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DR. BÁRDOS JUDIT:

Húszévesek lettünk
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete húsz esztendeje, 1989.
október 28-án alakult meg. E jeles születésnap alkalmából
köszöntjük mindenekelõtt a tagságunkat, tisztségviselõinket
és valamennyi velünk együttmûködõ partnerünket!
Köszönetet mondunk a szakszervezeti alapszervezetek titkárainak, a bizalmiaknak, akik nap mint nap intézik kollégáik ügyes-bajos dolgait. Bogarásszák a jogszabályokat, utasításokat, jogszabály-tervezeteket véleményeznek, képviselik a
tagság érdekeit, kollektív szerzõdést fogalmaznak és vitatnak
meg. Szükség esetén demonstrációkat szerveznek, vagy éppenséggel sportversenyekre toboroznak részvevõket. Tisztelgünk mindazok elõtt, akik azért is vállalják a szakszervezeti tagságot, mert tagdíjaikkal szolidaritásból támogatják a szakszervezet rendeltetésszerû mûködését, fennmaradását, a
dolgozók érdekképviseletét.
Amikor elindultunk, azt vallottuk,
hogy a BDSZ-nek szakszervezetként
kell viselkednie, mûködnie. Megalakulásunkkor deklaráltuk, hogy a pártirányításról leszakadva, függetlenül
fogunk tevékenykedni. Eszerint mûködtünk, hiszen késõbb sem ültünk
fel a változó környezet csábításainak,
hogy pártérdekeket kövessünk, soha
sem csábultunk el politika szirénhangjaitól.
Az elmúlt húsz esztendõ számtalanszor bebizonyította, jól tettük, hogy belevágtunk a szakszervezet-alapításba. Bebizonyosodott azóta, hogy a rendõrségnél, a tûzés katasztrófavédelemnél, a rendvédelmi oktatás
területén vagy éppen a hivatalokban dolgozó munkavállalóknak a megváltozott körülmények között még nagyobb szüksége van szakszervezetre, mint elõtte bármikor.
Ma már tudjuk, hogy a belügyi szakszervezet megalakítása
jó döntés volt: számtalan hivatásos, vagy annak idején polgári
alkalmazottnak nevezett „civil” munkavállaló csakhamar igazolhatta ezt az állítást. Kezdetben a BDSZ, majd pedig a
BRDSZ kiszámítható partnerévé tudott válni a mindenkori minisztériumi vezetésnek, fõkapitánynak, parancsnoknak, igazgatónak, vagy gazdasági társasági vezetõnek.
Az elmúlt évtizedekben szervezetünk megbízható, korrekt
társa kívánt lenni például a Független Rendõr Szakszervezetnek, a Rendészeti Védegyletnek, a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezetének, a Katasztrófavédelmi Dolgozók
Szakszervezetének is. A szakszervezeti szövetségek közül alapító tagként a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumával
tartozunk össze, de partnere voltunk a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének is.

Az érdekvédelmi tevékenység eredményeinek növelése késztette a BRDSZ-t arra, hogy részt vállaljon az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács, a Szolgálati jogviszonyban
állók Érdekegyeztetõ Fóruma, a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács, a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa munkájában. Ágazati szinten pedig az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztetõ Tanács illetve a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács, és az Önkormányzati Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács érdekérvényesítõ munkájában vállalt meghatározó szerepet szakszervezetünk.
Ott voltunk tehát minden fontos helyen, ahol lelkiismeretünk és legjobb tudásunk szerint kellõ szakértelemmel védhettük, képviselhettük a munkavállalói érdekeket. Csupán remélni tudjuk, hogy fiatalabb kollégáink is felismerik ennek fontosságát, és elõbb vagy
utóbb átveszik helyettünk a stafétabotot, hogy a szakszervezeti tagság
a jövõben se maradjon védtelen.
A BRDSZ két évtizedes fennállásának talán legnagyobb érdeme az a
tény, hogy talpon tudott maradni. Az
egyre zsugorodó pénzforrások ellenére sem romlott a szakszervezet
szolgáltatásaink színvonala, talán
még javult is. Ingyenes jogsegélyszolgálatot, jogi-, társadalombiztosítási tanácsadást, szükség esetén jogi
képviseletet biztosítunk tagságunknak.
Szolgáltatásaink közül, szerénytelenség
nélkül szólhatunk a BRDSZ biztosítási konstrukciójáról, vagy a kedvezményes vásárlási és
telefonhasználati lehetõségekrõl. Saját üdülõinkben turnusokat szervezünk, iskolai szünetekben gyermekek táboroztatását vállaljuk. A bajbajutottakat segélyezzük, vagy kéréseiket
illetékes források kezelõihez átirányítjuk. Lapunkon a T-MA
újságon keresztül a kinyomtatott szó erejével hitelesen és szókimondóan akarjuk tájékoztatni a munkavállalókat és a nyugdíjasokat munkánkról, amelyben a legkülönbözõbb érdekcsoportok megfogalmazhatják véleményüket és közzétehetik javaslataikat, követeléseiket.
Tisztelt Olvasónk!
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete húszéves születésnapján emlékezzünk tisztelettel szakszervezetünk megalapítóira.
Jó szívvel idézzük emlékezetünkbe mindazokat, akik, annak
idején úgy vélték, a rendszerváltozással nem váltak idejét
múlttá a szolidaritás és érdekvédelem fogalmai. Miközben hálásan emlékezünk az alapítókra, köszöntsük tisztelettel mindazokat is, akik a kezdetek óta beléptek a soraink közé, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetébe.
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I. évfolyam, 1. lapszám

Tizenhét éve téma a T-MA

A mi T-MÁnk

A belügyesek szakszervezetének érdekvédelmi orgánuma 1992-ben
megújult. Nemcsak attól, hogy az addigihez képest másként próbálta a
BDSZ vezetése meghatározni, mirõl is szóljon a lap, és frissebb szellemiséggel kísérleteztek a szerkesztõk, hanem a tartalmat meghatározó
érdekvédelmi lét is gyökeresen átalakult. Válogatásunkben, mozaik szerûen böngésztünk a cikkeink között, a kezdetektõl 1998. év végéig. Azért
csak eddig, mert a késõbb megjelent lapszámok, egészen napjainig
megtalálhatók a BRDSZ honlapján.

Lapunk elnevezésére a Belügyi Dolgozók Szakszervezete pályázatot hirdetett, amelyre több mint egy tucatnyian
jelentkeztek. 169 címjavaslat közül kellett a legjobbnak ítélt címet kiválasztania az elnökségnek. A döntés tehát nehéz volt. Reméljük, hogy a mi Kedves
Olvasóink is mihamarabb elfogadják,
megszeretik és kedvenc olvasmánnyá
lesz valamennyiünk T-MÁja.
(1992. augusztus)

Beköszöntõ az Olvasóhoz
Reméljük, hogy újságunk mielõbb nélkülözhetetlen részévé válik a szakszervezet
tevékenységének. Közhírré tesszük az égetõ problémákat, támogatást szerzünk javaslatainknak, felkészítjük az érdekvédelem csatáira tisztségviselõinket. A hiteles tájékoztatás szent kötelességünk. Nívósan, színesen akarunk ennek eleget tenni.
(1992. augusztus)

A szakszervezet vetélkedõt hirdet
A Belügyi Dolgozók Szakszervezte Elnöksége általános mûveltségi és szakmai vetélkedõt hirdet a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szerveknél. Részt vehetnek benne a határõrség, a polgári védelem, a tûzoltóság, a rendõrség, a köztársasági
õrezred, a Belügyminisztérium és háttérintézményeinek dolgozói. A vetélkedõ fõvédnöke dr. Boross Péter
Péter, a Magyar Köztársaság belügyminisztere, védnökei dr. Pintér
Sándor
Sándor, Nováky Balázs (…), Sabjanics István
István, dr. Jókai Oszkár és dr. Gál József
József.
A verseny többfordulós lesz. Az országos döntõnek a Magyar Televízió biztosít nyilvánosságot. (…) Hív és vár minden dolgozót a BDSZ elnöksége. (1992. augusztus)

☺ ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Horváth Ferencné, elnök
(…) – Nemcsak az egyenruhás rendõrök érdekeit védjük, hanem minden belügyi
dolgozóét. Ez nem könnyû feladat. Csapatmunkára van szükség. Arra, hogy a bizalmiakra, a tisztségviselõkre, a szakértõkre támaszkodva, velük összefogva, tõlük impulzusokat várva erõsítsük kapcsolatunkat a tagsággal. Egészséges optimizmussal. A
nehézségekkel együtt is bízva abban, hogy elõbbre jutunk.
(1992. augusztus)

Maszekoló
rendõrök
(…) Egy kezdõ utcai rendõr ma Budapesten bruttó 18-20 ezer forintot, a
már néhány éves gyakorlattal rendelkezõ nyomozó pedig legfeljebb 25-26
ezer forintot keres. Az igazi az lenne,
ha a rendõr fõállásban kellõen keresne és így nem kényszerülne sem házon kívül, sem házon belül „maszekolni”. (…) Nálunk errõl a megoldásról egyelõre még szó sem esik.
(1992. augusztus)
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Munkakörülményeink
az európaiság
jegyében
(…) Szûkös ügyfélfogadók, a hiányos
bútorok, a leesett széktámlák, a szakadt
kárpitozás, a füstös és poros falak, darabokban lógó tapéta, a hatalmas foltokkal díszített padlószõnyeg, a mellékhelyiségek balkáni állapota. A munkavállalók javulás helyett azt érzékelik, hogy
a költségvetés egyre szûkösebb kereteket biztosít, így teljesen behatárolt a fejlesztés lehetõsége. A munka mennyisége fokozatosan nõ, miközben a munkakörülmények változatlanok, illetve az
elhelyezési körülményeket tekintve,
romlanak. A kilátástalanság rövidesen
gátja lesz a hivatástudatra épülõ lelkesedésnek. A fásultság pedig nem tesz jót
a munka színvonalának és eredményességének. Segítség kell, amíg nem késõ!
(1992. augusztus)

1992. szeptember
Országos értekezletet tartott a BDSZ
Felszólalt dr. Boross Péter belügyminiszter
(…) Boross Péter
Péter: a minisztérium vezetése és a BDSZ között korrekt kapcsolat
alakult ki. Bizonyítéka ez annak, hogy dühödt kifakadások nélkül is lehet együtt
dolgozni. A BDSZ mértéktartó magatartást
tanúsít, ugyanakkor tudjuk, sok a panasz,
van elégedetlenség, sürgetõek az igények.
A miniszter beszélt konkrét érdekvédelmi kérdésekrõl is. A polgári alkalmazot-

tak gondjai ismertek, a panaszok régiek.
Bizonyára vannak vélt sérelmek, de lehetnek valóságosak is. A problémák forrása a minisztériumban meglévõ juttatások különbözõsége. Nem tagadjuk, az utcán teljesítõ rendõrt illeti az elsõbbség,
de vigyázni kell a mértékre, az arányokra. Polgári alkalmazottak nélkül nem
mûködik a belügy. (1992. szeptember)
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1992. október
Átlagkereset
A rendõrségn
él dolgozó munkavállarendõrségnél
lók átlagkeresetérõl a Belügyi Dolgozók Szakszervezetében érdeklõdtünk:
az idei bérfejlesztés után az itt dolgozó
polgári alkalmazottak bruttó átlagkeresete jelenleg 16 600 forint, a hivatásos állományé pedig 26 600 forint.
(1992. október)

☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Jakab László, Köztársasági Õrezred
– Úgy látom, hogy az emberek bíznak a szakszervezetben, s ha bármilyen gondjuk van, hozzánk fordulnak. Sajnos, legtöbbször azonnali megoldást várnak, de a
gyorsaság nem mindig célravezetõ. Mint szakszervezeti tisztségviselõ, én a kompromisszumok híve vagyok, hiszen kölcsönös engedményekkel, egymás jobb megértésével tudjuk elõbbre vinni a dolgainkat.
(1992. október)

1992. november
Nyílt levél az országgyûlési
képviselõkhöz
(…) Közérdek, hogy megfelelõ létszámú és felkészültségû hivatásos állomány
legyen. Jelenleg – az átlagot tekintve – a legmagasabb bruttó alapilletménye a Köztársasági Õrezred objektumõrének van, de ez sem éri el a 23 ezer forintot. Ennél
kevesebbet kap a rendõr és a határõr, a járõr, az útlevélkezelõ, a tûzoltó. Az ügyviteli és fizikai dolgozóknál pedig ez az összeg alig haladja meg a 16 ezer forintot, az
egészségügyben még kevesebb. Ma, amikor a létminimumon történõ létezéshez 1215 ezer forint szükséges, az elõbbi számok önmagukért beszélnek. Nem említettük
még a fiatal rendõrök, tûzoltók és mások lakásgondjait, a családot alapítóknál pedig – különösen a többgyermekeseknél – a család eltartásának nyomasztó terheit.
A Belügyi Dolgozók Szakszervezet nevében: dr. Bárdos Judit fõtitkár
(1992. nevember)

☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Kollárné Gál Jolán,
a BDSZ Baranya megyei titkára
(…) – Az utóbbi fél évben a polgáriaknál a reájuk vonatkozó intézkedések
miatt a rendõrségi munkahely elvesztette a vonzerejét. Megszûntek az elõnyök – például a táppénz esetében. A
másik szakszervezettel, az FRSZ-szel is
2002. január 17.

együtt kell mûködnünk. Ellentéteink
kompromisszumokkal feloldhatók, mert
a munkavállalók érdekében a közös
eredmények kicsikarására mindkét félnek szüksége van.
(1992. nevember)

1992. május 1.

Megvont ruhapénz
Személyesen dr. Boross Péter belügyminiszterhez fordult, a BDSZ fõtitkára a
belügyi dolgozók idei évre biztosított ruházati költségtérítéseknél tapasztalt anomáliák miatt. Rubicsek Sándor fõosztályvezetõ leirata a közalkalmazottak körében,
Rendõrkórház és Intézményei, Jóléti Igazgatóság, BM Gazdasági Igazgatóság, olyan
panaszáradatot indított el, amelyrõl a
BDSZ feltétlenül szükségesnek tartotta a
belügyminiszter levélbeni tájékoztatását,
kérte a dolgozók panaszának jogorvoslását.
„Ismételten bekövetkezett az az eset,
amit a közalkalmazotti tv. hatályba lépése után a 120 napos betegállomány megvonása mutatott, hogy minden, ami negatívan érinti a dolgozókat, azonnal és
visszamenõlegesen megvonásra kerül,
ugyanakkor ami a törvény szerint adható,
például ruhapénz, 40 órás munkahét bevezetése, kollektív szerzõdés hiányára
való hivatkozással, egy egyszerû fõosztályvezetõi intézkedéssel megvonásra kerül.
(1992. nevember)

5

MOZAIK

2009. október-november

1992. december
☺ ARCOK A
SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Vétek Csaba,
a BDSZ KomáromEsztergom megyei
titkára
(…) – Sokat jelent, hogy a megyei fõkapitány úrral, az eseti nézeteltérések ellenére, korrekt a kapcsolatom. Nem így látom a középszintû vezetõk és a bizalmiak
együttmûködését, amelyet javítani kellene. 1990-ben a megyében három érdekvédelmi szervezet volt jelen, a Belügyi
Dolgozók Szakszervezete, a Független
Rendõrszakszervezet és a Rendõr Érdekvédelmi Egyesület. A megalakult megyei
érdekegyeztetõ tanács teljes jogú tagjai lettek. Rövid idõn belül csak a BDSZ maradt. A másik kettõ feloszlatta önmagát.
(1992. december)

Változó kedvezményes üdültetés
(…) A legnagyobb változásokra 1993. január 1-jétõl számíthatunk. Megszûnik például az üdülõbeutaló több évtizedes intézménye, de átszervezik az üdültetési turizmusrendszert is. Ezentúl ki-ki maga döntheti el, ha kézbe kap egy
kedvezményes utalványt, hogy az ország melyik üdülõjét, hány napig, milyen
idõpontban veszi igénybe.
A Nemzeti Üdültetési és Vagyonkezelõ Kft. az ország legnagyobb szállodahálózata lett. Az állam jövõre várhatóan 760 millió forinttal támogatja az egykori szakszervezeti üdülõkben pihenõket. (1990-ben ez az összeg még elérte az egymilliárd
forintot.) A Kft. vezetõi szerint a mostani 760 millió és az üdülõk által befizetett
pénz korántsem fedezi a fenntartás költségeit. A borús kilátásokat tetézi: az állam
elõbb-utóbb a kedvezményes üdültetési „üzletágból” is kivonul.
(1992. december)

1992. május 1.

