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Iskolakezdési támogatás

Nyár elején még úgy volt, hogy minden rászoruló megkapja a 10.000 forintos isko-

lakezdési támogatást. Kicsikartuk júniusban ezt a döntést, örültünk a sikeres tárgyalásnak.

Az ORFK Gazdasági Fõigazgatóságán azonban kiderült, hogy erre nincs fedezet. Csak

azoknak tudják kifizetni, akiknek a 39/97-es BM rendelet alapján jár. Ez a jogszabály négy

kört említ meg: a három vagy többgyerekes családokat, az egyedülálló szülõket, a tartósan

fogyatékos gyermekeket nevelõket és a szolgálati, hõsi halottak gyermekeit. Õk min-

denképpen megkapják; nem készpénzben, hanem csekkben. Szeptember végéig 10.000

forintért vásárolhatnak taneszközöket, ruhát és tankönyveket. Nem kell számlát adniuk.

A legutóbbi két Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács ülésen a szakszervezeti vezetõk kérték,

hogy vizsgálják felül a 39/1997-es rendeletet, mert eljárt felette az idõ. Számításokra hivatkoztunk, amelyek szerint az

egy- és kétgyerekes családok élnek a legsanyarúbb helyzetben. Érveltünk azzal is, hogy a többgyerekesek sokoldalú támo-

gatást élveznek, adó, közétkeztetés és egyéb formában. Rákérdeztünk: miért az egy- és kétgyerekes családok kerülnek

hátrányos helyzetbe? Próbáltuk a döntést megváltoztatni! Számunkra elfogadhatatlan, hogy csak ilyen szûk kör kap isko-

lakezdési támogatást. Plusz 200 millió forintról van szó, ennyit kellett volna még összeszedni, hogy minden rászoruló

megkaphassa a pénzt. Amikor a Belügyminisztérium rájött, hogy saját költségvetésbõl ezt nem tudja megoldani, felkérte

a Rendõrséget, a Határõrséget, a Tûzoltóságot, hogy saját hatáskörben próbálják kigazdálkodni. A válaszokból kiderült,

hogy nekik pláne nincs erre semmi forrásuk. A döntést kénytelen-kelletlen elfogadtuk, de javaslatot tettünk az elavult

39/1997-es rendelet felülvizsgálatára, bõvítésére. Kértük,

hogy jövõre terjesszék ki minden rászorulóra.

Nekem két kisfiam van, az egyik szívbeteg. Így én beke-

rülök abba a szûk körbe, azok közé, akik idén kapnak segít-

séget. Az elmúlt években az ORFK képes volt minden rá-

szorulónak elõteremteni az iskolakezdési támogatást. A jelen-

legi gazdasági helyzetben azonban rákényszerült, hogy csak

egy szûk körnek biztosítson plusz ellátást. Ennyit sikerült

elérni! Ennyit bír a Rendõrség költségvetése! Remélem, nem

a szakszervezeteket fogják hibáztatni az elmaradt segélyért.

PParázs vitákra készülünkarázs vitákra készülünk
Beszélgetés a fõtitkár-helyettesselBeszélgetés a fõtitkár-helyettessel

Dávid Tibor
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Az augusztusi BÉT ülésen döntés

született a BM galyatetõi

üdülõjérõl. Ideiglenesen bezárják,

de az eladásról egyelõre nincs szó.

Röviden az elõzményekrõl!

Hónapokkal ezelõtt a

Belügyminisztérium javaslatot tett a

bezárásra. Kényszerhelyzetre

hivatkoztak; az üdülõ állaga

fokozatosan romlik, nincs pénz a

felújításra. Szakszervezetünk össze-

fogott a többi belügyi szak-

szervezettel. Megkértük a Be-

lügyminisztériumot, hogy próbálja

megmenteni az üdülõt. Javasoltuk

egy rekreációs központ kialakítását.

A minisztérium vezetõi leveleket

írtak a Rendõrségnek, a

Határõrségnek, a Büntetés-vég-

rehajtásnak, a Vám és Pénz-

ügyõrségnek. A rekreációs központ

ötletét mindenki helyeselte, de

senki sem tudott erre pénzt felaján-

lani. Ezért született olyan döntés,

hogy fûtésszezon elõtt bezárják az

üdülõt. Kérdés, mi lesz az üdülõ 35

dolgozójának a sorsa? Bízunk ben-

ne, hogy mindenkinek megfelelõ

munkahelyet fognak találni. Az

eladást továbbra is ellenezzük. Ha

pedig mégis eladásra kerül sor, a

vételár kerüljön vissza az üdültetési

rendszerbe!

Jenei Zoltán, a BM közigazgatási

és informatikai helyettes állam-

titkára tájékoztatta a BÉT ülés

résztvevõit. Elmondta, hogy sorról-

sorra teljesítik a márciusi bel-

ügyminisztériumi megállapodás

köztisztviselõkre, közalkalmazot-

takra és munkavállalókra vo-

natkozó pontjait. Már csak egy jut-

tatás maradt az év végére, amikor a

bankszámlát kiegyenlítik 2000

forinttal. Beszámolt arról is, hogy

gondok voltak az 5000 forintos

egyszeri kifizetéssel. A munkáltatók

nehezen értelmezték, hogyan tel-

jesítsék. Egy tételben? Több tétel-

ben? Számlával vagy anélkül?

Fokozatosan megoldódtak a prob-

lémák és mindenki hozzájutott a

pénzhez.

Az Országos Sztrájkbizottság év

elején 6%-os bérnövekedést harcolt

ki a közszférában dolgozóknak.

Ebbõl eddig 1,6% valósult meg.

Jenei Úr bejelentette, hogy a

Kormány további 2,2%-ot, 570

millió forintot biztosít a belügyi

közalkalmazottaknak. Ezt az össze-

get év végéig kell kiosztani valami-

lyen formában. Munkabizottság jön

létre, amelyben az FRSZ szakértõi

is részt vesznek. Keressük a legjobb

megoldást, ami minden közalkal-

mazott számára megfelel. Örven-

detes lenne, ha ez az összeg jövõre

már bázisként szerepelne. Idén csak

egyszeri juttatás, de jövõre biztosan

építhetünk rá! Ez pozitívum. Attól

azonban még messze vagyunk, hogy

a Kormány és a Sztrájkbizottság

közötti 6%-os bérnövekedési

megállapodás teljesüljön. Õsszel

még viharos tárgyalássorozat elé

nézünk, de legalább ez az 570 mil-

lió rendelkezésünkre áll.

A jelenlegi kormányzati elõter-

jesztésekbõl kiolvasható, hogy a

Kormány jövõre 35.100 forintra

szeretné emelni a köztisztviselõi il-

letményalapot. A három éve befa-

gyasztott köztisztviselõi illetménya-

lap végre elmozdul. Ez a hivatásos

állománynak is fizetésemelést je-

lent. Beosztástól függõen tiszthe-

lyetteseknek plusz 12-14 ezer, tisz-

teknek 20-25 ezer bruttót. Ezt a-

zonban még mindig keveselljük! A

tárgyalások õsszel indulnak, meg-

látjuk mit érünk el. Legnagyobb

gondunk, hogy a közalkalmazottak

jövõ évi bérfejlesztési terve egy idõ-

zített bomba. A Kormány ugyanis

elõírja, hogy 9 és 11%-os táblaeme-

lést kell végrehajtani, de ehhez nem

biztosít központi költségvetést. Te-

hát feltehetõ, hogy létszámleépítés-

bõl kell ezt kigazdálkodni, ami ellen

már most tiltakozik az FRSZ.

Parázs vitára készülünk!

