nem gebéket tartottak
tartottak,, hanem paripákat, táltosokat nemesítettek
tek.. Elég ha csak a dicsõség fénye, a
hírnév reflektora Rádoki József nevét
világítja meg, aki 1962-tõl 1985-ig volt
itt ménesigazgató. Sikere persze több
somogysárdi lelkes, hozzáértõ ember
csapatmunkájának az eredménye is!
Rádoki József ménesigazgató nevéhez
fûzõdik ugyanis többek között a kiváló
telivér mén, Imperiál tenyésztése és felnevelése. Nemzedékek emlékezete õrzi

Két és félévszázados sárdi lótenyésztés büszkeségei:
a festményeket most a polgármester szobájában õrzik

azt, ami Rádokit világhírûvé tette: „amikor is Hurryt, a magyar rögön tenyésztett Imihez párosította, ennek a násznak

Archív képünk tanúsítja, hogy egykoron színvonalas munka folyt a
közeli lovasakadémián
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gyümölcse lett Imperiál”. Korabeli újságok szerint az Imperiál egy aranyszõrû táltos, a nemzet büszkesége volt. Tért
ölelõ galoppugrásait látva tízezrek tomboltak gyönyörûségükben a lelátón. Nem
felejtõdött el az sem, hogy 1962-ben,
amikor Rádoki Józsefet áthelyezték a
somogysárdi ügetõméneshez igazgatónak, „hozományként” magával hozhatott
hét vagon állatot, köztük késõbb világhírûvé lett ügetõ félvér és angol telivér
kancákat.
A helybéliek azóta is a régi dicsõségeket idézik. Nem tudnak belenyugodni, nem hiszik el, hogy lezárult volna a
sárdi lótenyésztés 250 éves korszaka.
Az innen kikerülõ lovak a legutóbbi
idõkig hazai és nemzetközi versenyeken, és a rendõrségi igények kielégítésében szép eredményeket értek el. Talán az sem véletlen, hogy amikor a felszámolásának híre ment, felbukkantak
az érdeklõdõk között az olasz
lovasszövetség szakemberei is. (DL)

2007. november

NEM IS OLYAN ROSSZ AZ ÚJ TÖRVÉNY?
Elfogadták a szolgálati törvény módosítását a nyugállományba vonulásra vonatkozóan, amellyel kapcsolatosan az érdekképviseletek
újabb aggályokat fogalmaztak meg, mert tagjaik továbbra sem nyugodtak.
Nem tudják ugyanis, tájékozottnak mondhatják-e
magukat minden részletet
illetõen. Megkerestük újra
dr. Horváth Sándor
Ágostont
Ágostont, az ORFK nyugdíjmegállapító osztályának
vezetõjét, hogy tájékoztassa lapunkat a legfrissebb fejleményekrõl.
– Igaz-e, hogy 2008. január 1-je után
már csak a nettó illetmény után számítandó a nyugellátási járandóság?
– Szabadjon mindjárt pontosítással
kezdenem. Nem január 1-je után, hanem
már a január 1-jétõl számított nyugdíjak
esetében is alkalmazni kell az úgynevezett nettósított keresetbõl történõ nyugdíjszámítást, amelyet egyébiránt már a
2006. évi CVI. törvényben szabályoztak
és a hivatásos állományra is kiterjed.
Tehát, ha úgy tetszik, nem új keletû a
dolog, a jelenlegi Hszt. módosítás – az
egyértelmû jogalkalmazás érdekében –
már csak beemelte a korábban elfogadott törvény ide vonatkozó rendelkezését a szolgálati törvényünkbe. Ennek lényege, hogy a szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 365 nap (szökõév esetén 366 nap) alatt a szolgálati viszony
keretében elért, a kifizetés idõpontjában
hatályos jogszabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és
illetmény jellegû juttatásoknak az elért
jövedelembõl levont egészségbiztosítási
járulék, nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói
járulék összegével, továbbá a fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó összegével csökkentett összege havi
átlaga alapján kell megállapítani. Tudom, hogy ez így elsõ hallásra egy kicsit
bonyolult, de a hatása a lényeg: az idei