1993. január
Rongyosbál
A Belügyi Dolgozók Szakszervezetének
vezetõi több alkalommal kedvezményes
vásárlási lehetõséget ajánlottak fel a szakszervezeti tagságnak. Legutóbb éppen
használt importruha akciót szerveztek, a
BM konyha épületében, ahol karácsony
elõtt mintegy 6200 ruhadarab talált új gazdára. Annak ellenére, hogy semmi kétség
nem férhet a jutányos kampányokat szervezõ tisztségviselõk jó szándékú segíteni
akarásához, a vélemények, mint sok min-

☺

denrõl manapság, errõl is megoszlottak.
Voltak olyanok, akik fintorogtak, mondván:
a jótékony akciók, „rongyos bálok” szervezése nem szakszervezeti feladat. Ne legyünk szemérmesek, nézzünk szembe a tényekkel, ha már ilyen kérdésekrõl vitatkozunk. A jómódú országokból importált
(másoktól levetett – összepréselt – büdös
fertõtlenítõvel átitatott – „kilósnak” elnevezett) ruhák között turkálnak a magyar
rendõrök. A törzsõrmester felesége például három gyermekének még jól használható ingeket, nadrágot és atlétatrikót ke-

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Hifner Ferenc:
A tagság pesszimista
(…) az 1993-as évvel kapcsolatban. A sok kudarc, bizonytalanság, az
egymásnak ellentmondó intézkedések, az állományra nehezedõ terhek
sajnos erõsen befolyásolják a tagság hangulatát. Nem bíznak a javuló
jövõben, az elért eredmények hatását nem érzékelik. Úgy látjuk, hogy a
Belügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöksége aktívan dolgozik azért,
hogy a tagság érdekeit magasabb szinten a legeredményesebben képviselje. A mostani nehéz idõben ez nem könnyû és hálátlan feladat, de a
tagság megtartásának egyik fontos tényezõje, hogy milyen eredményesen tárgyalnak, milyen eredmények születnek. (…)
(1993. január)
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res, a nyugdíjas alezredes pedig a megkopott télikabátját szeretné kicserélni egy jó
meleg nagykabátra…
Az újságíró pusztán egyetlen kérdésre
keres választ: kinek kell szégyellni magát, az „akciózó” szakszervezetnek, esetleg a nyugdíjas rendõrtisztnek, vagy pedig annak a fiatalasszonynak, akinek férje nyolc éves szolgálati viszony után –
huszonhat ledolgozott és kifizetett túlórával együtt – havonta nettó 19 750 forint
fizetést visz haza?
(1993. január)
1991. szeptember 6.
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Hallai József, BM Gondnokság, a BDSZ elnökség tagja
(…) 1987-ben alapszervezeti titkár,
majd 1992-ben a BDSZ elnökségének
tagjává választottak. Nem panaszkodni akarok, de fizikai dolgozónak nehéz
magasabb szakszervezeti funkciót el-

látni. Sokunkat – tisztségviselõket –
foglalkoztat, hogy mi lesz a szakszervezet jövõje? A válasz mindenhol az
szükség van a mûködésére. De milyenre? Nem eég a létünket segélyezése,

nyugdíjas-találkozók szervezésével bizonyítani, elfogadtatni. Másra is szükség van. Hogy mire? A válaszon én is
töröm a fejemet.
(1993. január)

1993. február
☺ ARCOK A
SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Juhász Ferencné,
a BDSZ BAZ megyei
titkára
(…) – Optimista vagyok és a szakszervezeti munkát nem kívánom abbahagyni. Sikerül eredményeket felmutatni és
ez ösztönöz. Tavaly, amikor a 14. havi
illetménynél kevesebbet kaptunk, elértük a korrekciót. Bízom abban, ha konkrét eredményeket tudunk felmutatni a
kollektív szerzõdések megkötésénél, a
közalkalmazott tanácsok választásánál,
akkor erõsödik a munkavállalók bizalma irántunk. Márpedig, ha a szakszervezetnek van megtartó, vezérlõ elve, én
ezt vélem annak.
(1993. február)

Ruhapénz háború
Néhány héttel ezelõtt a kollektív
szerzõdé
szerzõdéss megkötését elõkészítõ tárgyalásokon a Belügyi Dolgozók
Szakszervezete, illetve a Független
Rendõrszakszervezet képviselõi azt
az álláspontot képviselték, hogy a
hivatásos állomány részére fizetendõ ruházati utánpótlási illetmény kifizetését külön kell választani a
rendõrségi közalkalmazottak részére fizetendõ, úgynevezett ruhapénz,
illetve ruhakoptatási illetménytõl. A
két szakszervezet képviselõi egyúttal azt is javasolták: a rövidesen
megkötendõ kollektív szerzõdésben
kell rögzíteni, hogy a rendõrség területén ki jogosult munka- illetve
védõruhára.

1993. március
☺ ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Horváth Gyula, az Országos Személyi
Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
szb-titkára
(…) – Úgy látom, a szakszervezeti mozgalom sem mentes a konjunktúra-lovagoktól. Jellemzõ erre a szakszervezeti vagyon
1994. április 24.

körüli vita. Az osztozkodással sikerült a
szakszervezeti vezetõket összeugrasztani.
A BM-ben a közszolgálati törvény miatt
hátrányba kerültek a számítógépes szakemberek. Nem ismerik el a felsõfokú szakmai végzettséget, például: rendezvényszervezõ, programozó. Ezek nem illeszthetõk be a törvényi keretek közé, pedig a
polgári életben elfogadják felsõfokúnak,
nem csak az állami képesítést. Más példa: nincs mûszakpótlékuk az operátoroknak, akik folyamatosan dolgoznak 12-36
órás szolgálatban. A törvény ezt nem tudja kezelni.
(1993. március)

A kollektív szerzõdéskötési tárgyalások során a szakszervezetek 20 000
forint összeget tekintettek kiindulási
tárgyalási alapnak. Az ORFK ezzel
szemben felajánlott 6700, illetve 3300
forintot, amit a szakszervezetek irreálisan alacsonynak tartottak. A BDSZ
vezetõitõl a T-MA szerkesztõsége megtudta: a csatabárdot egyelõre nem akarják kiásni, nem szeretnének „ruhapénz
háborúba” keveredni. Remélik viszont,
hogy az ORFK elõbb-utóbb enged –
egyelõre túlzottan merevnek tûnõ – álláspontjából, s nem tartja vissza hetekre, hónapokra a ruhapénz kifizetését
azoktól, akiknek minden fillér bizony
nagyon számít.
(1993. február)

Fenyegetés helyett
érdekegyeztetést!
Felhangolt légkörben, a kilátásba
helyezett demonstráció árnyékában
tartotta országos értekezletét a Belügyi Dolgozók Szakszervezete. (…)
Dr. Bárdos Judit fõtitkár elmondta,
hogy a miniszteri döntés szerint 13
ezer forint lesz a közalkalmazottak
ruhapénze és 20 ezer a köztisztviselõké. Minden közalkalmazott
megkapja a ruhapénzt. Ezt eredményként könyvelhetjük el. Sajnos,
az egyezkedési folyamatot megkavarta a Független Rendõrszakszervezet állásfoglalása, amelyet a sajtó felfújt. Az FRSZ lépéskényszerbe hozott minket, várták állásfoglalásunkat. Mi nem csatlakozunk a
felhíváshoz. A belügyminiszter betartotta a szavát, nem gondoljuk,
hogy az együttmûködési folyamat
megszakad, ezért nem helyeseljük
a demonstrációt. (1993. március)
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1993. június-július
A BDSZ reprezentatív
A közalkalmazotti tanácsválasztásokon jelöltjeink döntõ
többséggel nyertek
A közalkalmazotti tanács választásokon a minisztérium irányítása alá
tartozó szerveknél a részvételi arány körülbelül 80 százalékos volt. A
szavazatok összeszámlálása után (az elsõ – nem hivatalos – eredmények szerint) a Belügyi Dolgozók Szakszervezete jelöltjei a közalkalmazotti tanácsokban döntõ többséget szereztek, miután képviselõik minimum 56 százalékos arányban nyerték meg az egyes munkahelyeken a
választásokat.
(1993. június-július)

☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Szamosfalvi József,
a BDSZ BRFK-bizottságának elnöke
„Budapest, Budapest, te csodás…”
Szakszervezeti munka ugyan az
1980-as években is folyt a rendõrségi
területeken, de a mozgalom akkor még
csak a polgári állomány érdekképviseletében volt kompetens. (…) 1989
novemberének végén alakult meg a
Budapesti Rendõr-fõkapitányságon a
Belügyi Dolgozók Szakszervezetének
önálló bizottsága. Azóta a BRFK területén mûködik a BDSZ legnagyobb
alapszervezete 73 csoporttal. A közel

nyolcezer közalkalmazotti és hivatásos
állományú dolgozóból 1993. június 1jén 1708 tagja volt ennek a szakszervezetnek, közülük 434 hivatalos állományú. Az utóbbi idõkben egyre több
hivatásos rendõr kéri felvételét a
BDSZ-be. Mindez a BDSZ munkáját
minõsíti. A siker csattanósan nyilvánult meg a május 21-én lezajlott közalkalmazotti tanács választáson is.
(1993. június-július)

1993. augusztus
☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Kelemen László,
a Köztársasági Õrezred szb-titkára
Az ORFK Köztársasági Õrezredében
egyetlen szakszervezet, a BDSZ mûködik. A legutóbbi idõkben egyre több állományú kollégánk kérte ide felvételét,
hiszen naponta tapasztalják, hogy itt képviselik érdekeiket. Odafigyelnek a dolgozók szociális helyzetére, munka- és
életkörülményeire, de nem feledkeznek
meg a nyugdíjasaikról sem. Ehhez jó
partnernek bizonyul az ezred parancsnoksága, amely – ha tudja – teljesíti kéréseiket, javaslataikat. A helyi közalkalmazotti tanács választásokon itt az állomány 99 százaléka részt vett. A példás
együttmûködés legújabb állomása július 27-e volt: ekkor írta alá Sabjanics
István rendõrezredes, az ezred parancsnoka, a BDSZ fõtitkára és Kelemen Lász-
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ló, az alapszervezet titkára a kollektív
szerzõdést. (…)
– A szerzõdés elõkészítésében hasznosan egyeztethettük elképzeléseinket dr.
Laczkó György alezrdes úrral, a titkárság vezetõjével – mondta Kelemen László szb-titkár.
Köztudott, hogy a fegyveres testületeknél korábban kemény parancsuralmi
rendszer uralkodott, ahol a beosztottak
gyakran ki voltak téve elöljáróik önkényének. Most már a BM testületeiben
bárki támaszkodhat az érdekképviseleti
szervezetekre. Ennek írásos kódexe
1993. július 27-e óta a Köztársasági Õrezrednél a kölcsönös együttmûködéssel
megkötött kollektív szerzõdés.
(1993. augusztus)

2009. október-november

Döntõ
a televízióban
(…) A Belügyesek címû vetélkedõ középdöntõjét február 27-én tartották a Duna
Palotában, a döntõre pedig június 7-én
került sor a televízió képernyõjén. A BDSZ
mûveltségi és szakmai vetélkedõjén egyaránt szerepeltek elméleti kérdések és gyakorlati feladványok. (…) A gyakorlati feladatokat a Vágóhíd utca szabadidõ központban vették fel a televíziósok, az elméleti kérdések válaszait pedig a stúdióban.
A vetélkedõt Vágó István vezette, a tõle
megszokott hozzáértéssel és derûvel, pergõ stílusban. A zsûri elnöke dr. Boross
Péter belügyminiszter volt, tagjai pedig dr.
Bárdos Judi
Judit, a BDSZ fõtitkára, dr. Mackó Mária adjunktus, a Rendõrtiszti Fõiskola tanára, Nováky Balázs
Balázs, a határõrség
országos parancsnoka, dr. Kocsis Attila
rendõr ezredes, a Bács-Kiskun megyei
Rendõr fõkapitányság vezetõje, dr. Békési Tiham
Tihaméé r alezredes, az ORFK Köztársasági Õrezredtõl, dr. Bognár László
László, a
Belügyi Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának elnöke, Száray Zoltán tûzoltó ezredes
és Orovecz István
István, a polgári védelem ezredese. Elsõ helyezést ért el Vitárius Gábor
bor, Czvitkó Zoltán
Zoltán, Nyalka Miklós
Miklós, Horváth Gyula
Gyula, Wéber Antal
Antal. Második helyezést ért el Zach
Zachaa r Kálmán
Kálmán, Takács
Györgyné
Györgyné, Vizi Ágnes
Ágnes, Füredi Gábor
Gábor,
Makari Ferenc
Ferenc, Terjéki László
László.
(1993. június-július)

2009. október-november

MOZAIK

A BDSZ több fizetést követel a rendõröknek!
A sajtótájékoztatóval nem az a célunk, hogy a szakszervezet ettõl s
perctõl kezdve fenyegesse a Belügyminisztériumot és a rendõrséget a
bérhelyzet feszültségeivel, hanem az,
hogy a sajtó nyilvánossága útján is
felhívjuk az országgyûlési képviselõk
figyelmét: szeptemberben, a jövõ évi
költségvetés tárgyalásnak megkezdésekor legyenek tekintettel a rendõrség kritikán aluli bérviszonyaira.
A kormány 1994-es költségvetési tervezete mindössze 7 százalék béremelést irányoz elõ a rendõrség számára.
Ha figyelembe vesszük, hogy az idén
májustól esedékes 500 forint csupán
1,9-2 százalékot jelent, s a 7 százalékkal szembeállítjuk az 1993-as és a jövõ
évi várható infláció mértékét, akkor
könnyen kiszámítható, hol tart a közrend, közbiztonság oltalmazóinak anyagi megbecsülése, s mennyi e réteg lemaradása az átlagkeresetekhez viszonyítva. A BDSZ sajnálatosnak tartja,
hogy az ország felelõs vezetõi nem igazán mérték fel, milyen következményekkel jár a rendõrségi bérek ilyen

alacsony szinten tartása. A szánalmasan
kevés fizetés miatt sokan hagyják el a
rendõrség kötelékét. A vagyonõrnek,
rendésznek, testõrnek és más, jobb kereseti lehetõséggel kecsegtetõ foglalkozási ágakba távozók helyére hiába vesznek fel új embereket, legalább két év –

és igen sok pénz – kell egy rendõr kiképzéséhez. A bérgondok tetejébe még
a mûködõképesség fenntartásának, a dologi kiadások vészes szûkösségének napi
gondjaival is meg kell küzdeniük a fõleg megyei rendõrkapitányságoknak.
(1993. augusztus)

2002. január 17.

1993. szeptember
Alapszervezeti választások: 1994. február végéig
A szeptember 8-án meg
tartott titmegtartott
kári értekezlet legfontosabb témakörei:
(…) A titkárok aktivitásában nem
volt hiány. A több mint egyórás véleménycserébõl íme egy kis ízelítõ, néhány címszó, töredék: Legyen… Most
nem jó az idõpont…Legyen, de jövõre… Ahol jól mûködik az alapszervezet, miért kell új választás? Majd a par-

lamenti választás után… Vállalni kell
a megmérettetés felelõsségét és a vele
járó munkát… Ahol nem akarnak, ott
ne válasszanak… A tagság döntsön…
Több helyen kívánnak új titkárt, másutt meg ragaszkodnak a jelenlegihez…
Az elnökség tárgyalja végig az alapszervezeteket, és azután szülessen meg a
döntés… Szükségünk van a bizalomra,
s azt adhat az új választás… Nehéz az

embereket megmozgatni… Engem már
sokszor megmérettek… Túl sok a választás… Választani muszály…
És így tovább, folytathatnánk a pro és
kontra álláspontokat. Határozat: 64 igen,
1 nem, 1 tartózkodás. Minden alapszervezetnél legyen választás 1994. február
28-áig. Március 31-éig pedig küldöttértekezlet.
(1993. szeptember)

Összevonták a polgári védelmet a tûzoltósággal
A polgári védelem berkeiben átszervezés zajlott, pontosabban még zajlik.
Ennek körülményeirõl, a munkavállalókat érintõ következményeirõl érdeklõdünk immár a hivatalos nevén BM
Tûz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokságán és annak megyei pa-

rancsnokságain mûködõ BDSZ polgári
védelmi alapszervezet titkárától, Zentai
Ferenctõl
Ferenctõl.
(…) – A polgári állomány vonatkozásában különösebb változás nem volt.
Minden polgári dolgozónak egyelõre biztos a munkahelye, bár egy-két esetben

elõfordult, hogy megszûnt a beosztás, így
más beosztás került felajánlásra. De ez
mindkét fél részére megelégedéssel rendezõdött. A szakszervezeti bizottságunk
minden személyi beszélgetésen részt vett.
Így, ha szükséges volt, azonnal segítséget nyújtott.
(1993. szeptember)
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2009. október-november

Kettõezer-háromszáz fõt érintõ átszervezés
A közigazgatás korszerûsítésére
kormányprogram készült, amely érinti a minisztériumoknak alárendelten
mûködõ háttérintézmények feladatés hatáskörét. E teendõk szervezeti
végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium is intézkedéseket hozott.
A BM Központi Gazdasági Fõigazgatósága megalakulása kettõezer-há-

☺

romszáz belügyi munkavállalót érintõ átszervezés. Kialakult a menetrend: szeptemberig az elgondolások
szakmai szûrõn mennek át, majd következik a konzultáció a szakszervezettel. Nem lesz szelektálás – mondja az újonnan kinevezett fõigazgató,
átszervezéssel, a feladat- és hatáskörök tisztításával ért egyet.