Galyatetõ

570 millió

Köztisztviselõi illetményalap
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Már biztos, hogy a harkányi után

újabb FRSZ üdülõ nyílik meg a tag-

ság részére. Szerzõdést írtunk alá az

építtetõvel. Két, másfél szobás

luxusapartmant vásárolunk Hajdú-

szoboszlón. A strandtól 150 méter-

re találhatók a vadonatúj bútorok-

kal berendezett, teljesen felszerelt,

légkondicionált lakosztályok. Miu-

tán a Belügyminisztérium egyre ke-

vesebbet áldoz üdültetésre, kényte-

lenek vagyunk gondoskodni a tag-

ság pihenésérõl. Ráadásul ismét egy

jó befektetés! A lakosztályok u-

gyanolyan modern épületben van-

nak, mint Harkányban és szintén

mélygarázs jár hozzájuk. A különb-

ség annyi, hogy ezek nagyobbak,

másfél szobásak. Tágasabbak, de

ugyanannyiba kerülnek, mint a

harkányiak. Az átadási határidõ jö-

võ június, de lehetséges, hogy már

májustól a tagság rendelkezésére

áll.

Továbbra is várjuk a körzeti meg-

bízottaktól, hogy a begyûjtött alá-

írásokat küldjék el hozzánk, hogy

minél jobban tudjuk képviselni

õket. Átérezzük hátrányos helyze-

tüket, hogy beosztási kategóriájuk

eggyel alacsonyabb! Nem a meg-

érdemelt II/IV-be sorolták õket,

hanem a II/III-ba. Ha sikerülne a

IV. fokozatba kerülniük, akkor

15.800 forintos bruttó illet-

ménynövekedéshez jutnának. En-

nek fedezete évi 1,7 milliárd forint.

Nagy harc vár ránk, hogy ezt

kifizessék.

2881 körzeti megbízott dolgozik

a Rendõrségen. Egy személyben

nyomoznak, helyszínelnek, vizsgál-

nak… Jogos a követelésük. Módo-

sítani kellene a 11/1997-es rende-

letet, s egy beosztási kategóriával

feljebb kellene sorolni õket. Eddig

1600 aláírás érkezett hozzánk.

Várjuk, hogy mindenki megküldje,

s akkor frontális támadásba

lendülünk. Nem szabad elfeled-

kezni a körzeti megbízottakról.

Értesüléseim szerint a Belügy-

minisztériumban is foglalkoznak az

üggyel. Már három terv készült. Az

aláírásgyûjtõ akciónk biztos nem

fullad érdektelenségbe.

Hajdúszoboszló

A KMB-sek érdekében
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Az FRSZ életében nem okoz vál-

tozást az országos fõkapitányi

csere. A felsõbb szinttel mindig jó

kapcsolatunk volt. Nem állítom,

hogy felhõtlen, de mindig meg-

találtuk a közös megoldást. Nem

hinném, hogy bárki, aki az ORFK

élére kerül, ne értékelné eddigi

eredményeinket. Nem gondolom,

hogy a szakszervezeti munkában

hanyatlás következne be.

Változatlan kérdés, hogy a területi

és helyi szerveknél hogyan viszo-

nyulnak a szakszervezeti tiszt-

ségviselõkhöz. Igazából nekünk tel-

jesen mindegy, ki az országos

fõkapitány! A fõtitkár úrral ezért

nem nyilatkoztunk errõl, nem

kommentáltuk a vezércserét.

Mindig azt mondom: a

fõkapitányok jönnek-mennek, az

FRSZ örök.

Elégedetlen vagyok, mert negatív

folyamat indult el a Rendõrség

életében. Attól lehet tartani, hogy a

hivatásosok saját kezükbe veszik

sorsuk irányítását. Nem maradt

más választásuk! Nincs olyan fele-

lõs politikai, rendõri  vagy minisz-

tériumi vezetõ, akiben hinnének.

Bizonytalannak látják a jövõjüket.

Mindenki számol, oszt, szoroz. Aki

úgy látja, könnyebb a nyugdíj utáni

megélhetés, elhagyja a testületet.

Ezt a nyugdíjba vonulási folyama-

tot nehéz irányítani, gátolni, meg-

akadályozni, mert nem szervezett.

Mindenki él az állampolgári jogá-

val. Odáig jutunk, hogy szép lassan,

fokozatosan a szakmai elit elhagyja

a testületet. A fiatalok egyelõre ma-

radnak, felkészültek, de nincs élet-

tapasztalatuk. Nincs, akire fel-

nézzenek, aki olyan dolgokra ok-

tatná õket, amiket nem lehet az is-

kolában megtanulni. A folyamatot

felgyorsították az elmúlt évek soro-

zatos vezércseréi. Bizonytalan az

állomány, bizonytalan a vezetés.

Folytatódik a reform, de a területi

és helyi szerveknél most megakadt.

De továbbra is érvényes az a BM

utasítás, hogy a helyi szinteken

össze kell vonni a bûnügyet és a

vizsgálatot. Ezért még sok nyugdíj-

ba menekülésre lehet számítani.

Nem tudjuk, hogy az új fõkapitány

milyen vehemenciával hajtja végre

ezt az utasítást. Lesznek még õsszel

nagy meglepetések, amikre nem

készült fel a szakmai vezetés. Majd

meglátjuk! Mi várunk, figyelünk,

tovább harcolunk az érdekeinkért.

Szeptemberben kezdem a hato-

dik szemeszteremet a Rendõrtiszti

Fõiskolán. Tanulás, szakszervezeti

munka, család! Venni kell az akadá-

lyokat. Bízom benne, hogy minél

hamarabb elfelejtem ezt a nehéz

periódust!

Ezen a nyáron igazából nem tud-

tam pihenni. Egy hetet nyaraltam a

családommal Bogácson, megpró-

báltam egy-egy hétvégét pihenéssel

tölteni, de folyton a szakdolgo-

zatomon járt az eszem. Húzom-vo-

nom. Az FRSZ megalakulásáról és

érdekvédelmi tevékenységérõl í-

rok. Rengeteg anyagot szedtem

össze. A dolgozat váza már kész.

Leggyakrabban a jövõképen töp-

rengek. Aggaszt az a folyamat,

hogy a kollégák lassan ellenünk

fordulnak. Az állomány bennünk

látja a támaszt, tõlünk várja a prob-

lémák megoldását. A munkáltatóját

nem meri szidni, mert létbizonyta-

lanságban él, félti az állását. A

dühét ránk irányítja. Most mi

vagyunk az a kutya, akibe minden-

ki belerúg. Amíg egyszer vissza nem

harapunk!

Egész héten Budapesten dolgo-

zom, hétvégén pedig megyek haza,

Ózdra. Nagyszerû családom van,

segítenek, elviselnek. Hátország

nélkül nem tudnék élni, dolgozni,

tanulni, hétrõl-hétre ingázni.

Egyébként Ózdon hasonló sorsúak

a férfiak. Kénytelenek vagyunk

elmenni, mert beszûkültek a

lehetõségek. 100 munkahelyre

1500 jelentkezõ van. Két lábon kell

állni! Szerencsére a feleségemnek jó

munkahelye van. Gondolkodtunk,

hogy felköltözünk Pestre, de hiába

adnánk el a lakásunkat, nem

tudnánk olyan színvonalú lakást

venni, mint Ózdon. Két gyerekkel

nem lehet ugrálni!

Nagyon sok erõt ad a családom.

Gyakran hiányoznak. Néha rám

omlanak a falak, magányos vagyok.

Ilyenkor segít a sport! Hetente két-

szer gyúrok, rendszeresen futok.

Ózdon is kellene kocogni, de

otthon olyan fáradt vagyok, hogy

inkább a gyerekekkel játszom.

14 éves korom óta "badizok".

Számomra ez a feszültségoldás. Túl

vagyok 38 éven, de még mindig

megcsinálom a magam adagját.

Nevetek azokon, akik tele-

szurkálják magukat, óriási súlyok-

kal edzenek. Hamarosan kikopnak,

de én még mindig itt vagyok! Édes-

apám 66 éves, hetente háromszor

gyúr és háromszor lefut 2000

métert. Valamelyik nap panasz-

kodott, sok az 50 kiló! Mondtam

neki, csinálja 40-nel. Azt már nem!

Akkor mi értelme van! - kiáltotta

sértõdötten. 

Hát ilyen családból származom!

Illés György

Vezércsere

Elégedetlenül, de bizakodva



Hogyan lehetne megakadá-
lyozni az egyre gyakoribb
nyugdíjba vonulást?