Ez van!
számított nyugdíjakhoz viszonyítva,
becslésem szerint átlagosan mintegy 78 százalékos csökkenést eredményez.
– Igaz-e, hogy a nyugdíjalapba semmilyen juttatás jellegû kiegészítõ járandóság – például jubileumi vagy más jutalom – nem számít majd bele?
– A hatályos jogszabály nem tartalmaz
ilyen korlátozást, sõt, a 2008. január 1jétõl hatályba lépõ módosítás sem. Tehát jövõre is – a fent említett nettósítás
kivételével – a ma hatályos szabályok
szerint számítjuk a nyugdíjakat. Azt
azonban tisztázni illik, hogy az év végi
nyugdíjrögzítéseket ugyan a jelenlegi
szabályok szerint kell végrehajtani, de
abba csak a sorosan járó járandóságokat
lehet figyelembe venni. Ha valaki az év
végével egyidejûleg nyugállományba is
vonul, akkor egyszerre rögzítünk, és
tényleges nyugdíjat is számolunk. De az
elõrehozottan kifizetett járandóságokat
csak a tényleges nyugdíjnál lehet figyelembe venni, azt viszont már a 2008-as
szabályok szerint kell kalkulálni. Hogy
a késõbbiekben milyen változásokat fog
tartalmazni a törvény, ebben a kérdésben nincs kompetenciám, de reményeim szerint maga a szolgálati nyugdíjrendszer alapjaiban nem fog változni, némi
korrekcióra viszont hosszabb távon számítani lehet.
– Mi a válasza a cégnek arra, hogy a
19 év vagy ennél kevesebb szolgálati
idõvel rendelkezõk is abban a tudatban
szereltek fel valamikor, hogy a még most
hatályos szabályozóknak megfelelõ kedvezményekkel vehetik egykor igénybe a
nyugellátást?
– Hogy mi a cég véleménye, azt nem
tudom, de el kell ismerni, hogy a pályaválasztás során – többek között – motivációs tényezõ lehet a szolgálati nyugdíj jogintézménye is. Én ezt természetes dolognak tartom. A várható kedvezmények idõközbeni megnyirbálása nem szerencsés,
mondhatnám nem elegáns megoldás, a
pályántartás és a szakmához való kötõdés szempontjából mindenképpen nega-

tív hatást válthat ki. Ugyanakkor a realitásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ahogy idõrõl-idõre változnak az adójogszabályok, az általános munkajogi feltételek, a nyugdíjrendszer – ebben a szolgálati nyugdíjak szabályozása is – a reformok körébe tartozik. Önmagában a
változtatást – racionálisan gondolkodva –
szinte elkerülhetetlennek tartom, jogilag
sem tudok kifogást találni, ugyanakkor
érzelmileg azonosulni tudok azokkal, akik
érintve vannak, tehát éppenséggel nem
örömérzést vált ki belõlem. Egyszerûbb
lenne a válasz a kérdésre, ha a jövõbe láthatnánk, és biztosak lehetnének az érintett kollégák abban, hogy nyugdíjjogosultságuk megnyílása idején majd olyan nyugat-európai színvonalú nyugellátásban részesülhetnek, amelyrõl jelen pillanatban
csak álmodozunk.
– Elfogadható indok-e az IRM szakállamtitkárság részérõl, hogy az elõzetes
egyezetéseket követõen továbbiak azért
nem voltak, mert sürgetõ volt a jogszabály-módosítás beterjesztése, és ebbe
ismételt konzultáció nem fért bele?
– Gondolom, nem azt várja tõlem, hogy
a minisztérium vezetése és az érdekképviselet közötti párbeszéd kérdésében nyilatkozzak, ennél azért rutinosabb és fegyelmezettebb közszolga vagyok. Annyit
azért bátorkodok megjegyezni, hogy a
szakállamtitkár úr – mint a témában némileg jártas szakembert – bevont a
kodifikációs munkába, sõt, a kormányzati egyeztetésen is részt vehettem, ami
számomra megtisztelõ és hosszú évek óta
példátlan volt. Annak külön is örültem,
hogy ilyen gyorsasággal és jó kondíciókkal sikerült a jogszabály-módosítást
keresztülvinni a törvényhozáson. Az a
véleményem, ha valaki háborút nyer,
akkor nem elegáns utólag a csata részletein vívódni. Tetszik az érdekképviselet
maximalizmusa, de célszerû határokon
belül maradni.
– Mennyire mondható kaotikusnak az
úgynevezett juttatási rendszer?
CS. K.
– No comment!