(…) A három intézmény jó szakembergárdával rendelkezik. Ezekre,
mivel a szolgáltatások maradnak,
szükség lesz. Nincs szelektálási
szándékunk. A hivatali apparátusban, a vezetõk körében, a vezetõi
beosztások számában azonban lesz
létszámcsökkentés.
(1993. szeptember)

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Tóth Béla, Baranya megye,
a BDSZ. 37. alapszervezetének titkára
(…) A két szakszervezet eltérõ filozófiát vall: mondjuk a fizetésemeléssel
összefüggésben. A Független Rendõrszakszervezet 51 százalékot követel, mi
20-25 százalékot kérünk. Tagjaink között is vannak, akik azt mondják, hogy
követeljünk többet. Hiszen nálunk a
közalkalmazotti állomány bruttó

összilletményének átlaga alig haladja
meg a 17 ezer forintot, amibõl 12 ezer
forint a nettó, a kifizetett összeg. Kevésnek érzik, és az is. De megértik, hogy a
még annyira jogos igényeknek is határt
szab a realitás. (…)
Nálunk a T-MÁ-t minden szakszervezeti tag és munkahelyi vezetõ megkapja.

Szívesen olvassák, sõt nem túlzok, ha azt
mondom, hogy szeretik a közérthetõ módon megírt és közérdekû cikkei miatt. A
tagság tudja, hogy az újság a miénk, a
szerkesztõsége fogadókész, meg lehet
írni, közhírré lehet tenni az állomány
gondját-baját.
(1993. szeptember)

1993. november-december
☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Sokféle sérelem megoldását várják
December elsõ hetében megalakult és
öttagú vezetõséget választott a BDSZ új
alapszervezete. E vezetõség három tagjával: Szabó Andor titkárral, Kótai
Jánosné titkárhelyettessel és Csík Ferenc vezetõségi taggal beszélgettünk az
új alapszervezet lehetõségeirõl, törekvéseirõl – és természetesen az égetõ gondokról.
– Az elsõ reagálások kedvezõek –
kezdték. – Harminc taggal alakultunk,
azóta már ötvennyolcan vagyunk, s egyre többen közlik belépési szándékukat.

A problémák közül megemlítik, hogy
véleményük szerint az éjszakai pótlék kiszámítása nem megfelelõ módon történik. Tisztázatlan még a munkaszüneti napokon végzett munkáért járó díjazás, az
érintett mûszakban dolgozóknál a díjazás mértéke. Az éve eleje óta vállalhatnak néhányan díjazásért túlórát, de csak
azok, akik közel ülnek a tûzhöz.
– Továbbra sem oldódott meg a váltott
mûszakban dolgozók étkezési problémája, az éjszakások, a pihenõ- és munkaszüneti napokon dolgozók ebédet, sõt

étkezési hozzájárulást sem kapnak. Feszültséget okoz, hogy dolgozóink egy részének meghatározatlan ideig más munkaterületen, más munkaidõben, nem a
munkakörükhöz tartozó feladatokat kell
végezniük. Errõl az utolsó pillanatban
értesítik az érintetteket, ráadásul mindez anyagilag is hátrányos helyzetbe hozza õket. Nincs nálunk egy olyan helyiség, hol a dolgozó kulturált körülmények
között egy rövid idõre leülhetne, vagy
ahol közös megbeszéléseket lehetne tartani.
(1993. november-december)

Három igazgatóságból egy fõigazgatóság
Belügyminisztériumi rendelet értelmében 1994. január 1-jéig egyetlen
Központi Gazdasági Fõigazgatóságba
vonják össze a BM Gazdasági Igazgatóság, a BM Jóléti Intézmények
Igazgatósága és a Kormány Kiemelt
Objektumok Igazgatósága hivatalait,
szervezeteit. A BDSZ elnöksége október 14-én rendkívüli tanácskozás-
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ra hívta össze az átszervezésben érintett tizennégy alapszervezet titkárát,
illetõleg az önálló csoportok bizalmijait, hogy az összevonással kapcsolatos szakszervezeti kérdéseket megvitassák.
A három terül
terülee t összevonása kétezer-háromszáz dolgozót érint, s ez
elõreláthatólag nem csekély mértékû

létszámleépítést is okozhat, illetõleg
a munkahelyek átcsoportosításával is
járhat. A tizennégy alapszervezetbõl,
illetõleg önálló csoportból egyetlen
nagy BDSZ-alapszervezetet kell létrehozni, s ezen belül mûködnének
majd fõbizalmi rendszerben az egyes
csoportok.
(1993. november-december)

MOZAIK

2009. október-november

Átszervezés más szemszögbõl
(…) Zárkózottak az emberek, nehezen indul a beszélgetés. Csak néhányan
említik, hogy velük már beszélgettek,
pedig a kollektív szerzõdés ezt áthelyezésnél kötelezõen elõírja. Ha a Belügyminisztérium állományából a rendõrséghez kerülnek, marad-e a közalkalmazotti
státusuk, jár-e végkielégítés? Hárman
is érdeklõdnek, mi van, ha nem fogadják el a felajánlott helyet, hiszen ez lehet alacsonyabb beosztás is. A munka-

nélküliség kényszerhelyzetet teremt.
Ezért csak igen nyomós indokok esetén
szabadna visszautasítani az ajánlott lehetõséget. A kérdés kérdést szül. Mi lesz
azzal a dolgozóval, aki az áthelyezését
nem fogadja el, de korábban lakásépítésre munkáltatói kölcsönt vett fel? A
felforrósodott légkörben más ügyek is
elõtérbe kerülnek. A vezetõ álláspontja
szerint ilyenkor még a kamat is jogos
lenne. Az üdülõkben olyan mértékben

csökkentették a létszámot, hogy az már
szinte a folyamatos mûködtetést veszélyezteti, és az a hír járja, hogy újabb
elbocsátások lesznek – állítja az egyik
résztvevõ.
A tendencia mintha az lenne, hogy
a minisztérium szabadulni akar a jóléti és szociális intézményektõl. Ezt
már a BDSZ fõtitkár asszonya mondja, majd így folytatja. – A szakszervezet az ilyen törekvéssel szemben ellenállást tanúsít.
(1993. november-december)

Ahol eddig nem
volt szakszervezet
A BM Adatfeldolgozó Hivatalának
egyik köztisztviselõi részlegében negyvenen dolgoznak. Közülük több mint
húszan gyûltek össze egy ködös, novemberi kora hajnali órában, hogy meghallgassák dr. Bárdos Judit
Judit, a BDSZ fõtitkára és Jakab László
László, a szakszervezet
ügyvivõje tájékoztatóját a szakszervezet
helyzetérõl, tevékenységérõl, lehetõségeirõl. Különösen nagy érdeklõdés fogadta az érdekvédelmi kérdéseket.
(1993. november-december)

1994. április 24.

1994. január–február
A BDSZ tiltakozik az egyoldalú bérfejlesztés ellen
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete történetének talán legélesebb
fordulópontjához érkezett a rendõrségi alapszervezeti titkárok február 10-én megtartott rendkívüli tanácskozásán. Ennek minden résztvevõje név szerinti szavazás keretében egyhangú igent mondott az
elnökség azon javaslatára, hogy a
szakszervezet azonnal hozzáfog a

aláírások gyûjtéséhez ahhoz a memorandumhoz, amely az országos
rendõrfõkapitány elzárkózása ellen
tiltakozik, amely a közalkalmazotti
állomány bérrendezését illeti.
Ezzel az aláírásgyûjtéssel a szakszervezet a rendelkezésére álló törvényes eszközhöz nyúlt. A rendõrségnél a közalkalmazottakat másodrendû állampolgárként kezelik,

pedig a munkájuk nélkülözhetetlen. A közalkalmazottak nem kiszolgálói a hivatalos állománynak,
hanem velük együtt dolgoznak a
köz érdekében.
Az akcióval nem demonstrálnak,
nem tüntetnek, de igenis tiltakoznak az alacsony bérek ellen. Az
aláírásgyûjtõ akciót március 2-án
zárják le. (1993. január-február)

1994. március
Tízezer aláíró támogatta a Belügyi Dolgozók Szakszervezetét
a közalkalmazottak béremeléséért
Március 2-ai értekezleten dr. Bárdos
Judit fõtitkár tartott szóbeli tájékoztatót
a közalkalmazottak béremelése érdekében kezdeményezett aláírásgyûjtés tapasztalatairól. Minthogy ez ügyben az
egyeztetõ tárgyalások nem vezettek ered-

ményre, február 10-én a rendõrségi terület szakszervezeti szervei úgy döntöttek, hogy tiltakozó aláírásgyûjtõ akciót
szerveznek.
Pintér Sándor országos rendõrfõkapitány természetesen nem örült az akció-

nak, de nem is akadályozta azt. A tiltakozásnak nyomatékot adott, hogy körülbelül tízezren írták alá az íveket. Nemcsak közalkalmazottak, hanem többen a
hivatásos állomány tagjai közül is.
(1993. március)
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2009. október-november
1999 március 6.

Buricza Ferencné, a Lakcímarchívumés Közlekedés-nyilvántartó Osztály
BDSZ alapszervezetének titkára
(…) – Besorolásunkat a Keleti-féle interpelláció után – amelyben a képviselõ úr
a T-MA címû lapban megjelent szakszervezeti információra hivatkozott – még novemberben megkaptuk, de ezek jó néhányunknál nem fedik a valóságot.
Sokrétû, felelõsségteljes a feladatunk, teljes erõbedobással végezzük, miközben körülöttünk áznak a falak, vödrökben fogjuk fel a vizet, hogy el ne ázzon a
felbecsülhetetlen értékû anyag. Keményen hajtunk tehát, a fõnökeink is keményen harcolnak az emberekért, de mind ez ideig eredménytelenül. Épp is az ideje, hogy ötrõl hatra jussunk, legalább az elemi munkafeltételeket megteremtsék.
De ne azzal a vállveregetéssel, hogy köztisztviselõk vagyunk. Ez szép – de még
nem érezzük…
(1994. március)

☺

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Dr. Horváth Ferencné, a BDSZ elnöke
(…) – Az emberközpontú gondolkodás híve voltam és vagyok, hiszen pedagógus
a választott szakmám, hivatásom. Ezt a szemléletet és gyakorlatot igyekszem érvényesíteni a szakszervezetben is. Arra törekedtem, hogy megtaláljam a segítés útját,
módját, formáját, felkészüljek arra, hogy csatát nyerjek, egyszersmind készen álljak a szükséges kompromisszumokra. Nem a szakszervezet vezetõjének tulajdonítottam a legfontosabb szerepet, hanem azoknak az aktivistáknak és tisztségviselõknek, akik az elsõ vonalban, emberközelben dolgoznak, ahol felmerülnek a problémák és eldõlnek a dolgok.
(1994. március)
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Pintér Sándor:
„Tüske” a
kapcsolatban
Pintér Sándor, az országos rendõrfõkapitány tüskés kapcsolatként jellemezte
az ORFK és a BDSZ viszonyának alakulását a béremelés körüli anomáliák hatására. „Engem nem lehet zsarolni. Nem
aláírásokat kell gyûjteni, inkább azt kell
megnézni, honnan, mibõl lehet több
pénzt szerezni. Én is azt szeretném s
ezért mindent meg is teszek, hogy jól
megfizessük mind a hivatásos állományt,
mind a közalkalmazottakat. Ebben támogasson a szakszervezet, egyébként – folytatta a fõkapitány – jó, harmonikus a
kapcsolat a BDSZ-szel, példa erre a kollektív szerzõdés kialakítása 1993-ban.
Így akarjuk idén is. Felül fogjuk vizsgálni 1994-ben, hogy hol, milyen területeken kell különbséget tenni a hivatásosok és a közalkalmazottak között. Arról is szólni akarok, hogy sok segítséget
kapunk a szakszervezettõl az egyes jogszabályok értelmezésében. A közös munka nélkülözhetetlen a szolgálati törvény
elkészítésében. Ha eddig összhangban
dolgoztunk, ezt kell tennünk a jövõben
is. A céljaink ugyanis közösek: több fizetést, nagyobb társadalmi megbecsülést, s mindezt minél kisebb áldozatok
árán – fejezte be tájékoztatóját Pintér
Sándor.
(1994. március)

2009. október-november

MOZAIK

1994. április

1994. május-július

Hatvanszázalékos
reálbércsökkenés?

Kónya Imre válasza

Levél Kónya Imre miniszternek
Mint elõzõ lapszámukban tájékoztattuk lapunk olvasóit, a
rendõrségi terület szakszervezeti szervei a közalkalmazottak
béremelése érdekében tiltakozó aláírásgyûjtõ akciót szerveztek, amelyhez tízezren csatlakozta. Ezt követõen a BDSZ vezetõi tárgyaltak a belügyminiszterrel, akitõl ígéretet kaptak,
hogy megvizsgálja a bruttó hétezer forintos béremelés forrásoldala megteremtésének lehetõségét.
A Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács április 11-ei ülésén arról
tájékoztatták a munkavállalói oldal képviselõit, hogy a kormány nem járult hozzá, hogy a kormányzati tartalékból fedezzék a közalkalmazottak béremelését. Ismét a szakszervezet
lépett és levelet írt.
Tisztelt Miniszter Úr!
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete nevében ismételten
arra kérem Önt, szíveskedjen megvizsgálni annak a lehetõségét, hogy a rendõrségi közalkalmazottak milyen módon és mértékben részesülhetnének 1994-ben béremelésben. Az elmúlt évi és jelenlegi közalkalmazotti illetmény
nem követte és nem követi az infláció mértékét és ha egy
minimális béremelés ebben az évben nem oldható meg,
akkor a közalkalmazottak reálbérének a csökkenése a 60
százalékot is elérheti.
Budapest, 1994. április 14.
Tisztelettel: dr. Bárdos Judit fõtitkár
(1994. április)

Tisztelt Fõtitkár Asszony!
A Belügyminisztérium illetményhelyzetét, mint arra korábban Önnek ígéretet tettem – megvizsgáltattam.
(…)A közalkalmazottak illetményhelyzetének áttekintését követõen álláspontom az alábbi. A Belügyminisztériumba tartozó
költségvetési intézmények közalkalmazottainak illetményében
megmutatkozó különbségek természetes eredetûek. A meglévõ
differenciákat a rendkívül heterogén munkaköri összetétel és iskolai végzettség, az eltérõ kormegoszlás, továbbá a fõvárosi és
vidéki foglalkoztatás más-más arányai szervesen igazolják. (…)
Általános béremelést – az intézmények feszített költségvetésére valamint arra tekintettel, hogy e célra fordítható, központilag kezelt fejezeti tartalék nincs – saját forrásból nem tartok
megvalósíthatónak. Központi támogatás híján béremelésre csak
abban az esetben látok reményt, ha felülvizsgálatra kerül a közalkalmazotti foglalkoztatás, s az ennek révén esetlegesen elérhetõ létszámracionalizálás béralapot szabadít fel. (…)
Az egyes munkavállalói csoportok jövedelmi helyzetének
javítását az 1995. évi költségvetés összeállítása keretében, a
tervtárgyalások során látom megalapozhatónak. A munkaátadás folyamán utódomnak javasolni fogom, hogy a tervezési
munkafolyamatokba építve a közalkalmazottak illetményemelését szolgáló fejlesztési többletet kezdeményezzen. Addig is
az érdekképviseleti szervek megértõ türelmét kérem.
Budapest, 1994. június 1. dr. Kónya Imre
(1994. május-július)
2003. Kaposvár

1994. november
Radikalizálódó hangulat
A Belügyi Dolgozók Szakszervezetének Országos Tanácsa 1994. október 4-én értekezletet tartott. A felszólalók szenvedélyesen, helyenként szinte drámai
szavakkal és éles kritikával szóltak a belügyi dolgozók gondjairól, a romló bérhelyzetrõl, a pazarlásról,
a BM vezetõinek be nem váltott ígéreteirõl, a szociális és jóléti juttatások színvonalának romlásáról. A
radikalizálódó hangulat illusztrálására felidézünk néhány mondatot a hozzászólásokból.
„A magyar nép híres volt tûrõképességérõl, megaláztatásáról de a mai világban az emberek tisztán látják
a helyzetüket. Csak ezt a bársonyszékekben érzékelik homályosan.”
„…ennek a minisztériumnak bizonyos munkatársai
mindent kitalálnak, hogy kibújjanak a saját kötelezettségeik alól.”
„Végigültem ezeket az értekezleteket, mindenki türelmesen végighallgattam, és ígéretek sora hangzott
el, hogy majd jövõre, majd jövõre! Most már ígéret
sincs.”
(1994. november)