A belügyi szakszervezetek össze-

fogtak, hogy megakadályozzák ezt a

folyamatot. Nemrég javaslatot tet-

tünk a Hszt. módosítására. Kértük,

hogy szó szerint vegyük át a ka-

tonák jogállásáról szóló Hjt. rendel-

kezéseit. Ezek szerint a 25 év tény-

leges szolgálati idõ betöltésekor a

Tny. törvény 82. paragrafusa sze-

rint hivatalból kell megállapítani

a hivatásos nyugdíját. Ehhez hason-

lóan rendelkezzen a Hszt. is!

A belügyi vezetés támogatja

kérésünket, a törvény módosítására

várhatóan a Parlament októberi

ülésszakán tesznek javaslatot.

Ez a módosítás azoknak a kol-

légáknak jelent garanciát, akik a

nyugdíjtörvény esetleges ked-

vezõtlen változása elõl menekülnek

nyugdíjba. E módosítás alapján a

ledolgozott évek után nem

veszítenék el a jelenleg kedvezõbb,

magasabb nyugdíjat.

Sikerült megemelni a
rendõrségi fogdaõrök fize-
tését?

Nem sikerült meggyõznünk a

Belügyminisztériumot. Javasoltuk,

hogy vizsgálják felül a Rendõrségen

dolgozó fogdaõrök helyzetét. Azzal

érveltünk, hogy amíg a BV-nél dol-

gozó õrök munkaviszony számítá-

sánál 1,2-es szorzót biztosít a Hszt.,

addig a rendõrségi fogdaõrök eseté-

ben csak egyszerest.

A Belügyminisztérium nem támo-

gatja a Hszt. módosítását, erre

vonatkozóan nem kíván elõter-

jesztést tenni.

Illés

Szakközépiskolánk megszünte-

tése nem követelt véráldozatot.

Tizenkilenc kolléga egyezett bele a

nyugdíjazásba. Az ORFK és a BRFK

személyzeti munkatársai humánu-

san és felkészülten kezelték a

munkavállalók jogait és érdekeit.

Figyelembe vették a dolgozók igé-

nyeit. Elõfordultak olyan esetek,

amikor a BRFK személyügyesei

megmakacsolták magukat. Nem

kell találgatni: a közalkalmazot-

takról volt szó. Kezdetben nem vet-

ték figyelembe a tíz, húsz, hu-

szonöt, harminc éves közalkalma-

zotti tapasztalatot és a bértáblára

hivatkozva mindenkinek 15-20%-

kal kevesebbet ígértek. Szerencsére

a BM felemelte az Adyligeti

Rendészeti Szakközépiskola stá-
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Nem kell nyugdíjba menekülni!
A fõtitkár nyilatkozata

Humánus leépítés
Megszûnt a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola

Pongó Géza
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Esõ után köszönet
Összefogás a jégverés áldozataiért

tuszainak számát, így több közalkal-

mazott új beosztást és ugyanannyi

illetményt kapott. Sõt, néhányan

többet is! Elsõ körben Adyliget

tizenöt munkavállalót vett át, a

második körben újabb tizenöt dol-

gozónak biztosított beosztást.

A személyes elbeszélgetések idõben

lezajlottak. A szakszervezetek minden

esetben jelen voltak. Gyakran tettünk

észrevételeket.

A Budapesti Rendészeti

Szakközépiskola 185 hivatásos és

közalkalmazott dolgozója állásaján-

latot vagy végkielégítést kapott.

Egy kolléga beosztása még nem dõlt

el, de ígéretet kaptunk, hogy

hamarosan megnyugtató egyezség

lesz. Minden esetben a munkavál-

laló igénye szerint fogalmazták meg

a határozatot vagy parancsot.

Akkor tartották az elbeszélgetést,

amikor a munkavállalónak

megfelelõ volt. Figyelembe vették a

szabadságolásokat. Aki kérte, idõt

kapott a döntésre. Az elbeszél-

getések kollegiális légkörben foly-

tak. 

Soha nem láttam ilyen humánus

hozzáállást egy intézmény felszá-

molásánál, pedig átéltem hasonló

eseteket! A kezdeti felháborodások

lelohadtak.

Sajnos, a taneszközök iskolák

közötti elosztása nem súlyozottan

történt. A hulladék konténerekben

olyan tárgyakat is láttam, amelyek

még használhatók lettek volna.

Horváth Viktor

A Független Rendõr

Szakszervezet Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Választmánya és

Miskolci Tagszervezete ezúton is

köszönetet mond az ország azon

alapszervezeteinek, akik a ka-

tasztrofális következményekkel járó

júniusi jégvihar(ok) borsodi káro-

sultjainak anyagi segítséget nyújtot-

tak. A tyúktojásnyi (j)égi áldat-

lanság sok száz házat (tetõt,

ablakot, miegymást) rongált meg. 

Az FRSZ központi

segélyalapjából 600.000 forintot

kaptak a legsúlyosabban érintettek.

Fõtitkárunk, Pongó Géza adta át

júliusban, ám a Koordinációs Iroda

segélye - érthetõen - nem minden

károsultnak nyújthatott gyógyírt.

Újabb szakszervezeti segélyt kellett

kiutalni. Augusztus végén további

350.000 forintot osztottunk szét a

rászorulók között.

Dicséretes, mi több, példa értékû

a rendõr szakszervezet összefogása.

Hozzájárulhattunk a helyreállítás

költségeihez, enyhíteni tudtuk kol-

légáink zilálttá vált pénzügyi

helyzetét. 

Demján Zsolt 
FRSZ Borsod Megyei régió elnöke



Ez a nyár sem volt eseménytelen.

A Rendõrség reformja, korsze-

rûsítése nem kímélte az országos

rendõrfõkapitány személyét sem.

Igaz, a hírek szerint diplomáciai

területen folytatja munkáját. Nem

egyértelmû számomra, hogy saját

elhatározása, kényszerû döntése

volt vagy felkérték a lemondásra.

Szakmai körökben és a médiákban

mindhárom változatról halottunk,

olvastunk.

Bármelyik változatról is

beszélünk, Dr. Salgó László
tábornok úr személyével a
Rendõrség egy rendkívül
felkészült, tapasztalt, kariz-
matikus egyéniséget, vezetõt
veszít(ett) el.

Elgondolkodtató, hogy 1996.

decemberétõl úgy váltogatják a

Rendõrség felsõ és középvezetõit,

mint más a "fehérnemûjét". Nem

beszélhetünk szakmai nyugalomról,

kiegyensúlyozott szolgálatellátás-

ról, következetes, tervszerû,

folyamatos fejlõdésrõl. Nem volt

közép-, hosszú távú szakmai kon-

cepció, stratégia, csupán "ciklustól

ciklusig" tartó -fõleg éves- tervezés.

A gyakori csere-bere növelte az

állomány és a vezetõk körében a

bizonytalanságot. Gondolataikat a

"Ki lesz az új parancsnok és
meddig lesz?" kérdés kötötte le,

elvonva figyelmüket a munkáról.

Szakmai jövõtervezésük folya-

matosan rövid távra szûkült és

egyre jobban tapasztalható volt a

kiábrándultság, morális álla-
potuk romlása, amely rányomja

bélyegét a szakmai munka színvon-

alára is.

Idén januárban, az Országos

Rendõr-fõkapitányság vezetõje

részt vett szakszervezetünk Vezetõi

Tagozatának éves értekezletén.

Beszámolómban megjegyeztem,

hogy a Rendõrség állományá-

nak morális állapota még
soha nem volt ilyen mélypon-
ton, mint jelen idõszakban.

Fõkapitány úr erre azt mondta,

"…Az állomány morális
állapota nem most került
ilyen mélypontra, mindig is
ilyen volt…".

Döbbenetes hatású volt számom-

ra ez a mondat, de igazat kellett

adnom a Fõkapitány úrnak.

Visszapörgetve az elmúlt húsz évet,

valóban, a nyolcvanas évek utolsó

harmadától számítható az állomány

morális állapotának romlása.