11

2007. november

JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A ZSARUREGULÁBAN

Egységes lesz a belsõ
rendvédelem
A rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.)
módosítását jó elõre beharangozta az igazságügyi és
rendészeti tárca, ami mögött magától értetõdõen
kormányegyetértésnek kell meghúzódni. A testület
ehhez képest kényszerpályára került, egyedüli lehetõsége az
maradt, hogy a normacsomag tartalmát szakszerûen és
tisztességesen készítsék elõ. A változások mibenlétérõl dr.
Gömbös Sándor õrnaggyal, az ORFK Jogi Fõosztályának
megbízott vezetõjével beszélgettünk.
– Nyilvánvaló, hogy a korrekciót legfõképpen a rendõrség és a határõrség integrációja tette szükségessé. Melyek
lesznek a legfontosabb változások?
– Elõször is le kell szögeznünk, hogy
a törvénymódosítás 2008. január 1-jén
lép hatályba. Ennek legfontosabb elemeként jelölhetõ meg, hogy az Alkotmány
módosítását követõen az Rtv. szabályrendszerében is megteremti a törvényi
elõfeltételét a rendõrség és a határõrség
elõirányzott integrációjának. Az indokokat a törvénymódosítás indokolása úgy
foglalja össze, hogy Magyarország teljes
jogú schengeni tagságát követõen a határrendészeti feladatok annyira átalakulnak, hogy azokat – a szervezetek összevonásával járó jelentõs erõforrás-megtakarítás mellett – a rendõrségen belüli határrendészeti szolgálati ág is megfelelõ
hatékonysággal tudja ellátni. A rendõrség és a határõrség integrációja a Ma-

gyar Köztársaság rendvédelmi szerveit
érintõ teljes átalakítási folyamat része,
ennek eredményeként olyan egységes
szervnek kell létrejönnie, amely a párhuzamosságok és a végrehajtói feladatok átfedései megszüntetésével, a költségszükségletek csökkentésével és a gazdálkodás hatékonyabbá tételével egyidejûleg ellátja mindkét, jelenleg önálló
szervezet feladatait.
– Milyen elvárásoknak kell megfelelni?
Az új elvárásoknak az új rendvédelmi
szervnek kell megfelelni, ezek pedig a
rendõrséggel és a határõrséggel szembeni
uniós, schengeni és hazai elvárások.
– Pontosabban?
– Az integrált rendõrségnek a lehetõ
legjobb szervezeti keretek között kell
biztosítani a határõrizeti, határrendészeti
tevékenységbõl átcsoportosítható kapacitások más rendvédelmi területen tör-