Javaslatok pergõtüzében
A BDSZ harmadik küldöttközgyûlése
Július 3-án a Belügyminisztérium színháztermében
megtartották a Belügyi Dolgozók Szakszervezetének harmadik kongresszusát. Malatidesz
Zoltánnénak
Zoltánnénak, a mandátumvizsgáló bizottság elnökének
jelentése szerint a 160 küldött
közül 158 jelent meg a tanácskozáson, ezért a kongresszust
határozatképesnek nyilvánította. Ezután a levezetõ elnök ismertette a napirendi pontokat:
az elsõ napirendi pont, amely-

nek elõadója, a BDSZ fõtitkára „Beszámoló a BDSZ tevékenységének két esztendejérõl”, a második ugyancsak a
fõtitkár elõterjesztésében „A
BDSZ következõ idõszakra szóló programja”. A harmadik napirend „Javaslat a BDSZ alapszabályának módosításáról”,
elõadója dr. Bognár László
László. A
negyedik napirendi pont pedig
a BDSZ tisztségviselõinek megválasztása volt.
(1994. május-július)
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1994. november
Csúcstalálkozó
Kuncze Gáborral

Interjú a miniszterrel

Az ágazati szintû érdekegyeztetés erõsítését, a Belügyminisztériumhoz tartozó hivatásos állományúak
sorsának rendezését, a közalkalmazottak egyre romló
egzisztenciális körülményeinek javítását, illetve a tûzés polgári védelem helyzetének mielõbbi tisztázását
sürgették a Belügyi Dolgozók Szakszervezetének vezetõi augusztus 23-án Kuncze Gábor belügyminiszterrel folytatott megbeszélésükön. A fõtitkár a találkozót követõen mondta, hogy a szakszervezet támogatja a tárcához tartozó rendészeti szervek további polgáriasítását, azt, hogy a jövõben egyes, ma még hivatásos állományúakkal betöltött munkakörökben az
érintettek köztisztviselõként vagy közalkalmazottként
dolgozzanak tovább anélkül, hogy korábban megszerzett jogaik csorbulnának.
(1994. november)

(…) – Általában fontosnak tartom a szakszervezetek munkáját, mert az
érdekvédelem során jelentõs kontrollt képesek gyakorolni. Én egyébként
is szívesen kérem ki mások véleményét, ez kölcsönösen hasznos lehet.
Azokon a beszélgetéseken, amelyeket különbözõ szakszervezeti tisztségviselõkkel folytatok, nem mindig csak arról van szó, hogy mennyi lesz a
bér, hanem más kérdések is napvilágra kerülnek, és nagyon jó véleményeket hallok különbözõ ügyekben Számomra nem jelent gondot, hogy
meghallgassam és megszívleljem mások tanácsait.
– A rendõrségi törvény életbelépése után mi indokolja, hogy vannak
munkahelyek, ahol ugyanabban az irodában az egyik ember hivatásos, a
másik pedig közalkalmazott?
Ha azonos feladatot látnak el, akkor ezt az állapotot meg kell szüntetni.
Remélem ilyen konkrét eset nem sok létezik. Csak a munka minõsége, a
munkaviszonyban eltöltött idõ és az iskolai képesítés alapján lehet különbséget tenni emberek között, s ha ezek azonos szinten vannak, akkor
ugyanolyan juttatást érdemel a köztisztviselõ és a közalkalmazott is.
(1994. november)

1994. december
A BDSZ Intézõbizottság
közleménye

2003. december 4.

A bérnövekedés
nem érzékelhetõ
(…) „Álláspontunk szerint az infláció mértékéhez viszonyítva a
fegyveres erõk és a rendészeti
szervek hivatásos szolgálatot teljesítõ állományának biztosított 10
százalékos bruttó bérfejlesztés,
amely a rendõrségnél megközelítõleg 2500-3000 forint, nem tekinthetõ jelentõsnek. Így reálbérük
csökkenése ezzel nem állítható
meg és számottevõ közérzetjavító hatása sincsen.
Fenntartjuk a jogot, hogy a fentiekbõl adódó igényeinket minden
lehetséges fórumon képviseljük,
és a szakszervezeti jogok segítségével megkíséreljük érvényre
juttatásukat.”
Dr. Bárdos Judit fõtitkár
(1994. december)
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Egyelõre csak mondják a magukét

Tessék végre odafigyelni!
A T-MA novemberi számában tudósítottunk a BDSZ országos tanácsának
október eleji ülésérõl. Megírtuk, hogy a felszólalók szenvedélyesen, helyenként szinte drámai szavakkal és éles kritikával szóltak a belügyi dolgozók növekvõ megélhetési gondjaikról, s romló bérhelyzetrõl, a pazarlásról, a BM vezetõinek be nem váltott ígéreteirõl, a szociális és jóléti juttatások színvonalának romlásáról. Kerek egy hónapra rá a BDSZ alapszervezeti titkárai rendkívüli értekezleten kértek tájékoztatást a közalkalmazottak, a köztisztviselõk és
a hivatásos állomány bérfejlesztésérõl és az anyagi helyzetükkel összefüggõ
ügyekrõl, intézkedésekrõl. A tanácskozás légkörének jellemzését most ismét
azzal kezdhetnénk, hogy „a felszólalók szenvedélyesen, helyenként szinte
drámai szavakkal és éles kritikával szóltak…” Úgy véljük, a belügyi dolgozók
körében az elégedetlenség, a feszültség állandósulni látszik. Talán még nem
felesleges a figyelmeztetés: „Tessék végre odafigyelni!”
(1994. december)
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1995. március-április
Válaszol az országos fõkapitány
(…) A kérdezõ elmondta, hogy az alacsony bérek miatt a száztíz fõs kapitányságuknál nyolcan-tízen kívánnak leszerelni. Erre a kérdésre válaszolva Pintér
Sándor elmondta: nemcsak igen kis mértékû volt a béremelés, hanem ráadásul
számos adókedvezményt – mint például
az államigazgatási dolgozókat megilletõ
adókedvezményt – is elveszítettek. Ezt
a döntést véleményezésre nem küldték
meg az ORFK-nak. Akinek kettõ vagy
több gyermeke van, annak csökkent a
nominálbére az 1994. decemberi átlaghoz képest. Felkérték a pénzügyminisztert, hogy ha már reálértékben nem nõ a
rendõrök fizetése, legalább nominálértéke maradjon meg. A pénzügyminiszter

ezt felvállalta, a kormány elõtt már szóba is került. Nincsenek még hírek, bízik
benne, hogy a kormány megadja azt a
mintegy két és fél milliárd forintos plusz
költségvetési támogatást, amelyet kértek.
A rendõrfõkapitány aggodalmát fejezte
ki a leszerelések miatt.
(1995. március-április)
2000. május 1.

Szigetszentmiklósi rendõrkapitányság

Iszonyúan rossz a közérzetünk
Horányi Zoltán rendõrszázados: a március 12-i kormánydöntés, nem túlzok, szinte hisztériás rohamot okozott. Nagyon rossz, sõt, iszonyúan rossz a
közérzetünk. Éppen az elõbb számolgatta fõtörzszászlós kollégám: nettó jövedelme 26 ezer forint, felesége – aki szintén itt dolgozik – õ is fõtörzszászlós
– 32 ezer forintot kap kézhez családi pótlékkal együtt. Két gyermekük van, a
havi rezsijük – OTP törlesztéssel – 48-50 ezer forint. Kiegészítõ jövedelmük
– mint nyomozónak, vizsgálónak – nincsen. Tessék kiszámolni, hogy mibõl
kell megélniük. A rendõrök súlyos napi megélhetési gondokkal küzdenek.
(1995. március-április)

Fõkapitányi engedély

Maszekolhat
a pesti rendõr
A BRFK munkatársainak egy fõkapitányi utasítás már több mint öt éve mondhatni „alanyi jogon” engedélyezi a másodállás vállalását. Maszek munkát parancsnoki engedéllyel gyakorlatilag bármelyik beosztott rendõr vállalhat. Az alacsony átlagfizetés illetve a pályaelhagyók
magas száma miatt a másodálláshoz való
jogot továbbra sem korlátozzák –
amennyiben az összeegyeztethetõ a rendõri hivatással. (1995. március-április)

☺ ARCOK A
SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Virág Lászlóné
(…) – Tavaly sikerült kiharcolni egy
kis béremelést, január 1-jétõl pedig már
köztisztviselõi fizetést kapunk. Kicsit bánatos szoktam lenni, amikor kapok valami üdülési ajánlatot, mert erre azért már
nemigen telik az embereknek. Pedig mindenkinek szüksége lenne egy kis pihenésre – mondja a a Menekültügyi és Migrációs Hivatal bicskei befogadó-állomása BDSZ alapszervezetének titkára.
(1995. március-április)

1995. április 22. Rendkívüli kiadás
A BDSZ nem ünnepel

1999. március 6.

(…) A belügyi dolgozók találkozójának
helyszíne a fõváros Vágóhíd utcai kiképzõ központja sporttelepe. Az idén
azonban az állandó szereplõk közül
nem lesz ott a Belügyi Dolgozók Szakszervezete. Miért? – errõl kérdeztük dr.
Bárdos Juditot, a szakszervezet fõtitkárát, aki így válaszolt.
Ez ideig minden Vágóhíd utcai majálison részt vettünk, amelyet a munkáltatóval a szakszervezetek közösen rendeztek. Természetesen a tagjainknak
most sem mondjuk, hogy ne menjenek
el, sõt, harmincezer forinttal támogatjuk a gyermekprogramot. De mint szakszervezet, távol maradunk, mert a kormányzat ilyen „munkáltatói” intézkedései után, úgy gondolom, nem várhatja
el tõlünk, hogy együtt ünnepeljünk.
(1995. április Rendkívüli kiadás)
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1995. június
Megerõsítettük pozícióinkat
a közalkalmazotti tanácsi választásokon
(…) Kollégáink többsége az 1995. évi közalkalmazotti
tanácsi választásokon a Belügyi Dolgozók Szakszervezete jelöltjeit választotta! Ezzel az eredménnyel ismét demonstráltuk: megnyugodhatnak az örökös kétkedõk, tudjuk, mit akarunk. Holnap is biztosnak látszó
munkahelyet, szociális biztonságot, méltányosabb közös teherviselést! A BDSZ a korábbi évekhez képest
számos olyan területen is teret nyert, ahol megelõzõen nem volt jelen. Elmondhatjuk, hogy valamennyi választási körzetben, ahol indultunk, a szakszervezetek
között a BDSZ szerezte meg a többséget. A munkahelyek többségénél mind a szavazatok, mind a tanácstagok számát illetõen abszolút többségbe kerültünk.
Az elõzetes adatok szerint a rendõrségi területen a szavazatok 73,3 százalékát kaptuk (FRSZ 14,3 százalék,
független jelöltek 12,4 százalék).
Hasonló jó eredményeket mondhatunk el a tûzoltóság
azon területeirõl, ahol szervezeteink mûködnek és je-

☺

lölteket állítottunk. Büszkék lehetünk arra, hogy a Budapesti Polgári Védelmi Parancsnokságon 72,8 százalékos támogatottságot szereztünk.
A minisztérium háttérintézményeinél, ahol napirenden
vannak az átszervezések, leépítések és nehéz feltételek között kell szakszervezeti munkát folytatni, abszolút többségünket megtartottuk. Növekedett viszont a
független jelöltek támogatottsága a BM-kórházban és
a Központi Gazdasági Fõigazgatóságon.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a mi
jelöltjeinkre adták voksaikat. Köszönjük a bizalmat!
Ígérjük: jól fogunk sáfárkodni a megelõlegezett bizalommal! (Akik viszont nem a BDSZ jelöltjeire szavaztak, azoknak pedig talán azért tartozunk hálával, mert
rávilágítottak arra, hogy szakszervezetünk is teheti
még jobban a dolgát.)
dr. Bárdos Judit
(1995. június)

ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Több figyelmet kérnek
A BDSZ 15. sz. alapszervezetének
tagjai öt szervezeti egységnél dolgoznak, a központi szervezési irodán, a
tároló és javító szertárban, a
kishajójavító üzemben, a nyomtatványraktárban és a budapesti raktárakban. A 178 dolgozóból 65-en szakszervezeti tagok. A titkár Kerekes
Frigyes
Frigyes, akit 1994 februárjában választottak meg az akkor még 30-as létszámú alapszervezet élére. Alig több
mint egy év alatt tehát megduplázó-

dott a szakszervezeti tagok száma, és
ez napjainkban meglehetõsen ritkaságnak számít.
– Negyven fõ részére kértünk veszélyességi pótlékot – kezdi a beszélgetést. Antennaszerelõknek, lõszerszállítóknak és lõszerraktárosoknak,
belövõknek, továbbá fegyvermestereknek. Korábban az e munkakörökben dolgozók hivatásos állományúak
voltak, most viszont közalkalmazottak. Így nem kaphatnak veszélyességi

Jegyzõkönyv

A Vaskapu utcában a helyzet
Készült: 1995. május 16-án a Lakcím archívum és a
Közlekedésnyilvántartó osztály hivatalos helységébn, az 1. sz. alapszervezet kérésére a munkavédelmi és tûzvédelmi bejárásról. (...)
Az irattárban az anyagokat a munkavégzés miatt a földön tárolják
és mozgatják. A munkaszobákban is az anyagok keresése a helyhiány
miatt és az anyagok nagy száma miatt a földön és minden lehetõ helyen folyik. A pincelejárat legalább fele részben iratokkal telezsúfolt.
A gépjármûvezetõi engedélyek nyilvántartó helységeiben (faház)
az elõzõekben tapasztalt beázás (1993.) nem szûnt meg. Továbbra is
a gépekre folyik az esõvíz. Némi javítás történt, de a beázást nem
szüntette meg. Az épület jellegébõl adódóan a huzat állandó, nyári
idõszakban üvegházhatás lép fel (+40 °C) télen a fûtés ellenére hideg van (18-19 °C)
(1995. június)
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pótlékot, mert ilyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem ismer.
Kértük, a törvényelõkészítõ-bizottság
elkészítette a módosítást, de elakadt. A
belügyminiszter úr nem írta alá, állítólag arra hivatkozással, hogy a pótlékokra nincsen pénz. Minden lehetséges fórumon és alkalommal elmondom, hogy
erre pedig kellene fedezet. Úgy tûnik,
hogy idáig hasztalan.
(1995. június)

Mostoha
munkakörülmények
Budapest IX. kerület, Vaskapu utca 34. A komor, börtönszerû, vasrácsos utcasaroktól a
másik utcáig nyúló, emeletes két épüket a BM
Adatfeldolgozó Hivatalnak ad otthont. Otthont?
A munkakörülményeket figyelembe véve: a dolgozók részére nincsenek szociális helyiségek
biztosítva, nem mûködnek a WC-k, rosszak a
csaptelepek, nincs öltözõ, nem biztosított a
takarítás, az iratok elhelyezése tûzveszélyes,
a faházban elhelyezett dolgozók légkondicionálás hiányában az idõjárás függvényében nyáron megsülnek, télen megfagynak, illetve itt fordul elõ, hogy esõ esetén a gépekre, melyet a
dolgozók kezelnek, ráfolyik az esõvíz, amely
így balesetveszélyes.
(1995. június)

2009. október-november
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1995. augusztus-szeptember
Másodállás: tilos vagy nem?
„...A hatályos parancsok jelenleg is behatárolják a rendõrök által másodállásként vállalható tevékenységek körét. Ezt egyelõre nem szûkítjük, de
nem is kívánjuk kiterjeszteni. A magyarázat egyszerû. Vannak olyan foglalkozások, tevékenységek, amelyek ellentétesek a rendõri magatartási normákkal, azokkal a követelményekkel, amelyeket a rendõrtõl elvárunk...”
(Interjú Pintér Sándor rendõr altábornaggyal, T-MA, 1995. június)
Pintér Sándor országos rendõrfõkapitány július 1-jén életbe lépett utasítása
„Pintér
szerint ezentúl tilos a rendõröknek a hivatásukkal össze nem egyeztethetõ munkát végezniuk. Nem dolgozhatnak például másodállásban biztonsági õrként, pénzkísérõként, éjszakai portásként és nem vállalkozhatnak taxizásra sem.”
(Népszabadság, 1995. július 11.)
„Szabad a másodállás. Az ORFK cáfolja, hogy az országos rendõrfõkapitány parancsban tiltotta meg a rendõrök másodállás, illetve mellékfoglalkozás-vállalását. Csak a szolgálattal össze nem egyeztethetõ tevékenységek tiltottak.”
(Népszabadság, 1995. július 14.)
(1995. augusztus-szeptember)

Helyszerzõ szavazatok
Messze megelõzte a többi szakszervezeti konföderációt a Szakszervezetek
Együttmûködési Fóruma (SZEF) a közalkalmazotti tanácsi választásokon. A
szavazatösszesítés szerint a leadott
330 ezer szavazatból 165 ezret – az
összes szavazatok 50 százalékát – ez
a szakszervezeti szövetség szerezte
meg.
(...) A közalkalmazotti tanácsi választásokon elért szavazati arány meghatározza, mely konföderációk, érdekképviseletek kapnak helyet a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsában. A Belügyi Dolgozók Szakszervezete a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetével együtt a 8. szakmacsoportban képviselteti magát.
(1995. augusztus-szeptember)

1995. december
Kuncze Gábor a BDSZ fórumán
Ilyen még nem volt. November 3-án
Pécelen, a BDSZ tisztségviselõinek tanfolyamán a szakszervezetet nagyító alá
vette a belügyminiszter.
Elmondta, hogy jelentés készül a rendõrök szociális helyzetérõl, a javítási lehetõségekrõl, továbbá a rendõrség egymilliárd forintot meghaladó adósságállományának kezelésérõl...
A bérfejlesztések a rendõrségnél sem
követték az inflációt, a bérek reálértéke
lényegesen elmarad a korábbiaktól.
A miniszter jogosnak ismerte el a
BDSZ-nek azt a javaslatát, hogy vizsgálják felül a rendõrség szervezeti-irányítási struktúrájának személyi összetételét, különös tekintettel a hivatásos-közalkalmazott, tiszt-tiszthelyettes és az irányító-irányított arányra.
A belügyminiszter utalt arra, hogy a kormány nem a demonstrációk, tüntetések,
sztrájkok szétverésére készül, mert ha
megfelelõ keretek között szervezik azokat,
jogszerûek és a rendõrségnek a biztosítási
feladatokon túl nincs más teendõje.
A szolgálati törvény nem fog hatályba
lépni 1996. január 1-jével, ismerte el a
miniszter, mert a parlament idõhiány
miatt képtelen megalkotni.