Vajon mi vezetett idáig, mi vagy

kik okozták ezt az állapotot? Kik a

felelõsek ezért, lehet egyáltalán

felelõse ennek?

Nem várok választ a kérdésekre,

de meg kell jegyeznem, aki vezetõi,

parancsnoki beosztást vállal, felel

az irányítása alá tartozó állomány

szakmai, fegyelmi és morális

állapotáért. 

Mit jelent vezetõnek lenni a

Rendõrségnél? Mit jelent ma

vezetõnek lenni? Milyennek kell

lenni egy rendõri vezetõnek?

Milyenek legyenek a XXI. század-

ban a rendõri vezetõk?

Komoly és tanulságos téma lenne

a fenti kérdésekre választ adni,

errõl nyíltan beszélni. Úgy érzem,

sok vezetõnek lenne mondanivaló-

ja, véleménye. 

Hogyan látom a Rendõrség

vezetõinek szerepét, helyét a

testület mûködési folyamatában? 

A rendõri munka célja a törvény

által meghatározott közrend,

közbiztonság fenntartása, szolgál-

tatása a társadalom és az egyén

számára. Ennek mércéje az állam-

polgárok elégedettsége.

A Rendõrség hagyományosan

hierarchikus szervezet, réteges

struktúrájú, mely piramishoz

hasonlít, csúcsa és alapja között

több szint található. A csúcson

foglal helyet a felsõ vezetés (a

fõkapitány és magasan kvalifikált

szakhelyettesei). Feladatuk, hogy az

irányításhoz szükséges döntéseket

meghozzák és ellenõrzésük alatt

tartsák a szervezet tevékenységét,

mûködését.

A meghozandó döntések számát

tekintve, minden idejüket a döntési

folyamat köti le, ezért közvetítõkre

van szükség, akik a döntéseket

eljuttatják a különbözõ szolgálati

ágakhoz, egységekhez. A

középvezetõi szint fordítja le a felsõ

vezetés döntéseit az alsóbb szin-

teken dolgozók által követendõ

instrukciókká, szabályokká, utasítá-

sokká, intézkedésekké. E vezetõket

ugyan "középvezetõknek" nevezik,

valójában azonban nem vezetõk, ha

a "vezetõn" olyan személyt értünk,

aki egy adott felelõsségi körön belül

saját maga hozza meg a szükséges

döntéseket. Õk valójában csak

üzenetközvetítõk, akik a szervezeti

piramis felsõbb szintjein hozott

döntéseket továbbítják.

A szervezeti piramis alsó szintjén

helyezkednek el a végrehajtók, a

frontharcosok. Napi kapcsolatban

állnak a társadalom tagjaival, az

állampolgárokkal. Õk azok, akik a

legtöbb információval ren-

delkeznek a Rendõrség frontvo-

nalain kialakult helyzetekrõl, prob-

lémákról, az emberek igényeirõl.

Érdekes módon legtöbbször nincs

lehetõségük arra, hogy önállóan,

megfelelõen reagáljanak konkrét

helyzetekre.

A rendõrségre, militáns jellegébõl

fakadóan, mindig is jellemzõ volt a

centrális irányítás, a "kézi vezérlés",

ami sajnos napjainkban is aktív

vezetési stílus.

Az elsõ számú vezetõ mindent

tud, õ hoz meg minden döntést.
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Az átszervezés rögös útjai
Gondolatok a vezércsere hátterérõl
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Nem ad lehetõséget az alsóbb szin-

tû vezetõknek az önálló dön-

tésekhez. Meghatározza a feladatot,

a végrehajtás módját és az elvárt

eredményt. Ezzel ugyan "mentesíti"

õket a felelõsségvállalás alól (hibás

döntések esetén), csak a precíz

végrehajtásra kell odafigyelniük.

Úgy tûnik, mintha a vezetõ teljes

felelõsséget vállalna az adott

ügyekért, valójában ennek

ellenkezõje az igaz. Sikertelenség

esetén, a várt eredmény

elmaradásáért az alsó szinteken

lévõ vezetõket és végrehajtókat

teszik felelõssé. Az esetek túlnyomó

többségében a végrehajtáshoz szük-

séges feltételeket sem biztosítják.

Évtizedek óta ez jellemzi a

Rendõrség irányítási rendszerét.

Elfojtja az egyén alkotó aktivitását,

ambícióját, felelõsségvállalását,

végrehajtó gépezetté egyszerûsítve

a magasan képzett, kvalifikált,

kreatív vezetõket és szakembereket.

A vezetõt nem azért nevezik ki,

mert mindent tud, minden döntést

képes meghozni, hanem azért, hogy

fogja össze és koordinálja a ren-

delkezésére álló tudást, teremtse

meg a feladatok elvégzéséhez szük-

séges feltételeket. Alakítsa ki és biz-

tosítsa azokat a körülményeket,

rendszereket, amelyek lehetõvé

teszik számára a napi tevékenység

felelõsségének megosztását közép

és alparancsnokai, valamint a

végrehajtók között. 

Nagyobb felelõsséget kellene adni

a különbözõ szintû vezetõknek és a

végrehajtóknak, hogy önállóan,

maguk hozzák meg a szükséges

operatív döntéseket. Ehhez pedig

olyan biztonságos légkört kell

kialakítani, hogy merjenek élni e

jogkörükkel és egy-egy hibás, téves

döntést ne rögtön a felelõsségre

vonás kövesse, hanem tegyék

oktatás tárgyává tanulságként.

A Rendõrség szervezeti kor-

szerûsítése címén reformfolyama-

tokat élünk át, ki pozitív, ki pedig

negatív élményként. A

Belügyminisztérium Ágazati

Stratégiájának Rendõrségrõl szóló

fejezetében világos célok kerültek

meghatározásra.

Az anyagból kiderülnek a változás

szükségességének okai, a változással

elérni kívánt célok, a végrehajtás

folyamata, ütemezése és a

határidõk. A stratégiai cél-

kitûzéseket a BM felsõ vezetése dol-

gozta ki és meghatározta a végre-

hajtást. Feltételezem, hogy a BM és

a Rendõrség felsõ vezetése között

nem volt nézetkülönbség a stratégia

tartalmi elemeit és a gyakorlati

megvalósítást illetõen. 

Az egységes értelmezés a felsõ

szinten megvalósult. De

megtörtént-e az alsóbb szinteken is?

Megismertették-e a többi vezetõvel,

parancsnokkal, a dolgozókkal a

stratégiai célkitûzéseket, a változás

szükségességét? A dolgozók hogyan

vállalhatnak felelõsséget a célok

eléréséért, ha nem ismerik ezeket,

nincsenek érdekeltté téve, nem

látják saját helyüket és jövõjüket az

új folyamatokban. Hogyan várható

el részükrõl lojalitás a program si-

keres végrehajtásához, ha arra sem

méltatják õket, hogy ennek

fontosságáról, szükségességérõl

beszéljenek velük.

A korszerûsítési folyamat még az

elején tart, de máris komoly szemé-

lyi veszteségei és anyagi kihatásai

vannak. Elfogytak azok a képzett,

tapasztalt vezetõk, szakemberek,

akik még képesek lettek volna

lelkesíteni a dolgozók széles köreit

a célkitûzések elérésére.

Hiába a nagyszerû, jövõbe

mutató stratégiai célkitûzés,

szervezetkorszerûsítési program, ha

a megvalósítás folyamata nincs

elõkészítve, megtervezve és maga a

program alulpropagált.

Lehet, hogy csak én látom így.

Hogyan látják mások?

Balázs László
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"… a költségvetési források nagysága a munkavégzés

színvonalának további csökkenését jelenti. A BM, a

rendõrség munkavállalóinak egyre gyengülõ jövedelmi

pozíciói a közszolgálati munkavégzés személyi

feltételeinek további romlását eredményezik. A költ-

ségvetési és szakmai válságjelenségekrõl teljes mélység-

ben tájékoztatjuk a közvéleményt. A belsõ és a kor-

mányzati érdekegyeztetés formális mûködtetéséért, az

érdemi megállapodás kötésének egyre szûkülõ

lehetõségeiért kizárólag a Kormányt terheli a felelõsség.