Segítsetek, ha tudtok!
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete honlapján is hírül
adta, hogy az érdekképviseleti szervezet tagja, Tar Sándor százados, a
Debreceni Rendõrkapitányság vizsgálója élete legnagyobb erõpróbájával szembesült, amikor szeptemberben áttétes tüdõrákot állapítottak
meg nála. A 39 éves rendõrtiszt 16 éve teljesít szolgálatot a testületnél,
két kiskorú gyermeke van, nyolc, illetve 15 évesek. Felesége illetmény
nélküli szabadságot kényszerült kivenni, hogy férjét ápolhassa. A BRDSZ
arra kéri tagjait és minden kollégát, bárkit, aki segíteni tud, hogy a Tar
Sándor nevére szóló OTP banknál vezetett 11773384-60213325 számlaszámra utalják át adományukat. A család minden legcsekélyebbnek tûnõ
hozzájárulást is megköszön.
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ténõ hasznosítását. Célként fogalmazódik meg a közrend, közbiztonság védelme érdekében történõ hatékonyabb fellépés, valamint az illegális migráció
schengeni normáknak megfelelõ kezelése. Az integrációval szembeni további
elvárás az eredményesség és a hatékonyság növelése, a takarékosság és a költséghatékonyság növekedése. Az integráció eredményeként a határõrség bûnügyi
szervei integrálódnak az egységes rendvédelmi szerv bûnügyi szolgálati ágába,
ugyanakkor biztosítani kell a sajátos tevékenységük elvégzéséhez szükséges
legmegfelelõbb szervezeti kereteket.
– Vagyis?
– Ennek megfelelõen az Rtv. által
meghatározott fõ feladatok felsorolása
kiegészül a jelenleg a határõrség által
ellátott feladatokkal, így különösen az
államhatár õrzésével, a határforgalom
ellenõrzésével és az államhatár rendjének fenntartásával. A törvénymódosítás
továbbra is fenntartja a rendõrség szervezeti kereteire és személyi állományára vonatkozó jelenleg hatályos szabályozást. Megmarad továbbra is a szervezet
hármas tagozódása: központi szerv, megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok, rendõrkapitányságok. A helyi szintû
rendõrkapitányságok mellett az integrációból fakadó feladatokra tekintettel
önálló szervezeti egységként nevesítettek a határrendészeti kirendeltségek.
– És mi lesz a többi határõrségi feladattal?
– A rendõrségnek a határõrség jelenlegi idegenrendészeti feladatait is el kell
látnia – összhangban a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény rendelkezéseivel –, ezért a törvényjavaslat a rendõrség számára új idegenrendészeti intéz-
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kedési feladatot is meghatároz. Eszerint
a rendõrség nemzetközi szerzõdés alapján végrehajtja a személyek államhatáron történõ átadását, átvételét, valamint
más államok között átadandó személyeknek az átszállítását, valamint részt vesz
az EU tagállamai által közösen, kísérõvel végrehajtott hazatérésekben. A rendõrség az idegenrendészeti hatáskörben
elrendelt személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket a tranzitterületen is alkalmazhatja.
– Ideértendõ még a határellenõrzés is,
nemde?
– Az Rtv. kiegészül a határforgalom
ellenõrzésére vonatkozó szabályokkal,
tekintettel arra, hogy törvényben indokolt meghatározni a rendõrségnek a határforgalom ellenõrzésével kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit, azok alapvetõ
tartalmát, valamint a határforgalom ellenõrzése során alkalmazandó intézkedések körét. De ugyanennyire fontos a
kooperáció is.
– Mit mond errõl a törvény?
– Az Rtv. együttmûködésre vonatkozó
rendelkezései kiegészülnek azokkal a
szabályokkal, amelyek jelenleg a határõrizetrõl és a határõrségrõl szóló törvényben a határõrség és más állami szervek
tekintetében tartalmaznak elõírásokat.
Ennek alapján a normaalkotó meghatározza azok az eseteket, amikor kölcsönös tájékoztatási kötelezettség áll fenn
az államhatárhoz kapcsolódó tevékenységrõl a rendõrség és a hatáskörrel rendelkezõ szervek (pl. közigazgatási hivatal, területi katasztrófavédelmi szerv, illetékes menekültügyi szerv) között.
– Az ember már szinte ki sem ismeri
magát az adatkezelésre vonatkozó jogszabálytengerben. Akinek kellett, vizsgázott
is az ismeretekbõl, mégis, lesz-e vadonatúj rendelkezés a jelenlegiekhez képest?
– Annak érdekében, hogy a rendõrség
2008. január 1-jét követõen határrendészeti feladatainak eleget tudjon tenni, a
módosítás az Rtv. adatkezelésre vonatkozó szabályait új, a határrendészeti
adatkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki, ide értve a határátkelõhelyen elhelyezett képfelvevõkre vonatkozó szabályokat is. Ezen alapul, hogy a
rendõrség a határforgalom ellenõrzése