Kuncze Gábor megerõsítette, hogy a
BDSZ-nek a közalkalmazotti állomány
alacsony bérfejlesztésére vonatkozó felvetése jogos, de nincs meg a fedezete
annak, hogy azonos legyen a hivatásos
állományúakéval. A központi kórházra
vonatkozóan még nincs döntés.
– Nem gondolunk arra, hogy az üdülõket eladjuk, vagy vállalkozási formában
mûködtessük – folytatta Kuncze Gábor
–, mert a BM nem szállodalánc, hogy
ezekkel többletbevételhez jusson. – A
közeljövõben szétválik a polgári védelem
és a Tûzoltóság Országos Parancsnoksága. A két szervezet képtelen volt integrálódni egymással, most szétválnak és ez
mintegy 80 fõs létszámcsökkentést jelent. A Duna Palota eladásáról nincsen
szó. Megmaradnak az ott mûködõ intézmények, a könyvtár, a szimfonikus zenekar és a Duna Mûvészegyüttes.
A BDSZ fõtitkárának kérdésére a miniszter elismerte, hogy a hatósági tevékenységet végzõ rendõrségi közalkalmazottak esetében jogos a kérdés, miért nem
köztisztviselõk? A másik kérdés arra
vonatkozott, hogy miért három, eltérõ
közalkalmazotti bértábla létezik: a Belügyminisztérium háttérintézményeinél, a

tûzoltóságnál és a polgári védelemnél
8500 forint az alapilletmény szorzója, a
rendõrségen 9000, a határõrségnél és a
rendõrségi fõiskolán 11 000 forint.
(1995. december)
1995. Kossuth tér
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A rezsire sem elég
a fizetés
Hivatalosan csak tudományos, mûvészeti és kutatótevékenységre adható engedély kiegészítõ-kereset után nézõ
rendõrök számára. A gyakorlat Nógrád
megyében mást mutat. Szinte mindenki
csinál valami mást, hiszen a rendõri fizetés sokaknak jószerivel a rezsire sem
elegendõ. Kísértetiesen hasonlít ez a
berendezkedés a bányászok egykori kétlakiságához, azzal a különbséggel, hogy
tõlük a kutya nem kérdezte, mit csinálnak munkaidõ után. A rendõr az egzisztenciájával játszik.
Gergényi Péter megbízott fõkapitány
szerint az utóbbi idõszakban jelentõsen
javultak a munkakörülmények Nógrád
megyében.
(1995. december)

Pénztelen
bûnüldözõk
A rendõrség a mûködõképességének
határához ért. Nincs szolgálati lakás, nincs
építési kölcsön, eközben napról-napra
fokozottabb elvárásokkal lépnek fel a
rendõrökkel szemben, s egyetlen dolog
nem változik: a bér. Egy-egy rendõri fizetés lassan szociális segélynek is kevés.
Nagy baj van, a ha rövid idõn belül
nem történik változás, félõ, havi húszezerért nem maradnak olyan emberek,
akikéjjel-nappal harcolnak a bûn ellen.
(1995. december)

2009. október-november

Tükröm, tükröm...
Az elsõ szó a köszöneté. Azoknak a
szakszervezeti tagoknak szól, akik teljesítették a szerkesztõség kérését, kitöltötték a T-MA legutóbbi, augusztus-szeptemberi számában közölt kérdõívet. Szól a
köszönet az alapszervezetek tisztségviselõinek, titkárainak, akik vállalták az
összegyûjtést, a továbbítást. Bennünket is
meglepett a mennyiség, több százat kaptunk vissza. Megtisztelõnek tartjuk az érdeklõdést. Ez azt is jelzi, hogy sokan felismerik, közös érdekünk, hogy a szakszervezet „szócsöve”, az alapszervezet és a
vezetés közötti információs kapcsolat fon-

tos eszköze minél jobban szolgálja a célt,
a tagság hiteles tájékoztatását.
A döntõ többség (74 százalék) a lap
külalakját megfelelõnek minõsítette. A
„jó” válaszra sem elhanyagolható mértékben (14 százalék) szavaztak. Gyengének csak minden 25. olvasó ítélte (4
százalék).
Voltak, akik kiegészítették a kérdõívet,
kérték, hogy közöljünk rejtvényeket.
A válaszolók 61 százaléka úgy ítélte
meg, hogy a T-MA megfelelõ mértékben
él a bírálat erejével.
(1995. december)

Rendõrök létminimum alatt
A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányságon a létszámhiány megközelíti a 15 százalékot, s költségvetési keretük is egyre szûkül. Emiatt kevesebbet járõröznek autóval, várhatóan korlátozni kell a telefon- s közmûszolgáltatások igénybevételét. Nem
telik elfogadható javadalmazásukra sem: a rendõrök fele a létminimum alatt él.
(1995. december)

A mûködõképesség határán
Csaknem száz állás betöltetlen Csongrád megye rendõrõrsein. Alig múlik el olyan
hét, amikor valaki ne venné le az egyenruhát és ne követné a pályaelhagyók táborát. Az okok egyszerûek. Havi 20-22 ezer forintos nettó fizetésbõl nem tudja eltartani a családját a törzsõrmester, a hadnagy...
Arról nincs pontos statisztika, hogy a helyi önkormányzatok népjóléti irodáinál
hányan kopogtatnak, kérnek és kapnak segélyt. A fiatalok közül többen próbálkoznak, õk még le tudják gyûrni szégyenérzetüket, amit kínos helyzetükben átélnek.
(1995. december)

Leszerelõ rendõrök
Az utóbbi hónapokban hetente két rendõr
kérte leszerelését Baranyában. A tisztek és
tiszthelyettesek azzal indokolják elhatározásukat, hogy az átlagosan havi húszezer
forintos nettó keresetbõl nem tudják eltartani családjukat. A pályájukat elhagyók
között szép számmal akadnak diplomás,
szakvizsgát tett rendõrök, már a vezetõk
közül is egyre többen fontolgatják, hogy
elhagyják a rendõrség kötelékét.
A megyei rendõr-fõkapitányság mintegy tízmilliós adóssággal küzd, de elõfordult, hogy a ki nem fizetett számlák
összértéke elérte a 30 millió forintot. Így
akad már olyan cég, amely nem hitelez
a rendõrségnek.
(1995. december)
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1996. február
Közhasznú társasággá alakítják
a beszerzési irodát és a kórházat

☺ ARCOK A
SZAKSZERVEZETBÕL ☺

A munkavállalók között nyilatkozatot köröznek arról, hogy hajlandók lesznek-e
majd a közhasznú társaságnál dolgozni és ezzel lemondani a közalkalmazotti jogviszonyukról úgy, hogy nem tudják, cserébe mit kapnak érte.
– Nem alakult létszámleépítési bizottság. A személyes beszélgetések a mai napig
sem kezdõdtek el. Nem tudjuk, mi lesz, ha a közhasznú társaság veszteséget termel. Ki fogja az ilyen esetben a végkielégítést kifizetni? Mennyiben jogfolytonos a
kollektív szerzõdés, a munkaszerzõdés? Sokan dolgoznak itt már 15-20 éve. Abban
a hitben voltak, hogy BM-nyugdíjasok lesznek, igénybe vehetik a BM-kórházat, a
Nánási úti és a többi BM-üdülõt, a Vágóhíd utcai sporttelepet. Nem tudjuk, ezekbõl most mi marad – mondja Kerekes Frigyes
Frigyes, a BM Központi Beszerzési Iroda
alapszervezetének titkára.
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete kifogásolta, hogy hiányoznak egyes, az átalakulásra vonatkozó dokumentumok, a meglévõknek sok szempontból megkérdõjelezhetõ a szakszerûsége.
(1996. február)

Lógunk a
levegõben

☺ ARCOK A SZAKSZERVEZETBÕL ☺

Jól döntöttünk
Váraljai Péter, a Fõvárosi Polgári Védelmi
Parancsnokság szb. titkára
(...) – Másfél évvel ezelõtti eseményekkel kell kezdenem.
Akkor szakadt ketté a polgári védelem szakszervezeti tagsága. Egy részük kivált a Belügyi Dolgozók Szakszervezetébõl.
Kétszázharmincan létrehozták a Polgári Védelmi Dolgozók
Szakszerveztét. Mára egyébként harmadikként a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége is mûködik.
Nehéz a személyes kapcsolattartás, hiszen a negyven tagunk a fõváros huszonöt helyén dolgozik. De akinek problémája van, bejön hozzám, megkeres és megbeszéljük a felmerült ügyeket. Ha kell, akkor én továbbítom a Belügyi
Dolgozók Szakszervezet vezetõihez. Õk segítenek, így mondhatom, jól döntöttünk, amikor maradtunk a BDSZ-en belül.
– Ez azt jelenti, hogy mindenben eredményesek?
– Közel sem. Egy példa: nálunk nincs köztisztviselõ. Jó
lenne, ha egyes közalkalmazotti beosztásokat, amelyeknél bizonyos szakhatósági jogkört is gyakorolnak, átsorolnának.
(1996. február)

Kovács Ilona, a bicskei
befogadó állomás titkára
– A munkavállalókat a közalkalmazotti
körbe a belügyminiszternek kellene besorolni, de ez még nem történt meg. A kormányhatározatot nem lehet felülbírálni, de
a szakszervezet nem adja fel. A bicskei
alapszervezet az Alkotmánybírósághoz fordult. Kérte hogy semmisítsék meg a kormányhatározatot, mert szerintük alkotmánysértés történt.
(1996. február)

A BDSZ és a béremelés
A közszolgálatban dolgozók ez évi béremelésérõl
hosszas tárgyalásokat folytatott a kormányzat a köztisztviselõk és közalkalmazottak szakszervezeteivel.
Végül, mint ismeretes, az a megállapodás született,
hogy globálisan 19,5 százalék lesz az illetményemelés mértéke. A minisztérium vezetése a Belügyi Dolgozók Szakszervezete javaslatára hozzájárult a rendõrség hivatásos állományú tagjainál az évi legfeljebb
300 óra túlmunka pénzbeni megváltásához. Ennek felét – 150 órát – a munkavállaló kérésére szabadidõben
is ki lehet adni.
(1996. február)

1999. Kossuth tér

1996. május
Tûzvédelmi törvénytervezet
A hatékony tûzvédelemmel, a tûzoltóság
fejlõdésével illetve a hazai hagyományokkal és nemzetközi gyakorlattal egyaránt ellentétes a tûzvédelmi törvény tervezete,
amelyet várhatóan még áprilisban elfogad a
parlament. A tûzvédelemben érintett öt szakmai illetve érdekképviseleti szervezet a törvénytervezetnek számos elemét bírálták.

Az egyes kérdésekben egymással is vitázó tûzvédelmi szervezetek egyhangúlag
utasítják el a belügyi tárcának azt az elképzelését, hogy a tûzoltóság országos
parancsnoksága a jövõben is irányítási
jogkört kapjon a különbözõ jellegû tûzoltóságok felett. Nem értenek egyet a bázisszemléletû finanszírozással, különös-

képpen azzal, hogy bizonyos célokra, például jármû- üzemanyag-, oltóanyag-vásárlásra központilag tartsanak vissza jelentõs összegeket. Egyértelmûen hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a jövõben kapjanak nagyobb szerepet az önkéntes és üzemi vállalati tûzoltóságok.
(1996. május)
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Stílusváltás a rendõrségnél?

Rendelkezésre áll a hivatásos önkormányzati tûzoltóság ez évi átlag 19,5 százalékos bérfejlesztése. A Belügyminisztérium intézkedett, hogy a Magyar Államkincstár a 112 hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó önkormányzat
részére január elsejéig visszamenõleg, a
szükséges összeget létszámarányosan
utalja át. A teljes bérfejlesztés végrehajtásának ilyen módon a következõkben
már semmi akadálya nincs.
(1996. május)

Jogszabálysértõ
intézkedés
A BM Adatfeldolgozó Hivatalnál
március 28-29-én közel 90 kollégának mondták fel a köztisztviselõi jogviszonyát. A szakszervezet
a jogszabálysértõ intézkedés miatt kifogást nyújtott be, melynek
eredményeként a létszámleépítést felfüggesztették.
(1996. május)

Az utóbbi idõkben fekete felhõk gyülekeznek a rendõrség felett, egyre inkább a
társadalom célkeresztjébe kerül a testület, éppen ezért mind az ORFK vezetésében, mind a kapitányságokon stílusváltásra van szükség. Ezt Túrós András vezérõrnagy, az ORFK közbiztonsági fõigazgatója mondta a Heves megyei Rendõr-fõkapitányság Egerben megtartott állománygyûlésén.
Közölte: az elmúlt esztendõben bûnözési rekordot döntött az ország, hiszen az
elõzõ évhez képest 30 százalékkal nõtt a bûncselekmények száma, miközben a
rendõrség pénzhiánnyal küszködik. Véleménye szerint a testületnél tapasztalt nagyarányú elvándorlás egyik meghatározó oka a vezetõk és a beosztottak közötti kapcsolathiány.
(1996. május)

Bruttó harmincezer forintért
Országszerte számtalan gonddal
küszködnek a bûnügyi technikai osztályok zsarui. Hajdú-Bihar megyében
járva Micskey István õrnagyot, a fõkapitányság osztályvezetõjét kérdeztük a problémákról. Kiderült, az osztály technikusai évente körülbelül
ötezer helyszínen dolgoznak, ezzel a
leterheltségi toplista élbolyában tudhatják magukat. Van öt autójuk,
amelyek többségükben kétszázezer
kilométernél is többet futottak és

szinte a nap minden órájában úton
vannak.
A legjobban fizetettek pénze sem haladja meg a bruttó harmincezer forintot.
A Hajdúságban a papíroktól függetlenül jól felkészült, összetartó csapat
dolgozik. Micskey István õrnagy nem
véletlenül büszkélkedik vele, hogy minden fontos mutató tekintetében az elsõ
között vannak az országos megmérettetésben.
(1996. május)

1996. június
Késnek az elbocsátások
A BM Adatfeldolgozó Hivatalának 89
dolgozója kapta meg elbocsátásáról az értesítést. A létszámleépítés mégsem történt meg. Az ügy részleteirõl, s a továb-

bi fejleményekrõl Krizsai Tibor hivatalvezetõtõl kértem tájékoztatást.
– Az elbocsátásról a 2375/1995 XII.
5-ös kormányhatározat rendelkezik,
2007. április 13.
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amely az 1996-os átlagos 19,5 százalékos illetményemelésrõl s ezzel összefüggésben a köztisztviselõket foglalkoztató
központi költségvetési szerveknél az elsõ
negyedévben legalább tízszázalékos mértékû létszámleépítésrõl intézkedett. (...)
Törvényességi aggályok léptek fel.
Hiszen a jogszabályok szerint a Fõvárosi Munkaügyi Központot három hónappal elõbb kellett volna értesíteniük a leépítésekrõl, mi azonban csak február 28ra tudtuk az ügyeket elõkészíteni. Hivatalunknak pedig nem volt arra fedezete,
hogy az elbocsátandóknak hathavi fizetést és végkielégítést, 90 millió forintot
saját forrásból kifizesse. (...)
Ha hivatalunk ki tudja gazdálkodni,
saját terhünkre vállaljuk a költségeket.
Már csak azért is, nehogy egzisztenciális bizonytalanságba kerüljenek a kollégáink. A folyamat már júniusban, a korkedvezményes nyugdíjba vonulók felmondásával kezdõdik.
(1996. június)

2009. október-november
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1996. október
Döntõbírók és közvetítõk
Az Érdekegyeztetõ Tanács tagjai még az év elején elhatározták, hogy a munkahelyi, szakmai, ágazati, regionális illetve az országos munkabéke biztosítása érdekében létrehozzák a „Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálatot”, majd pályázatot írtak ki az e tevékenységet vállalók kiválasztásához. A kiírásra közel négyszáz
pályázó jelentkezett. A kiírási feltételeknek 358 pályázó felelt meg. Személyes,
egyenkénti meghallgatásuk több héten át tartott.
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete fõtitkára, dr. Bárdos Judit megfelelt a döntõbírói-közvetítõi szolgálat követelményeinek. Megbízólevelét Kiss Péter munkaügyi minisztertõl július végén vette át.
(1996. október)
2002. április 24.