…felerõsítjük aktivitásunkat tagjaink jogi védelmében.

Minden esetben törvényes jogorvoslati eljárást

kezdeményezünk:

– a munkavállalói jogok sérelme (hivatali visszaélés,

szakszervezeti jogok megsértése stb.)

– a munkavállalók jogos járandóságainak visz-

szatartása (munka és pihenõidõk betartása, túlmunka

elrendelése és ellentételezése, egyéb járandóságok,

pótlékok biztosítása stb.) esetén"

Még mielõtt bárki megijedne vagy azt hinné,

hogy ezeket a fenti gondolatokat egyedül találtam ki,

elárulom, hogy ezt az FRSZ Ügyvivõ Testületének

1999. április 14-16-i határozatából idéztem.

Minden egyes szavával egyetértek!

Csakhogy azóta számos, számunkra hátrányos vál-

toztatáson esett át a Hszt.

Beillesztették az etikai eljárásra vonatkozó részt.

Például etikai kódex nélkül, jogorvoslati lehetõség

nélkül ki lehet rúgni a rendõrt, ha lekever valakinek

egy pofont. 

De meg lehet szabadulni a "nehéz embertõl" például

más módszerrel is, ha a család eltartása érdekében

vagyonõri munkát vállal. Szívesen lenne rendõri

fizetésért rendõr pl. a labdarúgó mérkõzésen, de a túl-

munkát nem fizetik, mert a rendõrségnek sem fizetnek

és a BM sem ad pénzt.

Szakértõi vizsgálat után akár alkotmányossági vizs-

gálatot is kezdeményezni kell!!

A minden eresztékében recsegõ-ropogó ORFK

megengedte magának azt a luxust, hogy átszervezés

címén elengedte legjobb, középkorú kádereit. Kitõl

tanulnak majd a fiatalok, akik formálisan persze be

fogják tölteni a megüresedõ beosztásokat?

A közalkalmazottak két esztendeje kaptak utoljára

béremelést. Nem indokolja semmi, csak az elmúlt évek

elmulasztott kárpótlásaként fogható fel! 

Az állomány megtartása érdekében a Hszt-t semmibe

vevõ alsóbb szintû "állásfoglalásokkal" tiltják az

állomány mozgását. Azt, hogy bérrel, juttatásokkal

nem tudják megtartani az embereket, még meg is

érthetem, hiszen nem a vezetõk tervezik a költ-

ségvetést.

Sokszor tapasztalom, hogy csupán emberség,

gondoskodás is elegendõ lenne.

A 2002-ben kinevezett Salgó László országos

fõkapitány Úr "Holdudvar "megnyilvánulásait kitörõ

lelkesedéssel fogadta az állomány. Nem kellett csak két

hónap és újra lehûltek a kedélyek. Ugyanis a meghir-

detett "feladathoz a finanszírozást" gyönyörû

elképzelésének rózsaszín ködét hamar szétoszlatta a

BM és a Kormányzat. Maradt a parancs és kötelezõ

feladat végrehajtása.

Sorolhatnám persze még tovább is. Nem teszem,

mert csak vitaalapnak szánom cikkemet.

Támogatókat keresek ahhoz, hogy tényleg szerez-

zünk végre érvényt az 1999. áprilisi ÜT határozatnak!

Minden forintért indítsunk pert!

A minden alap nélkül indított fegyelmi és bün-

tetõeljárás esetén kezdeményezzünk katonai bün-

tetõeljárást a feljelentõ vagy eljárást elrendelõ ellen!

Minden egyes túlmunka órát dokumentáltassunk és

a ki nem fizetettekért indítsunk pereket!

Kérjük az ombudsman vizsgálatát a hatályba lépés

óta lefolytatott etikai eljárásokról!Javítsunk saját kom-

munikációnkon, vegyük fel a kapcsolatot külsõ, orszá-

gos sajtóorgánumokkal, folyamatosan tájékoztassuk a

közvéleményt a rendõrségen belüli jogsértésekrõl!

A pártsemlegesség elvét messzemenõen szem elõtt

tartva a mindenkori parlamenti frakciók rendészeti

szakértõivel fûzzük szorosabbra kapcsolatainkat,

legyenek rendszeresek a tájékoztatók, hogy kellõ

mélységû információval rendelkezzenek.

Hirtelen csak ennyi! Szeretném, ha senki nem értene

félre. Minden mondatomat csakis a jó szándék, a

rendõrség szakmai becsületéért érzett felelõsség diktál-

ta.

Egyetértõ vagy vitatkozó véleményetekkel a hon-

lapról ismert címeken, de akár személyesen is állok

bárki rendelkezésére.

Tóth Zoltán
ügyvivõ

Beszéljünk nyíltan róla!
Váltsunk  lépést!



Mostanában egyre gyakrabban

jutnak eszembe fõiskolai sza-

kasztársam és barátom kellõen

optimista szavai: "Olyan rossz még

sohasem volt, hogy rosszabb ne

lehessen!"

Mert itt van nekünk ez az át-

szervezés! Mi még egy szervezet-

korszerûsítést sem tudunk "megcsi-

nálni", mert a "piszkos anyagiak"

ebbe is beleszólnak. 

Persze lehetett ezt már látni a

meghirdetés kezdetén. Nem volt

igazi koncepció! Nem volt kellõen

és elég alapossággal kidolgozva!

Nem volt világos, hogy milyen

rendõrség kell ennek az országnak.

Milyen feladatok végrehajtásával

bízzuk meg a rend õreit. Milyen

szervezeti struktúrában és hány

fõvel, milyen technikai eszközökkel

felszerelve kell a szervezetet

megálmodni. Hány aktív kolléga

munkájára számítanak és - fõleg -

kikre nem. Velük mi lesz? Hogy

tudnak tisztességgel visszavonulni?

stb ...

Látni kellett volna, hogy minden

átszervezés bizonytalanságot szül,

hogy aki csak teheti, helyezkedik,

oszt, szoroz és a számára legked-

vezõbbet választja. 

Természetes, aki csak teheti,

nyugállományba vonul, mert, aki

leszolgált a testületnél 25 évet,

megismerte a rendõrség árny-

oldalát, kellõen kiégett, elfáradt.

Nem lát maga elõtt perspektívát,

társadalmi elismerésre, anyagi meg-

becsülésre nem számíthat. Nincs

jövõképe! Akkor meg mire "rázza

magát"!

A nyugdíj az biztos, azt minden

hónapban utalják, minden évben

emelkedik – szemben az illetmény-

nyel. Ha a nyugdíj még több is,

mint a fizetés, mire várjon a

delikvens? És bizony több, fõleg ha

ebben az évben még jubileumi

jutalom is járt.

Morálisan nem tett jót a

rendõrségnek ez az átszervezési

kísérlet. A hivatalosan beharango-

zott szervezetkorszerûsítés elõtt

egyes megyékben már történtek

bizonyos erõlködések, elõkor-

szerûsítések. Ahány megye, annyi-

féle ötlet, megoldás. Tehát már

közel egy éve átszervezési lázban ég

az egész testület. És ez még mindig

semmi!

Eddig is rengeteg kolléga ült az

íróasztalánál és egyik kezével fogta

a székét, másikkal a telefont vagy

az íróasztalt. Ez csak rosszabb lesz a

jövõben! 

Természetesen, aki csak teheti,

nyugállományba vonul. Aki nem

teheti, az kivár, egyesek félnek,

mások dühösek lesznek, de a

munka ettõl még nem lesz jobb.

Különösen akkor, ha olyanokat

hallunk, hogy nincs pénz az iskolát

végzettek felvételére, hogy lassan

fizetésképtelenné válik a "cég".

Lehetséges, hogy nem tudják

fizetni a járulékokat?

Közben pedig a megszorító

intézkedéseket megszorító intézke-

dések követnek.

Már évek óta spórolunk az egyre

drágább üzemanyaggal, spórolunk

a papírral, a nyomtató festékkel, a

gázzal, a villannyal,

az irodaszerrel meg

Isten tudja még,

mivel nem.