Huszadával keresünk kevesebbet
Az év elsõ kilenc hónapjában 5,3 százalékkal csökkent átlagosan a reálkereset éves összevetésben. A statisztikusok adatai szerint továbbra is jobban
megéri az állami szférában dolgozni.
A bruttó átlagkeresetek összességében 8,2, a nettó átlagkeresetek 2,2 százalékkal nõttek az év elsõ kilenc hónapjában, éves összevetésben. Mindez
8,3 százalékos infláció mellett 5,6 százalékos reálbércsökkenést jelent –
közölte honlapján a Központi Statisztikai Hivatal.
Az év elsõ kilenc hónapjában a költségvetési szférában 755 ezren, a versenyszférában mintegy 1 millió 939 ezren dolgoztak. A költségvetési intézményekben összességében közel 4,8 százalékkal csökkent a létszám – olvasható a dokumentumban.
A teljes munkaidõben alkalmazásban állók átlagosan bruttó 180 300 forintot,
ezen belül a vállalkozásoknál dolgozók bruttó 172 200, a költségvetési szervezeteknél dolgozók pedig 202 600 forintot kerestek.
Az év elsõ kilenc hónapjában a költségvetési szférában dolgozók bruttó átlagkeresete 5,2, a versenyszférában dolgozóké 10,1 százalékkal nõtt; az
átlagot meghaladó mértékben nõttek a keresetek az építõipar és a vendéglátóipar területén, ami egyrészt a minimum-járulékalap bevezetésének, másrészt a gazdaság fehéredésének a következménye.
A nemzetgazdasági havi nettó átlagkereset 111 900 forint volt. A fizikai foglalkozásúak átlagosan 83 800 forintot, a szellemi foglalkozásúak 143 700
forintot kaptak.

során mely adatokat vethet össze a külön törvény szerinti nyilvántartások, például beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók vagy az úti okmány nyilvántartása stb. adataival. A módosítás
részletes rendelkezéseket tartalmaz az
adatok kezelésére, továbbítására vonatkozóan is, az adatvédelmi követelményekkel összhangban. A törvény rendelkezik arról is, hogy a rendõrség a határforgalom-ellenõrzés során – az illegális
bevándorlás elleni hatósági intézkedések elõsegítése céljából – jogosult a személyszállítást végzõ légi fuvarozótól a
törvényjavaslat által meghatározott adatokat kérni. Ezen tárgykörrel kapcsolatban indokolt kiemelni, hogy folyamatban
van az Rtv. újabb módosításának elõkészítése – a tervek szerint még idén az
Országgyûlés elé kerül –, amely módosítás más egyéb változtatások mellett a
rendõrség adatkezelésére vonatkozó fejezetet teljesen újraszabályozná.
– A törvényjavaslat az új rendelkezések alkalmazásához szükséges értelmezõ rendelkezéseket, fogalmakat is bevezeti, mint például határterület, határforgalom-ellenõrzés.
– Így van, ezek értelemszerûen a korábban a határõrségre vonatkozó jogszabályokból ismert fogalmakon alapulnak.
Indokolt azt is kiemelni, hogy a módosí-