Átszervezés,
létszámleépítés
után
A Békés megyei polgári védelmi dolgozók nincsenek elkeseredve, pedig
okuk lehetne rá. Jenei alezredes egyik
legfõbb gondként említette, hogy a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi
változások nyomán komoly átszervezést
kellett végrehajtani. Ez lényegében létszámleépítéssel járt, holott azt nem lehet mondani, hogy eddig is sokan lettek
volna.
– Ötvenhét fõbõl negyvenegy maradt,
de mit csináljunk, alkalmazkodunk az új
körülményekhez és dolgozunk tovább –
mondja a parancsnok rezignáltan, s szinte büszkén emlegeti, bár sokan elmentek, két hely kivételével a többit sikerült betölteni.
Kilenc kirendeltség van és sehol sem
hiányzik státus. Az anyagi lehetõségek
szûkösek. A törzsállomány keresete
havi bruttó 26 ezer forint, a közalkalmazottakat csak minimálbérrel tudják
foglalkoztatni, de õk örülnek, hogy egyáltalán van munkahelyük. Nagy a szegénység a polgári védelem Békés megyei szervezetei háza táján, de aki
hosszabb ideje szolgál, az megszállottként teljesíti a hivatásából eredõ feladatokat.
(1996. október)

A béremelés nem kielégítõ: elvándorolnak
Vajon a látszólag most biztonságot
adó, vagy a jelenleg kockázatosnak
tûnõ, de a távlatokban megnyugtatóbbnak, megfelelõbbnek ígérkezõ megoldás mellett érdemes-e voksolni? A dilemma élõ és joggal foglalkoztatja a BM
Központi Beszerzési Iroda munkatársait, hiszen munkahelyük közhasznú
társasággá történõ átalakulása,
amellyel korábban lapunkban már foglalkoztunk, nem került le végleg a napirendrõl. A helyzet megértéséhez dr.
Lantos András
András, a BM mûszaki fõosztályának vezetõje ad segítséget.
A központi beszerzési irodán jelenleg

mintegy 170-en dolgoznak. (...) Az elmúlt
idõszakban a többi állami intézményhez
hasonlóan lefaragták a Központi Beszerzési Iroda létszámát is, amely azonban
nem járt együtt a feladatok csökkentésével. Keresték a megfelelõ, elõretekintõ
megoldást. Ekkor vetõdött fel, hogy az
iroda alaptevékenységét, a beszerzést, a
tenderezést – kiválva a BM-bõl és átalakulva – közhasznú társaságként is elláthatná. Megindult az átszervezés elõkészítése, de aztán elakadt. (...)
A belsõ struktúrán kívánnak változtatni úgy, hogy kigazdálkodják belõle
a tendereztetéssel foglalkozó állományt.

Dr. Lantos András nem zárja ki, hogy
bizonyos feladatok majd háttérbe szorulnak. Ez az év tehát a stabilizálódásé, a jövõ év pedig az átalakulásé lehet. (...)
Az irodán, de a fõosztályon dolgozó
szakemberek bérezése sem mindenben
kielégítõ. Sok esetben elmarad a háttérintézményekhez képest. Így jelentõs
az elvándorlás a rendvédelmi szervekhez, a Központi Gazdasági Fõigazgatósághoz. A kérdés, hogy az átalakulás elhúzódása mennyire gyorsítja fel ezt a
folyamatot?
(1996. október)
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1996. október
Féregrágta hivatal
Egy év után ismét felkesrtem a BM
Adatfeldolgozó Hivatalt a IX. kerület, Vaskapu utcában. Vajon mi változott azóta – kérdezem a Gépjármû
Közlekedési Nyilvántartó Osztályon
Udvardi Andrea köztisztviselõtõl.
– Elhelyezési gondjaink a mai
napig nem szûntek meg. A munkatársakat összezsúfolták, hogy az
egyre növekvõ iratmennyiségnek
helyet biztosítsanak. Utoljára az
1990-es év anyagát lehetett lese-

lejtezni, a többit változatlanul õrizni kell. (...)
A Lakcím Archívum osztályvezetõhelyettese, Gyõri Zoltánné szerint náluk jobb a helyzet, megfelelõbb az elhelyezésük.
– Ezért is próbáltunk a Közlekedési
Nyilvántartó Osztály helyzetén enyhíteni,
átadtuk egy helyiségünket, de a továbbiakban nem tudunk segíteni. Az épület állapota azonban igen rossz. Egy év alatt
mindössze annyi történt, hogy megjavítot-

ták a tetõt, holott ki kellett volna cserélni
az egészet. Így a beázás sem szûnt meg.
Megtörtént az állagfelmérés, lépcsõzetes
felújítást javasolnak. (...)
Festés talán másfél évtizede volt. A
vezetõi engedélyeket nyilvántartó részlegnél, különösen esõs idõben a fagerendákból kipusztíthatatlan vaspondrók
hullanak iratra, teába, hajba. Mint az
itt dolgozók megjegyzik, kint esik az esõ,
de õk még bent is esernyõ alatt ülnek
és dolgoznak.
(1996. október)

1996. október Különszám
Tanácsülés négyszáz
résztvevõvel
A Belügyi Dolgozók Szakszervezte Országos Tanácsa 1996.
október 11-én a Belügyminisztérium színháztermében tartotta az alapszervezeti tisztségviselõkkel kibõvített ülését.
A közel négyszáz résztvevõnek a BDSZ fõtitkára számolt be
az elõzõ országos tanácsülés óta végzett munkáról, majd Kuncze
Gábor belügyminiszter és dr. Pintér Sándor rendõraltábornagy,
országos rendõrfõkapitány válaszolt a szakszervezeti tagság elõre,
írásban feltett kérdéseire. A T-MA különszámában részletesen
tudósítunk a történtekrõl.
(1996. október Különszám)

Kék szalag
és néma felállás
Az országos tanácsülés résztvevõi mintha uniformisban jelentek volna meg. A fehér ingek, blúzok
mindegyikén kék szalag jelezte, hogy a résztvevõk búcsúztatnak. A belügyminiszter tájékoztatóját követõen egyperces néma felállással köszöntek el az ez évi 19,5 százalékos közalkalmazotti
béremelés reményeitõl és tiltakoztak azért, hogy
még egyszer ne köthessen a kormány olyan megállapodást a szakszervezetekkel, amit nem tud
teljesíteni.
(1996. október Különszám)

1996. december
Hiányzik a betlehemi csillag
(...) Az elmúlt esztendõ megerõsítette a felismerést, hogy az 1989ben felébresztett remény, a demokrácia, a szabadság, a jólét
betelejesüléséhez hosszú évek, türelem, állhatatosság, szüntelen erõfeszítés kell. Nincsenek újabb forradalmaink, és a további változás
hosszú lesz.
De kit érdekel már a demokrácia,

a szabadság akkor, amikor 30-35
százalékra becsülhetõ Magyarországon a szegények száma, amikor
százezrek hiába keresnek munkát,
a reálkeresetek a fél évtizeddel elõttihez viszonyítva 15 százalékkal veszítettek értékükbõl, amikor 1996ban félmillió ismertté vált bûncselekményt követtek el a lakosság sérelmére, amikor a kétkeresõs, két-

gyermekes családnak a létminimumon éléshez havonta 80-100
ezer forintra lenne szüksége, amikor tartósan, az elmúlt 15 évben
350 ezerrel csökkent a lélekszámunk és afrikai mértékben pusztulnak el életük derekán a magyar
férfiak?
dr. Bárdos Judit
(1996. december)

Ismét a Vaskapu utca
Dr. Zsuffa István közigazgatási államtitkár úr 1996. november 8-án –
a hivatal 1997. évi költségvetésének
egyeztetési tárgyalásán – Lajtár József
közigazgatási helyettes államtitkár
egyetértésével döntést hozott a Közlekedési Nyilvántartó Osztály, valamint a Lakcím Archívum elhelyezke-
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dési problémáinak megoldása szükségességérõl.
Ennek érdekében úgy rendelkezett,
hogy a hivatal és a BM Központi Gazdasági Fõigazgatósága közösen tárja
fel, vizsgálja meg az érintett szervezeti egységek áttelepítésének
l1ehetõségét egy új objektumba, s a

vizsgálat megállapításait és a megoldási javaslatot 1996. december 15éig együttes elõterjesztésben terjessze elõ.
Az átköltöztetésre a lehetõségek szerint legkésõbb 1997. I. negyedévben
megoldást kell találni.
(1996. december)

2009. október-november
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1997. április
A BDSZ a tárgyalásos rendezés híve
Mint ismeretes, a BDSZ nem írta alá
a hároméves közalkalmazotti bérmegállapodást, mert azt mondta, hogy az
új bértábla a tizenhatezer belügyi alkalmazottnak nem jelent béremelkedést. Ahhoz viszont következetesen és
kitartóan ragaszkodtak a BÉT-üléseken, hogy a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztetõ Tanácsában született
megegyezéssel azonos mértékû legyen,
vagyis 1996. február 1-jétõl 10 szá-

zalékos, szeptember 1-jétõl pedig 5
százalékos. A Belügyi Dolgozók Szakszervezte soha nem tagadta, hogy a
problémák tárgyalásos rendezésének
híve. (...) Ezért az volt az elvük, hogy
a szakszervezetnek és a vezetésének
legyen jó kapcsolata a tárca vezetõivel, a belügyminiszterrel, a belügyi államtitkárokkal, a rendõrség, a tûzoltóság, a polgári védelem vezetõivel.
(1997. április)

Tanácsok a joghoz
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete
nemcsak munkavállalói érdekeket véd,
hanem szolgáltat is. Ezek közül a legjelentõsebb a Jogi Tanácsadó Szolgálatuk.
A jogi ügyek intézését az elmúlt évben
egy jogtanácsos és eseti megbízások
alapján ügyvéd látta el.
(...) A BDSZ tagjai nemcsak a szolgálati- illetve a munkaviszonyukkal kapcsolatos kérdésekben kértek segítséget,
hanem számos más esetben is, családjoggal, társadalombiztosítással összefüggésben, polgári peres, államigazgatási

ügyekben. A tanácsadó szolgálat kérelmek, bírósági beadványok megfogalmazásában, családjogi problémáknál iratszerkesztésben is segít.
A jogtanácsos mitegy 25 dolgozó esetében látott el bíróság elõtti képviseletet. A jelenleg befejezett ügyek háromnegyedét nyerték meg. Segítséget nyújtottak azoknak a hivatásos állományú
dolgozóknak, akiket a szolgálati feladataik ellátásával összefüggésben ért jogsérelem.
(1997. április)

Faggatóra fogott
fõkapitány
A Belügyi Dolgozók Szakszervezte
rendõrségi tagozatának 1997. február 27ei ülésére a szakszervezet vezetése meghívta Forgács László vezérõrnagyot, országos rendõrfõkapitányt, aki számtalan
írásban megküldött kérdésre válaszolt.
Tájékoztatást adott arról, hogy a rendõrség Teve utca objektumába három egység, az Országos- a Budapesti- és a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság költözik.
Az átszervezésbõl adódóan lesznek személyi mozgások, de a cél, hogy ne kelljen megválni senkitõl. (...)
Fõkapitányi intézkedés törölte el a gépjármûvek kilométer-korlátozását. A fõkapitány szerint az ügyelet ergonómiai és
munkavédelmi szempontú megfelelõségére a szakmai vezetés kiemelt figyelmet
fordít. Egyetértett azzal, hogy a bûnügyi
segédtechnikusok szerepeljenek a bûnügyi pótlékra jogosultak felsorolásában.
A rendõrségi közalkalmazottak köztisztviselõvé történõ átminõsítésére áprilisig visszatérnek – ígérte meg a vezérõrnagy.
(1997. április)

2005. május 1.

Létszámban is
megerõsdöve
A Belügyi Dolgozók Szakszervezte minden erejét latbavetette,
hogy meggyõzze a munkavállalókat, van értelme belépni közéjük.
Különösen a rendõrségi területre
koncentráltak azért, hogy a hivatásos állomány körében elérjék a
reprezentativitáshoz szükséges
mértéket. E célt teljesítették.
1995-ben a rendõrségnél 32 alapszervezetük volt összesen 4759
taggal. Az 1996 december 31-ei
állapot: az alapszervezetek száma
34, ezeknek 2884 rendõr és 3455
rendõrségi közalkalmazott a tagja. Elérték tehát azt, hogy a BDSZ
teljes jogú résztvevõje a Rendõri
Érdekegyeztetõ Tanácsnak, nem
szorult ki onnét és a Független
Rendõrszakszervezettel együtt
képviseli a hivatásos állomány érdekeit.
(1997. április)
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1997. július
Munkabiztonsági felügyelõk a Vaskapu utcában
A Belügyi Dolgozók Szakszervezete
Intézõbizottsága ez év márciusában levelet írt Barna Lászlónak, a Fõvárosi
Munkaügyi és Munkabiztonsági Fõfelügyelõség vezetõjének. A testület nevében a levelet aláíró fõtitkár kérte,
hogy a fõfelügyelõség tartson munkabiztonsági ellenõrzést a BM Adatfeldolgozó Hivatal fõvárosi IX. kerületi,
Vaskapu utcai épületében. A kérést
azzal indokolták, hogy a szakszerve-

zet már évek óta eredménytelenül jelzi az illetékes vezetõknek, hogy az ott
dolgozó kollégák nem megfelelõ munkabiztonsági körülmények között látják el munkájukat. (…)
A munkahelyeken a közlekedõk, lépcsõk járófelületei több helyen sérültek,
hibásak, hiányosak. A közlekedési utak
eltorlaszoltak, az anyagtárolási móddal,
az átjárók, bejárók méretének leszûkítésével a szükséges mozgástér, közle-

kedõtér és menekülési útvonalak nem
biztosíthatók. A vakolat hiányos, vagy
vakolatomlásnak kitett munkahelyeken
a munkavállalókat és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókat leesõ tárgyak veszélyeztetik. (…) A felügyelõ
tizenhét pontból álló határozatot hozott
és különbözõ határidõket, amelyek közül a legkésõbbi 1997. július 30. az
észlelt hiányosságok kiküszöbölésére.
(1997. július)

1998. szeptember
A BDSZ Országos Tanácsánál járt dr. Pintér Sándor belügyminiszter

A problémákat nem lehet azonnal orvosolni
A Belügyi Dolgozók Szakszervezetének Országos Tanácsa kibõvített értekezletre hívta meg tisztségviselõit,
melynek legjelentõsebb apropója az
volt, hogy találkozhattak dr. Pintér
Sándor belügyminiszterrel. A BDSZ fõtitkára, még a tárca vezetõjének érkezése elõtt bejelentette, hogy a minisz-

ter elõzetesen hozzá eljuttatott kérdésekre is fog válaszolni. A belügyminiszter elmondta: A hivatásosok jövõ
év eleji bérbeállása 100 százalékra,
ideértve a pótlékokat is, biztosítja az
elõrelépést, és a közalkalmazottakat illetõen is áttörést szeretne elérni a tárca. A köztisztviselõk képzettségi pót-

lékát szeretné minden jogosultnak hozzáférhetõvé tenni, de visszamenõleges
teljesítésre nem tett ígéretet. A megyék
eltérõ támogatottságáról nem tudott véleményt mondani, mert nem világos
számára, hogy mihez képest eltérõek
a juttatásaik.
(1997. szeptember)

A fõkapitány megkötözött keze
A rendõrségi közalkalmazottak problémáit feszegetve dr. Orbán Péter dandártábornok, országos rendõr fõkapitánytól
kértünk interjút. (…) – A rendõrség az a
szervezet, amelyen az állami költségvetés
egy kicsit megpróbált spórolni. Ez elmúlt
években egyértelmûen alulfinanszírozott
volt, ennek mindenki kárát látta, természetesen az érdekvédelem sem lehetett

magas fokú. (…) Az biztos, a jövõben már
nem érvényesülhet az elv, hogy elõször a
hivatásosok kapnak bármit is, s ha marad,
akkor jut a közalkalmazottaknak is. (…)
Leginkább a lerobbant rendõrségi épületek okoznak fejtörést. Legutóbb arra kértem a megyei fõkapitány urakat, legalább
a tisztasági festésekre teremtsenek elõ fedezeteket, mert az állomány hangulatát

nagyon kedvezõtlenül befolyásolja, ha rossz
körülmények közepette kell dolgozni. (…)
A továbbiakban is rendszeresen szeretnék
találkozni mindegyik szakszervezet és érdekképviseleti szervezet képviselõivel.
Nemcsak a kötelezõ érdekegyeztetési fórumokon, hanem bármikor, ha megbeszélnivalónk akad.
(1997. szeptember)

1998. december
Köszönjük
A munkahelyeken szavazók elsöprõ többsége eldöntötte, hogy a soron következõ közalkalmazotti tanácsválasztásokon a Belügyi Dolgozók Szakszervezete megõrzi reprezentativitását. A széles körû támogatás elnyerésével továbbra is biztosítottuk a tárgyalási jogosultságunkat a különbözõ szintû érdekegyeztetési fórumokon,
miután a BDSZ jelöltjei megnyerték a munkahelyi választásokat. A közalkalmazotti tanácsválasztásokon kapott
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voksok garantálják, hogy szakszervezetünk országos
szinten is megszerezte a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsába jutáshoz szükséges képviseleti jogot, ágazati szinten pedig bekerült a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanácsba illetve a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanácsba, valamennyi munkahelyen rendelkezünk
a kollektív szerzõdéskötési jogosultsággal.
(1997. december)

2009. október-november
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ALAPÍTÓK ÉS KÖVETÕIK EMLÉKEZNEK

Van egyszer egy
szakszervezet
Hogy kezdõdött? Mibõl mivé lett? Voltak-e nagy tettek, meghatározó személyiségek az
érdekvédelem vagy akár a hatalom oldalán? Mi lehet a jövõ? Talán ezek a legfontosabb
kérdések, amelyeknek megválaszolása utat mutathat a maiaknak, s merítkezésre ad alkalmat a múltban, hogy legyen mibõl okulni. A megszólalók sokszor egyformán, ám mégis
másképpen nyilvánultak meg, s ezt lehet így, vagy úgy is megítélni, de egy biztos: tanulságos, nagyon is tanulságos.