Azt mondják,

hogy nyomtassuk

ezentúl egy pél-

dányban a fel-

függesztésre váró

bûnügyeket. Nyom-

tassunk a papír

mindkét oldalára,

szedjük össze a

h a s z n á l h a t ó

m e c h a n i k u s

fényképezõgépeket és adjuk el,

csökkentsük a gépjármûparkot.

Végezzük a közterületi és egyéb

rendezvénybiztosításokat ellenszol-

gáltatás fejében (majd biztosan

szerzõdnek velünk!). Csökkentsük

a tolmácsolási költségeket, a szak-

értõi költségeket (az ügyészség

majd megértõ lesz!). Egyébként is

csökkentsünk minden kiadást és

dolgozzunk sokkal keményebben. 

Igaz, hogy a munkaadó már az

alapvetõ feladatok ellátásához sem

biztosítja a minimális

munkafeltételeket, de számít a

hivatástudatunkra.

Újra csak egy barátom gondolatai

jutnak az eszembe, aki meglepõ

bölcsességgel állította, hogy

takarékoskodni akkor lehet, ha

gazdag az ország és nem akkor,

amikor szegény.

Átszervezni, szervezetet korsze-

rûsíteni sem most kellett volna,

hanem sokkal korábban, amikor

még több pénz állt rendelkezésre. 

Továbbra is ott motoszkál a

kérdés: süllyedhetünk-e még ennél

is mélyebbre? Sajnos, azt hiszem:

IGEN.

Somogy megyei FRSZ tag
(név és cím a szerkesztõségben)
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Süllyedhetünk még mélyebbre?



Kollégáim jelezték, hogy a munka-

adó különbözõ módszereket alkalmaz,

ha szemüvegek, kontaktlencsék kom-

penzálásáról van szó. Elõfordult, hogy

nem térített a kontaktlencséért, pedig

az orvos felírta. Melyek a szemüveg és

kontaktlencse térítés lehetõségei?

Két térítési forma, illetõleg lehetõ-

ség van, ami nem keverendõ össze.

Az egyik: a belügyminiszter irányítá-

sa alatt álló fegyveres szervek hivatá-

sos állományú tagjai illetményének és

egyéb juttatásainak megállapításáról,

valamint a folyósítás szabályairól szó-

ló 20/1997. (III. 19.) BM ren-

delet 44. §-a szerint:

"Szemüvegtérítés címén a hivatásos

állomány tagját kérelme alapján a

számlával igazolt, de legfeljebb a min-

denkori illetményalap 30%-ának

megfelelõ összeg illeti meg."

E szabályt a belügyminiszter irányí-

tása alatt álló fegyveres szervek hivatá-

sos állományú tagjai fogpótlással kap-

csolatos költségtérítésérõl és a szemü-

vegtérítés egyes kérdéseirõl szóló

1/1998. (I. 16.) BM rendelet a

köztisztviselõkre és a közalkalmazot-

takra is kiterjeszti - utóbbiaknál a

Kollektív Szerzõdés is szabá-

lyozhatja, akár ennél kedvezõbb

mértékben is.

E térítési lehetõség csak a szemü-

vegre, tehát a kontaktlencsére nem

vonatkozik!

A másik: a képernyõs munkahely-

hez kötõdik, amikor valakinek attól

romlik a szeme, ha munkakörébõl

adódóan legalább napi 4 órát monitor

elõtt dolgozik.

Ezt a képernyõ elõtti

munkavégzéshez éleslátást biztosító

szemüveggel történõ ellátás rendjének

szabályozásáról szóló 47/2003.
(XI. 4.) ORFK intézkedés szabá-

lyozza – melynek alapján a területi

szervek is adtak ki e tárgykörre

vonatkozó intézkedést.

Az ORFK intézkedés lényege, hogy

a képernyõs munkakörben dolgo-

zókat a munkáltatónak évente

szemészeti vizsgálatra kell küldeni, s

ha az orvos azt állapítja meg, hogy

indokolt a munkaszemüveg (amely

nemcsak védõszemüveget jelenthet,

hanem azt is, hogy a monitor-

használat miatt szükség van erõsebb

dioptriájú szemüvegre vagy kontakt-

lencsére), a munkáltatónak el kell lát-

nia a dolgozót (bármely foglalkoz-

tatási jogviszonyban állót) "a

képernyõ elõtti munkavégzéshez mi-

nimálisan szükséges szemüveglencsé-

vel és ennek a lencsének a rendel-

tetésszerû használatához szükséges

kerettel".

Tehát köteles a munkaadó a kon-

taktlencséhez is hozzájárulni?

Mi a következménye annak, ha

valaki elveszíti a BKV-bérletét, és mi a

tennivalója?

A helyi tömegközlekedési eszköz

használatára jogosító bérlettel

(Budapesten BKV-bérlet) való ellátást

a következõ normák szabályozzák:

Kötelezõ adnia hivatásos állomány-

nak a 20/1997. (III. 19.) BM
rendelet 33. §-a alapján;

köztisztviselõknek az Országos Rend-

õr-fõkapitányság Közszolgálati

Szabályzatának kiadásáról szóló
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52/2003. (XI. 28.) ORFK
intézkedés 140. pontja alapján.

Mindkét esetben a szolgálati helyre

való utazás céljából, azaz a munkába

járás érdekében adható.

Közalkalmazottaknál ezt a jogszabá-

lyok adható kedvezményként neve-

sítik. A Kollektív Szerzõdés azon-

ban elõírhatja. A Belügyminiszté-

riumban és a rendõri szerveknél évek

óta megkapják a kollégák, hogy

munkába járhassanak.

A rendõri szervek helyi bérletként

éves bérletet biztosítanak, illetõleg

néhány területi szervnél a helyi

közlekedési vállalattal való mege-

gyezés alapján rendõr-igazolvánnyal

lehet utazni.

Amennyiben valaki elveszíti a bér-

letét, haladéktalanul be kell jelentenie

a gazdasági szervnél. A már említett

jogszabály, illetve norma alapján

kötelezõ ellátni az állományt, ez eset-

ben újabb bérletet kell adniuk. Az vi-

szont nem várható el, hogy a munkál-

tató a dolgozó hibája miatt két vagy

akár több bérlet árát is finanszírozza,

ezért az elveszített bérletnek a fel-

használt idõ szerinti arányos részét az

érintettnek kell megfizetnie. 

Hivatásos kollégák hívták fel a

szerkesztõséget és arról panaszkodtak,

hogy elkérik féltve õrzött otthoni tele-

fonszámukat. Köteles-e a rendõr a

telefonszámát megadni parancsnoká-

nak?

Ennek szabályozása egyértelmû. A

Hszt. 199. §-a kötelezõvé teszi a

munkáltató számára a személyügyi

nyilvántartás vezetését, és a Hszt.
7.sz. melléklete tételesen felsorolja

a nyilvántartandó adatokat. Ezek

között szerepel a hivatásos állomány

tagjának telefonszáma is.

Ennek indoka is egyértelmû. A

Hszt. teljes rendszere arra épül, hogy

a fegyveres szerv mûködõképességét,

a szolgálat ellátását   a dolgozó alapjo-

gainak korlátozásával is   biztosítani

kell. Ebbõl és a honvédelemrõl,

valamint a minõsített idõszaki felada-

tokról szóló szabályozásból is

következik, hogy az állomány

kiértesítése, könnyebb elérése

érdekében köteles telefonszámát

megadnia.

A munkahelyen meghatározott tele-

fon-díj túllépésekor a munkáltató

ellenõrzi a telefonbeszélgetést (hívás-

lista alapján) és a magán célú beszél-

getések díját kifizettetik az állomány-

nyal. Jogos ez?