tás kimondja azt, hogy a határõrség integrálódik a rendõrséggel, elõbbi önállósága megszûnik, feladatait a rendõrség
látja el, vagyis a határõrség jogutódja
lesz.
– Milyen lesz a rendõri intézkedésekkel szembeni jogorvoslati rendszer?
– Jelentõs mértékben átalakulnak a
panaszok elintézésének eljárási szabályai. Létrejön a Független Rendészeti
Panasztestület, így az állampolgárok az
alapvetõ jogaik megsértésével összefüggõ panaszok kivizsgálása érdekében
nemcsak a szervezeten belül élhetnek
jogorvoslattal, hanem az új testülethez
is fordulhatnak. Az ide benyújtott panaszokat megvizsgálva a testület állásfoglalást ad ki az alapvetõ jogok konkrét
ügyben való megsértésérõl, ami alapján
a panaszt az országos rendõrfõkapitány
bírálja el. A jelenleg hatályos szabályozás szerint panasz elõterjesztésére az jogosult, akivel szemben az intézkedést
foganatosították, a módosítást követõen
pedig a jogorvoslati lehetõség mindazoknak biztosított lesz, akiknek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette. A
módosítás fõszabály szerint kétfokú közigazgatási hatósági eljárást tart fenn,
közvetlenül bírósági felülvizsgálatnak
van helye.
CSÁSZÁR KÁLMÁN
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Zsírgyilkos fûszerek
A fogyókúrás étrend nem jelent feltétlenül unalmas, ehetetlen és íztelen étkezést. Ha ügyesen használod a zsírégetõ fûszereket, finom ételekkel fogyhatsz!
Ánizs
Az ánizst fõzelékekben, vadételek
mártásaiban, édességekben és keleti alkoholos italok elkészítésében használják.
Nagyon jó ízhatást érhetsz el a répa, a
tök, a cékla vagy a káposzta ízesítésénél. Serkenti az emésztést, nagyon jó
szélhajtó, kiválóan alkalmazható bélbántalmak esetén, és még afrodiziákumként
sem utolsó!
Babérlevél
A levesek, fõzelékek, mártások, húsok,
savanyúságok és saláták legjobb fûszere. Jól kihozza a burgonya, a paradicsom,
a bab és szinte az összes hús ízét. Serkenti az emésztést, és hajtja a vizet a
szervezetbõl. Otthon, a konyhaablakban
is nevelgethetõ!
Bazsalikom
A zöldség- és húslevesek, mediterrán
jellegû ételek – pizza, spagetti, saláták
–, különbözõ mártások, vagdaltak, szárnyas ételek elengedhetetlen fûszernövénye. Serkenti az emésztést, vizelet- és
szélhajtó hatású. Mint fenti társa, õ is
emelheti apró konyhakerted fényét!
Használhatod frissen vagy szárítva, morzsolt állapotában is.
Chili
A kapszicin tartalmú chili felgyorsítja
az anyagcserét. Mexikóban használják a
bél fertõtlenítésére is. Szinte kikapcsolja a fájdalomérzetet, ezért fájdalomcsillapításra is alkalmazták a népi gyógyászatban. Használhatod levesek, saláták,
mexikói ételek, húsok és még forró csoki ízesítésére is! Szerelmi serkentõként
is ismert, bár ez tudományosan nem
megalapozott.
Citrom
A citrom az egyik legjobb zsírégetõ.
Használhatod saláták, húsok, sütemények, gyümölcsök, italok ízesítésére. Napi egy pohár citromos
víz kiválóan felgyorsítja az
anyagcserét. Serkenti az
20
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hûlés ellen is csodaszer! Nem utolsó
szempont, hogy mindig hozzájuthatsz.
Fahéj
A fahéj különleges fûszer. Nagyon erõteljes íze van. Használhatod sütik, gyümölcsös ételek, rizs vagy akár szárnyasok ízesítésére is. Serkenti az emésztést,
erõsíti a gyomrot, és finom illata van!
Fokhagyma
A fokhagyma emésztésserkentõ hatása mellett csökkenti a vérnyomást, és
hasznos az érelmeszesedés megelõzésében is. Szinte minden ételhez - kivéve
az édességeket - kiváló ízesítõ. A szív és
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érrendszer megbetegedéseinek kialakulását is megelõzheted napi egy gerezd
elfogyasztásával!
Lenmag
A lenmag intenzív székletürítési reflexet vált ki. A felületén keletkezõ nyák
megköti a szervezetben felhalmozódott
felesleges zsírokat és különbözõ káros
anyagok jó részét, majd ki is üríti. Fõétkezések elõtt 2-3 teáskanálnyit fogyassz
el legalább 2-3 dl folyadékkal együtt.
Serkenti az emésztést, csökkenti a teltségérzetet, puffadást. Kitûnõ görcsoldó,
különösen gyomor- és nyombélfekély,
valamint epegörcs enyhítésére javasolt.
Baktérium- és gombaellenes hatása is
ismeretes.

Feltûnt az árpádsávos lobogó is
A szakszervezeti tüntetésrõl megjelent tudósításokba egy kis hiba csúszott. Olvashattuk, hallhattuk, hogy a rendezvényen „feltûnt az
árpádsávos lobogó is”. Ez igaz, csakhogy a zászlók a rendezvény körüli kordonon kívül tûntek fel és nem a rendezvény támogatása, hanem
megzavarása céljából. (Lásd a jereváni rádió esetét.)
„Nem jött át”, hogy a demonstrációt öt országos szakszervezeti konföderáció valamint tagszervezeteik rendezték. Arról nem beszélve, hogy
mi volt a tartalma az „eseménynek”: közfelkiáltással nyugtázott követeléseiket az országgyûlés elnökéhez kívánták eljuttatni. A beszámolóknak torzult, aránytalanná vált a tartalma, mert fõként a rendbontókat
filmezték, fényképezték, népszerûsítették.
(dl)
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Októberi keresztrejtvényünk megfejtése: Posztókereskedõ, Franco
Zefirelli, Naphimnusz
Nyertesek: Hevesi Andrea, Üllõ,
Bukor Noémi, Budapest,
Janik Tamara, Vác