Sokat látott, sokat tett

Tekintélyes doktornõ
A maiak közül már kevesen emlékeznek, milyen hatalmas tekintélye volt egyegy érdekvédõnek, akiket mindenképpen megillet ennek okán, hogy személyiségeknek minõsítsük õket. Ilyen volt
dr. Bayer Márta
Márta, a BM Központi Kórház fõorvosa, akit mindenki így hívott:
fõorvos asszony vagy egyszerûen csak
Márta. Karizmáját az adta, hogy egyenessége okán soha nem vált diplomatává, inkább az arcába mondta bárkinek,
amit gondolt.
– Mi volt a legvonzóbb a Belügyi Dolgozók Szakszervezetében, mert akkor
még így hívták, nem?
– Valóban. Állítom, a minket kívülrõl
szemlélõnek is az tûnhetett fel, és ez biztosan jó érzés volt, hogy ez a szakszervezet tele volt lelkesedéssel és fiatallal.
Rengeteg volt bennünk az erõ, a tenni
akarás, azt gondoltuk, akkor most mi
majd kiforgatjuk a sarkából a világot.
– És kiforgatták?
– Szerintem igen. Sok jót akartunk, és
el is értük, amit szerettünk volna. Mûködött bennünk az empátia, így könnyebben megértettük, hogy mi fáj az embereknek. A közösség összetartozása, a tettekre készség erõsebb volt bennünk, mint
vetélytársainkban…
– A többi szakszervezetre gondol?
– Igen, persze. Szóval családiasak voltunk, szókimondók, ott voltunk az intézõbizottságban, ahol azt éreztük, hogy tehetünk valamit, és nem haboztunk. Dön-

töttünk, terjesztettük az igét, hogy mit
miért gondolunk éppen úgy, jó rendezvények voltak…szóval, jó idõszak volt.
– Nem az idõ távolsága szépíti nemessé a dolgokat?
– Biztos van szerepe az idõnek, de azt
hiszem reálisan emlékszem. Egyébként
is én mindig mindenkinek elmondtam,
hogy elsõsorban orvosnak tekintem magam, akinek az a dolga, hogy segítsen a
belügyesek egészségének megóvásában,
s csak ezután érdekvédõ. Ehhez képest
úgy gondolom, azért elég aktív voltam.
– Miért?
– Nem tudom, ez úgy természetesen jött,
magától értetõdõ volt, ha már itt a lehetõség, és mindennapi kis és nagyobb konfliktusok megoldásában részt vehet az em-

ber, akkor ez engem inspirált. Túl nagy szó
lenne, hogy történelemformálónak éreztem
volna magamat vagy magunkat, de meggyõzõdésem szerint a BDSZ, aztán a
BRDSZ nagyon is sokat tett a társadalmi
folyamatok pozitív alakulásáért. A Belügyminisztériumon belül mindenképpen.
– Visszavett az orvosi tevékenységbõl?
– Nem, már mondtam, hogy nem. Az
viszont igaz, hogy az orvosi munkám ütemezését valamelyest a szakszervezeti
elfoglaltságomhoz igazítottam, de az érdekvédelem semmiképpen sem ment a
gyógyítás rovására.
– Pedig sok volt a páciense?
– Orvosként és BRDSZ-esként is több
ezer emberrel volt kapcsolatom, a szakszervezetet társadalmi munkaként fogtam fel,

Kezdetek
A Közalkalmazottak Szakszervezete Belügyminisztériumi Bizottsága 1989. október 28-án reggel nyolc órakor kezdõdõ küldöttértekezletén Erdõhegyi Istvánné,
Dr. Horváth Ferencné, Dr. Kollárné Gál Jolán, Karácsonyi Rudolfné, Volter
Istvánné, Hifner Ferenc, Dómján Istvánné, Vasvári Adrienn, Pálinkás
Györgyné , Kmetykó Lajosné, dr. Prókai Béláné, Schenk Ferenc,
Szamosfalvi József, Kisné Antal Mária, Fáth Zoltánné, Dr. Õry Károly, Móré
László, Kovács Lajosné, Kiss Istvánné, Horváth Józsefné, Szabó József
valamint Gács Attiláné vett részt megválasztott küldöttként. A ködös õszi reggelen a szakszervezetet alakító értekezlet levezetõ elnökeinek dr. Horváth
Ferencnét és dr. Szabó Zoltánnét választották meg a résztvevõk.
Elsõ napirendi pontként a BM Bizottság vezetõ titkára, Rajnai Jenõ szóbeli
tájékoztatóját hallgatták meg a küldöttek a belügyi szakszervezeti mozgalom
helyzetérõl, majd a Belügyi Dolgozók Szakszervezete alapszabályáról és
programtervezetérõl tárgyaltak az összegyûltek. Harmadik napirendi pontként a Belügyi Dolgozók Szakszervezete vezetõ tisztségviselõinek és a szövetségi kongresszusok küldötteinek megválasztása következett.
(Jegyzõkönyv 1989. október 28.)
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és ezzel így voltak a többiek is. Az embereknek akkor sem volt pénzük, meg az érdekvédõknek sem, úgyhogy, ha voltak az
alkalmak, mint egy tyúkanyó, szedtük össze
õket, és kis apró-cseprõ ajándékokkal kedveskedtünk nekik, mert akkor ennyire tellett. És örültünk, hogy adtunk, õk pedig hogy
kaptak. Azt érezték, hogy õk is fontosak.
– Érezte a megbecsülést?
– Igen, én úgy éltem meg, hogy az emberek orvosként vagy szakszervezetisként
is szerettek, de én is szerettem õket. Ha
bárki olyat tett, amirõl úgy gondoltuk, nem

helyes, akkor se döngöltük a földbe, hanem lehetõséget adtunk, hogy jóvá tegye.
Kifelé pedig semmilyen körülmények
között nem bántottuk egymást.
– A kis ajándékokon felül azért volt
más is.
– Volt. Jelentõs eszköznek bizonyult például az üdülési kontingens. Nagyon vigyáztunk rá, hogy ez ne néhányak privilégiuma legyen, hanem bárki hozzáférhessen.
Az már a helyi titkárok és bizalmiak felelõssége volt, hogy akik többet tettek másokért, egy kis elõnyhöz juthassanak.

2009. október-november
– Milyen a mai BRDSZ? Mit tanácsolna nekik?
– Nem érzem úgy, hogy tanácsokat
kellene osztogatnom. Szerintem a
BRDSZ ma is megkérdõjelezhetetlenül
szükséges erõ az érdekvédelmi palettán.
Az lenne a nagy baj, ha nem lenne. Nyilván ma már mások a módszerek, a stratégia, a taktika, a megvalósítási elemek,
nem is irigylem õket, mert nehéz, nagyon
nehéz lehet. Ennyit még megszépítõ távolságból is lát az ember.
CS. K.

Szívesen adnak az emberek, ha kaphatnak is

Röviden a BRDSZ-rõl, egy fegyelmis kolléganõ szemszögébõl
Fiatal hölgy is lehet kemény
ellenfél, és ha elõször a titulussal szembesül az ember,
szinte azonnal ugrik vagy kettõt hátra, mert megretten. Hát
persze, ha azt halljuk, hogy
fegyelmi tiszt, ki ne reagálna
ugyanígy? Berkes Andrea
hadnagy szerint viszont ok nélkül való az
elõítélet. Mint fegyelmis, nem az ellenfele
akar lenni kollégáinak.
A Gyõri Rendõrkapitányság hadnagya
hárítja a szolgálati feladataival kapcsolatban általam kezdeményezett kérdéseket. Azt javasolja, helyette inkább beszéljünk az érdekvédelemrõl.

Elmondja, hogy a szakszervezetnek
helyben vannak bizalmi emberei, akikhez ügyes-bajos dolgaikkal fordulhatnak, akár jogi tanácsadással, és jogi
védelemmel kapcsolatban is. A kolléganõk személyesen megkeresik a tagokat, kiosztják az érvényesítõ bélyegeket, adminisztrációs feladatokat látnak el, igazolásokat állítanak ki. Ha
olyan kérdés merül fel, amire helyben
nem tudják a választ, akkor utánajárnak. Úgy véli, hogy a BRDSZ szakszervezete tagjait megfelelõen tájékoztatja, ebben segítségére van a
www.brdsz.hu honlap is.
Bálokat, kirándulásokat szerveznek,

ahol a kikapcsolódás mellett a tagok jobban megismerhetik egymást. A tagok
gyermekei nyáron a szakszervezet által
szervezett táborokban pihenhetnek. Év
végén mindenkit utalvánnyal „lepnek
meg”.
Ettõl függetlenül sokan a kedvezményes VODAFONE számla miatt létek be,
és tartják fent tagságukat. A flotta csomag a legjobb a dolgozói elõfizetések
közül, mivel másodperc alapú a számlázása.
A fentieket összegezve nem bánta
meg, hogy annak idején a BRDSZ tagja lett.
–k–

Többség által elfogadott szakmai koncepciót hiányol a volt titkár

Meghatározó pénztelenség
A Békés Megyei Rendõrfõkapitányság oktatási csoportvezetõje, Vasvári Adrienn sem ma kezdte a szakmát, akár a rendõrségi munkát vagy a szakszervezeti
tevékenységet vesszük górcsõ alá. Együtt elemzünk, de
persze övé a fõszerep.
– Múltidézünk?
– Ha ezt akarja?! De ne sokat, mert
ilyenkor az ember hajlamos szebbnek
látni a régmúlt éveket, mint amilyenek
valóban voltak.
– Akkor nem lehetett olyan szörnyû.
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– Nem, persze. Röviden szólva átláthatóbbak voltak a viszonyok.
– Hogy értsem ezt?
– Ahogy mondom. Aztán bármennyire
is a rendszerváltozás éveit éltük a rendõrségen belül is, nem volt az akkora valami, legalábbis nem éreztünk akkora
változásokat, mint amilyenekre vártak az
emberek. És még meg sem tudom pontosabban fogalmazni, mit, de így maradt
meg bennem.
– Mik voltak az országos és a napi gondok?
– Az országos kihatású folyamatokra
úgysem volt hatásunk, ezt akkor is így

láttuk, és most sincs másképp. Egészen
mások voltak akkoriban az érdekvédelmi problémák, mint most. Apróbb problémák elsimítása érdekében közre kellett mûködni, de a szakszervezetnek inkább országos jelentõségû ügyekben volt
komoly szerepe, úgy, mint az ágazati
bérrendezés egyeztetése és hasonlók.
Most már rengeteg az egyéni ügy, amelyek mögött vélt vagy jogos konkrét sérelmek, jogsérelmek vannak.
– Hogy bírnak velük?
– Besûrûsödtek a gondok, bekeményítenek a felek, a pénztelenség határoz meg
mindent. A helyi problémák értelemsze-
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rûen és az elõzõekbõl következõen döntõen anyagi jellegûek. Sokszor úgy fizetik ki a különféle járandóságokat idõben,
ha ezért keményen megharcolunk. És
lehet, hogy nem a megyei vezetés tehet
róla, de ez nem nagyon érdekli az embereket, õk minél elõbb meg akarják kapni, ami jogszabály szerint számukra odaadandó, azaz jár.
– Mi az, hogy meg kell harcolni érte?
– Néha bíróságra vagyunk kénytelenek vinni az ügyet, ha a jogalapot vitatják. Összességében azért elmondhatom,
hogy a vitáink egyezséggel, megegyezéssel zárulnak. Amikor a vezetõnek súlyoz-

nia kell, hogy melyik számlát fizettesse
ki elõször, másodszor és tovább, akkor
persze, hogy csúszások lehetnek a teljesítésben. De azért, még egyszer hangsúlyozom, pozitív szaldós az együttmûködés, és a közszellem sem ellenséges.
– A határrendészek speciális szakterületen dolgoznak, ilyenek a gondjaik is.
Belátják ezt a parancsnokok?
– Belátják, mert pontosan tudják. A
határendészeti kirendeltségeken sincsenek megoldhatatlan problémák.
– Azt mondta, pozitív a szaldó. Ez azt
sugallja, nagyjából minden rendben.
– Nagyjából semmi sincs rendben.

Olyan alapelemek hiányoznak a rendszerbõl, mint például a jövõkép. Vagyis nincs.
Túl sok az adhoc elem, és kérdés átgondolt, jó-e a stratégia, olyan, amelyik mindenki, vagy legtöbbek által elfogadott.
Olyannak kellene lenni összességében a
szakmai programnak, nevezzük koncepciónak, ami a rendõri munka legmagasabb
szintû mûvelését tenné lehetõvé. Nem
olyan, sõt, irány sincs, ami arra utalna,
van ilyen elképzelés, mármint a többség
által jónak és követésre méltónak tartott.
De persze azért csináljuk a dolgunkat,
hiszen erre szegõdtünk.
– CS –

A tábornok a legfõbb érdekvédõ

A kicsi is siker
A maiak közül való
Jurásné Pongrácz Katalin hadnagy, az ORFK
Repülõtéri Rendõr-igazgatóság vizsgálója, aki
egyben a helyi BRDSZalapszervezet titkárhelyettese is. A múltról
nem a maga hibájából keveset tud, a jövõtõl azonban sokat remél.
Azt mondja, nem olyan rég van pozícióban, ebben az évben választották helyettessé, még ezt is szoknia kell valamelyest, de õ is tudja, amit a többiek,
mert ez a szellemiség: mindent megtesznek a másikért, amit csak tudnak. Ez
bizony nem kevés, aligha mondhatna
errõl az ember mást, de mi rejtezik e mögött? Errõl is faggatom a fiatalasszonyt,
de állítja, hosszadalmas okfejtéssel ne
nagyon kalkuláljak. Az biztos, folytatja,
hogy a kicsi sikereknek is örülni kell

manapság, valamint azt is meg kell fogalmazni, mi számít annak.
Arról, hogy helyben hogy tudnak segíteni azon, aki hozzájuk fordul, két fontos dolgot is megemlít: egyrészt abból a
szempontból nincs nehézség, hogy a vezetés abszolút partner a problémakezelésben, de õk is úgy vannak ezzel, arra
mindig kell lennie pénznek, hogy egyegy sürgõs segélyt adni tudjanak. Jurásné
szerint Dúzs József dandártábornok,
igazgató a legfõbb érdekérvényesítõ, õ és
vezetõ kollégái igyekeznek a beosztottak
számára minden lehetséges járandóságot
kiharcolni, ami a gazdasági válság idején figyelemre méltó törekvés.
Jelenleg az foglalkoztatja leginkább az
állományt, hogy az igazgatóság a jövõ év
elejétõl elveszíti gazdasági önállóságát,
s ennek kapcsán bajokat sejdítenek. Azt
egyrészt, hogy nem fognak olyan gördülékenyen menni az anyagi-technikai-

számviteli ügyek, mint most, másrészt
pedig azt, hogy néhányukat errõl a szakterületrõl áthelyezhetik.
A titkárhelyettes egyébként azt is észleli, hogy idõnként kap valami címkét a
BRDSZ. Most éppen a sárga szakszervezet van ráaggatva az ellenlábas érdekérvényesítõktõl származóan, akik a hadnagynõ meglátása szerint sok mindenre
képesek, hogy magukat jobb színben tüntessék fel, de az is fontos nekik, hogy a
másikat, õket eláztassák. Aztán nincsenek ott, amikor tárgyalni kell, sõt, ki sem
mentik magukat. Ezért van, hogy õket
komolyan veszik, amazokat kevésbé.
Ellenlábasaik a sárga szakszervezet
elnevezést aggatták rájuk, ami nem tudják, mit akar jelenteni, de nem is foglalkoznak vele.
Külsõ szolgálatot teljesítõ kollégák szekrénygondjait megoldják, a málhazsáknak,
K. CS.
kabátnak lesz helye.