A tárgykört a távbeszélõ-állomá-

sokkal, a mobil távbeszélõ

készülékekkel történõ ellátás rend-

jérõl és a távközlési szolgáltatások

igénybevételének szabályairól szóló

37/1999. (BK 24.) BM utasítás,

s ennek alapján "a Rendõrség közpon-

ti és területi besorolású szerveinél a

közcélú távközlési szolgáltatások for-

galmi díjáról és a BM távbeszélõ-

hálózat használatának szabályairól

szóló 1/2004. (I. 7.) ORFK
utasítás foglalkozik csak a kérdéssel.

Az ORFK utasítás 6. és 11. pontja

határozza meg a távbeszélõ állomások

alapdíj nélküli   havi díjainak felsõ

határát, valamint elõírja az állomány-

illetékes parancsnokok részére, hogy a

meghatározott forgalmi díj túl-

lépésének indokoltságát minõsítsék.

Elõírja továbbá azt is, hogy a túllépés

összegét a felhasználó köteles

megtéríteni.

A túllépés minõsítésének egyetlen

korrekt módja a híváslista ellenõrzése,

hiszen csak ebbõl állapítható meg,

illetve azonosítható, hogy mely hívá-

sok voltak szolgálati jellegûek, s

melyek nem.

Dr. Topánka Erika
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Ne legyünk "nyögdíjasok"!
Megkérdeztük Kövesi László

FRSZ tagot, az Elsõ Rendõri
Kiegészítõ Nyugdíjpénztár
elnökét, hogy az átzervezés, a
létszámleépítés hogyan hatott a
Nyugdíjpénztár munkájára.

I. Magán-nyugdíjpénztári
tagság és a korai nyugdíjazás

A létszámleépítés nagyon sok köz-

szolgálatban dolgozó kollégát érint.

Rengetegen nem tervezték a korai

nyugdíjba menetelt és beléptek a

nyugdíjpénztárba. A felhalmozási ide-

jük és a felhalmozott tagdíjuk nem

érte el a nyugdíjuk 25 százalékát, így a

tb. nyugdíjuk 75 százalékos mértékét

kaphatták és visszaigényelhették az

egyéni számlájukon lévõ összeget. 

Hosszú távon jelentõs veszteség súj-

taná az elmúlt két évben nyugdíjba

vonult, magán-nyugdíjpénztári tag-

sággal is rendelkezõ kollégáinkat.

Szerencsére 2004. június 14-én az Or-

szággyûlés elfogadta a magánnyugdíj-

ról és a magánnyugdíjpénztárakról

szóló 2004. évi LIV. törvényt.

A jogszabály a Magyar Közlöny

2004/85. számában jelent meg. Lé-

nyege, hogy amennyiben a nyugdíja-

zás idõpontjában a járadék nem éri el

a társadalombiztosítási (tb.) nyugel-

látás 25%-át, akkor a kolléga vissza-

léphet a tb-be, így veszteség nem éri. A

már nyugdíjban lévõ dolgozók idén

még kérhetik a nyugellátás összegének

módosítását.

Visszalépésre a 2012. december 31.

elõtt nyugdíjba vonulóknak van

lehetõségük.

II. Önkéntes kiegészítõ nyug-
díjpénztári tagság és a létszám-
leépítés

Pénztártagjaink belügyi állományú

dolgozóként megszerezték azt a jogot,

hogy az Elsõ Rendõri Kiegészítõ

Nyugdíjpénztár tagjai maradjanak

vagy belügyi nyugdíjasként visszalép-

jenek.

1. Ha a pénztártag szolgálati nyug-

díjba kerül, jogosult az egyéni számlán

lévõ összeg visszaigénylésére. 



2. Ha más belügyi szervnél folytatja

munkaviszonyát, szolgálati viszonyát,

adatváltozási lapon, szolgálati jegyen,

faxon vagy levélben célszerû pénztá-

runkat tájékoztatni, mert a tagság

folytatólagosan fenntartható. 

3. Ha más külsõ szervnél folytatja

munkaviszonyát, a tagság szintén foly-

tatólagosan fenntartható. Ha az új

munkahelyén van munkáltatói hoz-

zájárulás, akkor (6 hónapos munka-

viszony után) a pénztártagnak is jár. A

cég is levonhatja a tagdíjat – havonta

elszámolhatja az adókedvezményt – és

utalhatja a tagdíjat a pénztári szám-

lára. Ha a munkahely nem vállalja a

tagdíjlevonást és -utalást, akkor cél-

szerû év közben csak a havi 1000 Ft-

os alaptagdíjat utaltatni, és év végén

befizetni a tervezett éves összeget. Az

adóbevallásban visszaigényelhetõ a

30%-os adókedvezmény. Postán

érkezõ befizetést nem tudunk fogad-

ni!

4. Ha valaki munkanélküli, a tagság

akkor is fenntartható. A befizetést szü-

neteltetni lehet, ami azt jelenti, hogy

költséget nem vonunk le, de a hoza-

mot ugyanúgy jóváírjuk, mint a tagdí-

jat fizetõknél. Ha kollégánk el tud he-

lyezkedni, akkor várjuk a jelentkezé-

sét. Ha nem, akkor a nyugdíjjogosult-

ság után a pénzét visszaigényelheti. 

5. Ha az új munkahelyen van ágaza-

ti pénztár, hozzájárulás és kollégánk

nem akar az Elsõ Rendõri Kiegészítõ

Nyugdíjpénztárral szerzõdést kötni,

akkor befogadó nyilatkozat és átlépési

nyilatkozat alapján átadjuk a nálunk

lévõ összeget.

Fontos, hogy minden adatvál-
tozásnál írásban tájékoztassák
pénztárunkat!

III. Elsõ Rendõri Kiegészítõ
Nyugdíjpénztár eredményei

A Pénztárunkba eddig 15 000 belü-

gyi dolgozó lépett be, 3,6 milliárd

forintot kezelünk, 3000 nyugdíjas

részére 750 millió forintnyi szolgálta-

tást teljesítettünk. A belügyi pénztá-

runk a nehézségek ellenére az inflációt

meghaladó 6,6%-os nettó hozamot

tudott tagjainak biztosítani, így ismé-

telten és tartósan értéknövelés történt.

Az utolsó 5 évben közel 50%-os nettó

hozam alapján pénztárunk elõkelõ

dobogós helyen áll. 

Köszönjük az FRSZ támo-
gatását és segítségét!

Rólunk írták

SAJTÓSZEMLE14

Vezércsere
Gergényi Péter jelenlegi budapesti

rendõrfõkapitány nem lesz a Magyar

Rendõrség vezetõje – írja augusztus

25-én a Népszabadság, majd másnap

a Magyar Nemzet. Kinevezéséhez mó-

dosítani kellett volna egy Kormány-

rendeletet, de az erre vonatkozó ja-

vaslatot a Kancellária visszavonta. Az

MSZP miniszterelnök-jelöltje sem tá-

mogatja Gergényi kinevezését.

Sajtóinformációk szerint Gyurcsány

Ferenc kijelentette: miniszterelnökké

történõ kinevezése esetén nem módo-

sít a 140/1996. számú Kormányren-

deleten, amely az országos fõ-

kapitányi kinevezéshez szükséges

feltételeket tartalmazza. Kiss Péter

kancelláriaminiszter eleve nem támo-

gatta Medgyessy Péter miniszterelnök

és Lamperth Mónika belügyminiszter

ötletét, amely szerint a jogszabály a

jövõben egyetemi diploma helyett

csak felsõfokú végzettséghez kötné a

fõkapitányi kinevezést. Kiss Péter

szerint az állomány számára rossz

üzenet volt, hogy a

Belügyminisztérium megkezdte a ren-

deletmódosítás elõkészítését. Ez ugya-

nis azt jelenti: nem érdemes tanulni,

az elõrelépéshez nemcsak diplomákra

és szakmai tapasztaltra, hanem poli-

tikai háttérre is szükség van.

Aggályossá tette volna a csak Rendõr-

tiszti Fõiskolát végzett Gergényi kin-

evezését az is, hogy a tábornok nem

rendelkezik sem felsõfokú idegen

nyelvû vizsgával, sem jogi diplomával,

ami nem feltétele ugyan a kinevezés-

nek, viszont általános úniós gyakorlat.