Steven Spielberg

A keresztrejtvény megfejtõi között
3 darab vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Beküldés postai levelezõlapon.
Beküldési határidõ: 2007. december 12.
Cím: BRDSZ Központi Iroda
1903 Budapest Pf. 314

Karácsonyra hangolódva
Pattogatott kukorica lánc
A fûzéshez nagyon erõs cérnát válasszunk, nehogy a használat során elszakadjon kész alkotás. Az elkészült füzér
hófehéren is gyönyörû, de akinek színesen jobban tetszik, be is festheti a kipattogatott kukoricaszemeket felfûzés elõtt.
Alma-, narancs- vagy citromkarika
A gyümölcsöket héjastól vékony karikákra szeleteljük, és újságpapíron szétterítve meleg, száraz, szellõs helyen
hagyjuk megszáradni, megaszalódni,
majd cérnára fûzve karácsonyfa- vagy
lakásdíszként használhatjuk.
Illatos narancs:
Egy egészséges narancsot megmosunk,
szárazra törölgetünk, és szegfûszeggel
különbözõ´ mintákat szurkálunk bele. A
narancsra szalagot kötözünk, és felfüggesztjük. Kellemes illatot áraszt, és nagyon hangulatos.

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete lapja
1903. Budapest, V. kerület Nádor u. 4.
Tel.: (1) 432-0750
Fax: (1) 432-0752
BM: (1) 4411-000/24-640
E-mail: brdsz@brdsz.hu
www.brdsz.hu
Tördelõszerkesztõ: Czita Károly
Olvasószerkesztõ: Pintér Melinda
Fõszerkesztõ: dr. Dura László
Felelõs kiadó: dr. Bárdos Judit
Fotó: Durus Máté
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Segítsünk nekik túlélni a telet!
Télen nem könnyû szárnyas barátainknak eleséghez jutniuk, segítsünk nekik! Az intenzív etetésre csak a zord fagy és összefüggõ hótakaró esetén
van szükség, ilyenkor a kis vendégeknek a megszokottnál is több energiára
van szükségük - már az életben maradáshoz is.
Lehet szó vörösbegyrõl, aprócska cinkérõl, feketerigóról és még sokféle kedves madárkáról, akik megtelepedhetnek a kertekben vagy akár az ablakokban, ha rendszeresen gondoskodunk az etetésükrõl.
Szórjunk étket az ablakpárkányra!
Ez a legegyszerûbb. Napi rendszerességgel megtehetjük, így a kis madarak
odaszoknak enni az ablakunkhoz. Bentrõl ezáltal megfigyelhetjük az odaszálló állatokat közelrõl is. Ennek megtételéhez nem szükséges nyári - tavaszi elõkészület sem. Gondot okozhat, ha emeletes házban lakunk, és az
alsóbb szinteken élõ (nem állatbarát) lakókat esetlegesen zavarja, ha bepiszkolják az állatok evés közben a lentebb lévõ ablakokat (maghéjakkal,
ürülékekkel). Kerüljük el minden esetben a konfrontációt, és inkább készítsünk komolyabb etetõt, ami nem az ablakok közelében van, és nem zavarja
meg lakótársaink nyugalmát sem.
A legegyszerûbb madáretetõt üdítõs flakonból is készíthetjük. Elsõ lépésként az üveg szájára tekerjük vissza a kupakját, de úgy, hogy közben rácsíptetünk kötözõ zsineget vagy drótot. A flakon testébõl vágóeszközzel ajtóként
funkcionáló nyílást vágunk. Ezen fognak be és kiszállni a madarak az etetõbõl, és itt töltjük be a táplálékot is. Miután megraktuk madáreleséggel a pár
perc alatt elkészült etetõt, már tehetjük is ki a közeli bokorra vagy fára. Ha
van rá lehetõségünk, készíthetünk egyszerre több ilyen eledeltartót is. Eldobható üdítõs flakon van bõven, azok felhasználása hulladékcsökkentõ alternatívaként is értelmezhetõ. A kihelyezett eleségtartókat érdemes két háromhetente ellenõrizni, eledellel utántölteni.
(forrás: www.haziallat.hu)
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