Ha van fórum, nagy baj már nem lehet

Nosztalgiázó érdekvédõ
Czáder Imréné az
alapítók egyike, sõt, tagja volt az újjászületett
BDSZ elõtti formációnak is. Kifejezetten nem
mondja ki, de mintha
nosztalgikus lenne a
hõsi idõszakkal kapcsolatban. Esztert
aligha lenne még idõszerû lenénizni,

úgyhogy nem teszem, inkább vallatni
próbálom.
– 1981-tõl húsz évet töltöttem el a
Dunakeszi Kutyavezetõ-képzõ Iskolán,
legalábbis akkor még így hívták. Nagyon
jó szívvel emlékszem életemnek erre a
szakaszára. A szakszervezeti alapszervezet titkára voltam, akkor is bizalmi rendszer volt, és jól mûködött – mondja az

elõször polgári alkalmazottként dolgozó,
késõbb hivatásos állományba avanzsált
asszony. – Egészen más problémák voltak, és nem mondhatom, hogy bárki le
akart volna rúgni a pályáról, sõt.
A szakszervezeti titkárt is minden személyi döntés elõtt véleményeztették a
tervezett intézkedésrõl. Ott lehetett a
vezetõi értekezleteken, így folyamatosan
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tájékozódhatott, mi az ami foglalkoztatja a parancsnokot és közvetlen vezetõ
társait. Kifejezhette nemtetszését, felhívhatta a figyelmet az állomány helyzetére
gyakorolt hatásokra, azok figyelembe
vételére, vagyis jelenléte egyáltalán nem
volt formális.
– Azt mondhatom, legtöbbször volt is
foganatja annak, amit mondtam, vagy a
bizalmiak jeleztek rajtam keresztül a parancsnokságnak, vagyis mondhatni problémamentes volt helyben az érdekegyeztetés. A szociális gondoskodás abban az
idõben erõsebbnek tûnt, mint manapság
– szövi tovább gondolatait a nyugállományú ezredes, aki aktív pályája utolsó
szakaszában a Rendõrtiszti Fõiskola gazdasági igazgatója volt. – A lényeget abban tudnám összefoglalni, hogy ha van
fóruma a dolgok kibeszélésének, legtöbbször ennyi elég is az embereknek.

Tudja persze, hogy ez ma már édeskevés az üdvösséghez, hisz a munkavállalók valóságos eredményeket szeretnének, amikor az illetményükrõl, fizetésükrõl van szó, és persze a szolgálati vagy
munkakörülmények sem a mindegy kategóriába sorolhatók.
– Az kétségtelen, hogy az emberi viszonyok is mások voltak hajdanán. Jobban figyeltünk egymásra. És lehet
mondani, hogy akkor nem volt ennyire
rohanó világ, de ez nem ilyen egyszerû. Mert bizony akkor is megvoltak a
magunk gondjai, mégis fontosnak tartottuk, hogy minél többet törõdjünk a
többiek problémáival. A közösség, az,
hogy az ugyanazon a helyen szolgálatot teljesítõk összetartó csapat legyen,
általános igényként volt jelen a mindennapjainkban – mutat rá egy igen
lényeges momentumra Eszter. – És le-
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hetett lefelé is kommunikálni a vezetõi szándékot, ezt senki nem tekintette annak, hogy ja, õ akkor most a góréval van, hanem értette, mit akar, vagy
miért épp úgy kénytelen határozni a
parancsnokság, akkor is, ha negatív
volt a döntés.
Érdekes, hogy õ is kiemelkedõ lehetõségként értékeli az üdülések elosztását, mert ezzel igenis lehetett motiválni,
jutalmazni vagy kifejezésre juttatni, te
azért nem, mert az érdekvédelmi és/vagy
a szakmai munkád nem felelt meg a közösség elvárásainak.
– A maiakra úgy tekintek, mint valóságos frontharcosokra. A mindennapos küzdelmek biztosan rengeteg energiát kivesznek belõlük, és nagyon sok munkával lehet csak aprócska sikereket kovácsolni –
zárja mondandóját Czáder Imréné.
CSÁSZÁR

Megszûnik a fõigazgatóság

Nem tudják, mi lesz velük
Egy kis alapszervezet, az
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Központi
Gazdasági Fõigazgatóság
alapszervezetének, azaz az
59-es titkára Lázár Zsuzsanna
zsanna. A fiatal lány, azt
hiszem, nem ijed meg az
árnyékától, de még nem érzi pontosan,
meddig focizhat.
Persze ez csak megérzés, mert amikor
beszélgetünk, központi témája az – érthetõen –, hogy 2010. január 1-jével megszûnik a fõigazgatóság, mint eddig önállóan létezõ szakmai egység. Éppen akkor vált bizonysággá, hogy így lesz, amikor szót váltottunk, valahogy mégsem
éreztem úgy, hogy mindenáron más idõpontot kellett volna választani. Ilyenkor,
ha baj van, talán jobban elõtérbe tolulnak a keserûségek, de nem állítanám,
hogy a titkár esetében ez így lett volna.
Zsuzsa szomorúságtól kissé fátyolos
hangon közölte velem a tényt, de szerintem nem elkeseredetten. Benne talán
még megvan az a fiatalokra inkább jellemzõ tulajdonság, hogy bármi történjék,
optimista. Az emberek sorsáról akkor
annyit közöltek velük, hogy a többség
átkerül a Bûnügyi Szakértõi és Kutató-
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intézet állományába, de hogy ott mit fognak csinálni, egyelõre rejtély…Persze
nem mindenki, számos feladatot megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak oldottak meg, és akad szép számmal nyugállományú is a fõigazgatóságon, az õ további foglalkoztatásuk – abban maradtunk, hogy ezt a kifejezést használjuk –
enyhén szólva is kérdéses. Ez kendõzetlenebbül természetesen kategorikus nemet jelent, ami azért aggasztó, mert akkor ki fogja csinálni azt, amit most õk. A
szerzõdésesek ráadásul kifejezetten speciális szakemberek.
A titkár is tudja, amit mindenki, hogy
ez a 13 BRDSZ-tagon és a szakszervezeten messze túlmutató kérdés, mégis
sokan várják tõlük, vagy inkább személyesen tõle: tegyen valamit. Persze azért,

hogy ne úgy legyen, ahogy kihirdettetett.
Csakhogy erre dupla mínusz nulla az
esély, ezzel is tisztában van a társaság.
S miért pont az vigasztalná õket, hogy
példának okáért a volt belügyi üdülõket
is magánkézbe adják, vagyis ott mindenki ki van rúgva.
Ott a Mogyoródi úton most természetesen fõnöknek, beosztottnak egy az érdeke,
úgyhogy Sebes Péter fõigazgatónak ezekben a napokban nem nehéz maga mellé
állítani az embereit, viszont nagyon is
macerás lehet megoldást találni, a semmihez képest valamit. Valamit…Vagy az úristenhez fohászkodik, de lehet, hogy a szakszervezethez? A BRDSZ-hez? Nem is tudja, hogy Bárdosék tudják, és õk is próbálnak? Nem mindegy? Csak sikerüljön!
–K–

A mandátumvizsgáló bizottság jelentése
A mandátumvizsgáló bizottság jelentését Szamosfalvi József tolmácsolta.
Az elsõ 1989-es alakuló küldöttértekezletre szavazati joggal rendelkezve 147en kaptak meghívást, 138-an jelentek meg. Érdekes adat, hogy 86 nõ, 52
férfi, 111 polgári alkalmazott, és 27 hivatásos állományú vett részt az értekezleten. A mandátumvizsgáló bizottság véleménye szerint a küldöttek személyi összetétele, felkészültsége, mozgalmi és szakmai tapasztalata biztosítéka annak, hogy a küldöttértekezlet betölti megtisztelõ hivatását, kifejezésre juttatja szakszervezetünk tagságának állásfoglalását és véleményét.
(Jegyzõkönyv 1989. október 28.)
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Vele van az erõ

Mindenki Bözsije
Komoly, érett asszony,
akinek tekintélyes szakmai múltja van, mégis
mindenki így szólítja:
Bözsi. Nem a bratyizás
okán, hanem mert tisztelik.
Lehúzott vagy húsz
évet Siklóson, egykor, 1977-ben ott kezdett a kapitányságon. Elõtte még civilként a Beremendi Cementgyárban volt
könyvelõ, oda 16 évesen került, akkor
állt elõször munkába.
– Rendes felvételi volt, sok jelentkezõ
közül választottak ki éppen engem. Nem
mondom, elégedett voltam magammal,
de azért hittem is meg nem is, hogy tényleg sikerült – idézi fel a régmúltat Volfárt
Ferencné, aki a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság állományából verbuválódott 37-es alapszervezet titkára.
A jelenlegi megyei bûnügyi osztályvezetõ, dr. Fellegi Norbert alezredes édesapja, Fellegi László, a siklósi bûnügyi
alosztály vezetõje volt az elsõ fõnöke. Az
õ keze alá került a saját bevallása szerint már akkor is nagyszájú lány. Minden bizonnyal keményen állta a sarat,
ha még azt is elnézték neki, hogy ott is
beleártja magát a szakszervezeti ügyekbe. De hát csoda, amikor már ezen a téren is voltak tapasztalatai?

– Hamar megismertek, mert nyílt voltam, és szerintem most is az vagyok. Szókimondásomat nem a káromra értékelték,
annyira, hogy gyorsan az alapszervezet
helyi bizalmijává választottak a kollégáim – folytatja a kardos asszonyság.
Mondhatni, akkor már megpecsételõdött a sorsa. Résztvevõje lett annak a
három- vagy négyszögnek, ahol a kapitány vezetésével döntöttek szakmai kérdésekrõl, és persze a rendõrök, rendõrségi alkalmazottak sorsáról. Elõléptetések, kinevezések, de lakás-kiutalások
vagy segélyek sorsa dõlt el részvételével, megszokta, hogy felelõsséget kell
vállalnia a véleményéért.
– A rendszerváltáskor is bizalmi voltam, valamint a titkár helyettese is egyben. Abban az értelemben nem változott semmi, hogy mi, ott, Siklóson megpróbáltuk folytatni, amit addig is csináltunk. Már akkor táborozást szerveztünk a rendõrök gyerekeinek, az állománynak, a szakszervezeti tagoknak
pedig programokat. Persze az érdekvédelem kicsit (vagy nagyon?) más lett,
de a fõ szempont mindig is az volt: az
emberek helyzetén könnyíteni, növelni a megbecsülésüket, jobbítani a szolgálat ellátásának körülményeit – fejteget további lényeges momentumokat
a titkár.

Bözsi persze a közalkalmazotti tanácsnak is elnöke már jó ideje, és ez a front
a BRDSZ számára mindig is sikeres volt,
így van ez Baranyában is. Volfártné szerint az érdekvédelemnek egyébként a
kommunikáció az alfája és omegája.
– Mindig szót értettem az emberekkel,
talán ehhez tényleg van tehetségem. Legyen az parancsnok vagy munkatárs, a
hangot jól kell tudni megválasztani. Mindenkihez másként kell szólni, úgy, hogy
érezze, bizalommal vagy iránta – summáz az érdekvédõ.
Méltán büszke rá, hogy a jelentõs
nyugdíjazási hullám ellenére sem csökkent a taglétszám, sõt. Ez idõ szerint 587
aktív és 105 nyugdíjas alkotja az alapszervezetet, amely az egyik legnépesebb
a BRDSZ-en belül.
– Régebben könnyebb volt, elérhetõbbek voltak a kívánságaink, vagy követeléseink. Úgy vélem, most is reális, amit
el szeretnénk érni, de a válság miatt nagyon nehéz bármilyen eredményt produkálni. Mivel a rivális szakszervezetek
sem tétlenkednek, a munka 24 órás készenlétet igényel – mondja befejezésül
Bözsi, aki – mások fogalmaznak így –
mindenütt ott van. Ott van, de úgy, hogy
látsszon is, és akkor már hallják is a
hangját. Hát nem igaza van?
CS. K.
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KONFERENCIA A RENDÕRÖK ELLENI TÁMADÁSOKRÓL

Mit tehet a szakszervezet?
A BRDSZ megalakulásának húsz éves évfordulójának jegyében november 6-án egész napos konferenciát rendeztek
Budapesten a Benczúr Hotelben „A rendõrök elleni támadások Magyarországon és Európában, a rendõrség társadalmi
megítélése, az érdekképviseletek szerepe” elnevezéssel.
Számos neves elõadó ismertette ezzel kapcsolatos nézeteit,
az elhangzottak további vitát indukálhatnak.
A tanácskozást megnyitva
dr. Bárdos Judit
Judit, a BRDSZ
fõtitkára egyebek mellett kifejtette, azért hozták létre a
konferenciát, mert a BRDSZ
úgy véli, a téma aktuális, nem
szûnt meg az utcai brutalitás,
a rendõrök elleni támadás, sõt,
egyre több eset jut tudomásra. A 2006.
évi, máig ható, súlyos következményekkel járó eseménye, az MTV elleni támadást követõen a politika nem húzódott
vissza a rendõrségtõl, hanem mind mélyebben igyekszik befolyásolni a szervezetet.
– A BRDSZ uniós pályázaton nyert
támogatást olyan konferencia megszervezésére, amely tagságát és a társadalom több szegmensét érinti. 2006-tól
nem múlt el nap, hét, hónap, hogy ne

került volna napvilágra újabb és
újabb variánsa a rendõrség szervezeti átalakításának. Nyilatkozatokat hallhattunk arról, hogy
meghatározott körülmények között mit és hogyan kellett volna
tenni a rendõröknek, miként kellene intézkedni a rendõrségnek,
hogy kell a közrendet és közbiztonságot
fenntartani, megerõsíteni, hogyan kell a
bûnelkövetõket üldözni – emlékeztetett
a fõtitkár. – Egy dolog viszont elkerülte
minden nyilatkozó figyelmét – erre a
rendõrség éppen aktuális vezetõin és az
érdekképviseleteken kívül senki sem
fordított figyelmet –, nevezetesen, hogyan védjük meg a rendõröket az õket
ért testi és lelki inzultusoktól, valamint
a politikai indíttatású támadásoktól?
Számos kérdés vetõdik fel: például az,

hogy az aktuális politikai szlogeneken
kívül, hogyan kellene biztosítani a felkészült, etikus testület megõrzését és
fennmaradását a közrend és a közbiztonság védelme mellett? Mi az érdekképviseletek szerepe? Milyen eszközök állnak
rendelkezésre?
– Tudjuk, a szakszervezetek jogosítványai a rendvédelem területén korlátozottak, a más munkavállalókat megilletõ leghatásosabb jog, a sztrájkjog hiányzik.
Marad a demonstrációk lehetõsége, a szó
és az írás, mint kommunikációs eszköz,
illetve a bírósági út. Nem utolsó sorban,
lehetõségként marad a nyilvánosság. Ezzel a konferenciával a BRDSZ a nyilvánossághoz kívánt fordulni , hogy felhívja
a figyelmet a rendõrség, a rendõrök fizikai és jogi kiszolgáltatottságára és a jelenlegi helyzet tarthatatlanságára – mondotta befejezésül dr. Bárdos Judit.
(Dr. Dávid Ibolya, az MDF elnöke,
Dr. Gál Zoltán, az Országgyulés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke (MSZP), Dr. Falvai Zsolt, a Budapesti Nyomozó Ügyészség vezetõ
ügyésze, Dr. Fleck Zoltán, tanszékvezetõ egyetemi docens, Hermann Feiner,
az Európai Rendõrunió elnöke, Dr.
Kacziba Antal, ny. rendõr altábornagy,
Osvát László ny. rendõr ezredes,
Sárközy Ferenc rendõr dandártábornok
elõadásáról szóló tudósításainkat következõ lapszámunkban olvashatják.)
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