A Kancellária illetékesei megerõsítet-

ték, hogy visszavonták a Gergényi

kinevezéséhez szükséges javaslatot. Az

ORFK Internetes oldalán található

adatok szerint az ország húsz fõkapi-

tányság-vezetõje közül csak a pedagó-

giai diplomával is rendelkezõ Fejér

megyei fõkapitánynak és Gergényi

Péternek nincs jogi végzettsége.

Ismeretes: Medgyessy Péter augusz-

tus elején bejelentette, hogy szeptem-

ber 15-i hatállyal Gergényi Pétert

nevezi ki országos fõkapitánynak,

miután Salgó László jelenlegi

fõkapitány benyújtotta felmentési

kérelmét, amelyet a belügyminiszter

ugyancsak szeptember 15-hatállyal

elfogadott. Így e dátumig még Salgó a

fõkapitány.

A tisztég betöltésére felvetõdött

még Bencze Józsefnek, a VPOP ren-

dészeti vezetõjének, Ferenczi László-

nak, az ORFK bûnügyi fõigazgatójá-

nak, Ignácz István Pest megyei fõkapi-

tánynak és Bánfi Ferencnek, a Veszp-

rém megyei rendõrség irányítójának

neve is.

Gyurcsány Ferenc a Magyar Nem-
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zet 2004. augusztus 28-i számában azt

nyilatkozta, hogy a lehetõ legrövidebb

idõn belül dönteni fog az országos

rendõr-fõkapitány személyérõl.

Lamperth szívesen
lenne elnök

Lamperth Mónika belügyminiszter

2004. augusztus 23-án MTI nyilatko-

zatban erõsítette meg, hogy vállalja a

jelölést az MSZP elnöki tisztségére. 

"Eddigi életutam, a Parlamentben és

az MSZP-ben végzett munkám

alapján - úgy érzem - képes vagyok

megfelelni az elvárásoknak, és vál-

lalom a jelölést az MSZP elnöki tiszt-

ségére". A belügyminiszter hozzátette:

"Meggyõzõdésem, hogy a Magyar

Szocialista Párt csak egy koncep-

ciózus, erõskezû és egyben

demokratikus módon irányító poli-

tikus vezetésével lesz eredményes."

Letartóztatták a fõrendõrt
Több napilap az MTI-re hivatkozva

megírta, hogy elõzetes letartóztatásba

helyezte a Szolnoki Bíróság

Kecskemét volt rendõrkapitány-

helyettesét. Ellene hivatali visszaélés

és más bûncselekmények gyanúja

miatt indult eljárás, amelynek lefoly-

tatását Bács-Kiskunból Jász-Nagykun-

Szolnok megyébe helyezték át. Az

egykori kapitány helyettes fellebbezett

a döntés ellen.

Nem felelõs a kecskeméti
rendõr az orvosi szakvélemény

alapján
Öröklött eredetû szívbetegsége miatt

vesztette életét a 19 éves roma

fiatalember - olvasható az orvosi sza-

kértõi véleményben. Ennek alapján az

intézkedõ rendõr nem tehetõ felelõssé

a halálesetért.

A július 25-i kecskeméti rendõri

intézkedés közben elhunyt 19 éves

roma fiatalembernek egy nagyon ritka

betegsége volt, amely öröklött erede-

tû, és a belsõ szervekben elváltozást

okozott - ismertette a szakértõi

jegyzõkönyvet a megyei fõügyész-

helyettes. Szabó Ferenc hozzátette: a

jelentés szerint van összefüggés a

rendõri intézkedés és a halál

bekövetkezése között, ez azonban

nem ok-okozati, mert a fiatalember

halála az esemény nélkül is rövid idõn

belül bekövetkezett volna. A bon-

coláskor öt külsérelmi nyomot talál-

tak az elhunyt testén, ezek közül négy

kétséget kizáróan a rendõri

intézkedésnél jóval korábban

keletkezett. Egyetlen olyan külsérelmi

nyom volt a holttesten, amely a

rendõri intézkedés körüli idõpontban

keletkezhetett: a bal szemöldökön egy

kis vérömleny - közölte a fõügyész-

helyettes. Szabó Ferenc szólt arról is,

hogy a szakvélemény alapján az

intézkedõ rendõr nem tehetõ felelõssé

az elhunyt fiatalember haláláért. Ezt

azonban nem csak a szakvélemény

dönti el – tette hozzá. A család jogi

képviseletét ellátó ügyvédtõl és az

elhunyt testvérétõl is érkezett

indítvány új orvos szakértõ kiren-

delésére. Ennek indokoltságát

hamarosan megvizsgálják.

NÉPSZAVA Online

A sorkatonákkal együtt
szerelnék le a civil
szolgálatosokat

Törvényjavaslat készül a polgári

szolgálat megszûntetésérõl – közölte a

munkaügyi tárca politikai államtitká-

ra. Csizmár Gábor hozzátette: a jelen-

leg csaknem ötezer polgári szolgálatot

ellátó személy munkája igencsak

hiányozni fog az egészségügyi, oktatási

és kulturális intézményeknél.

Az a tisztességes, ha a sorkö-

telezettséggel együtt a polgári szol-

gálat is megszûnik – fogalmazott a

munkaügyi tárca politikai államtitkára

annak kapcsán, hogy törvényjavaslat

készül a civil szolgálat megszün-

tetésérõl. Csizmár Gábor megje-

gyezte: a törvényjavaslat hamarosan a

Kormány elé kerül. Eszerint az utolsó

sorkatona leszerelésével megegyezõ

idõpontban a polgári szolgálatosok is

visszatérhetnek majd korábbi munka-

helyeikre. Ez felel meg az emberek

véleményének, elvárásának -

vélekedett az államtitkár, aki egyben

reményét fejezte ki, hogy az ellenzéki

pártok is támogatják majd a javasolt

módosításokat a parlamenti vita

során. Csizmár Gábor megjegyezte: a

jelenleg csaknem ötezer polgári szol-

gálatot ellátó személy munkája igen-

csak hiányozni fog az egészségügyi,

oktatási és kulturális intézményeknél.

NÉPSZAVA Online

Itt az egységes
úniós jogosítvány

A Budapesti Újságban olvastuk,

hogy hazánkban is bevezetik az egysé-

ges európai úniós jogosítványt. 

Az EU régi tagállamaiban már

évekkel ezelõtt bevezették az egységes

közösségi jogosítványt, s ezt nekünk is

meg kell tennünk. A változás nem

érinti a már korábban kibocsátott

engedélyeket, azok lejártukig érvénye-

sek. Az új típusú jogosítvány a 2001-

ben bevezetett plasztikkártyához

képest mindössze néhány formai vál-

tozást (például EU-zászló, a jogo-

sítvány megnevezése a többi tagállam

nyelvén), továbbá az adattartalom

bizonyos bõvülését jelenti, a leglénye-

gesebb, hogy az engedély hátoldalán

az alkategóriákat is külön sorban tün-

tetik fel, s eltûnnek az eddig alkalma-

zott kódok. 

Az irányelv meghatározza, az

egységes jármûkategóriákat és a hoz-

zájuk szükséges életkori feltételeket,

valamint a jármûvezetõi vizsga-

követelmények alsó határát. Az ezeket

átemelõ és tatalmilag teljesen igazodó

hazai rendeletek már korábban

megszülettek, illetve módosultak. A

direktíva felsorolja és pontosan

elhatárolja egymástól a kötelezõen

alkalmazandó jármûkategóriákat. 

A jövõben a jelenlegi elõírások is

módosulnak, hogy a személyek sza-

bad áramlását még gátló valamennyi

korlátozás megszûnjön. A legfonto-

sabb elképzelés az orvosi vizsgálatok

és a jogosítványok érvényességi ide-

jének egységesítésére vonatkozik, ami

tagállamonként eltérõ.
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Már hagyomány a Dombóvár

melletti Gunaras-fürdõi rendõr-

találkozó, amelyet idén is Óvári

Vendel, az FRSZ dombóvári titkára

rendezett meg. Augusztus 7-én itt

találkoztak újra a Dél-dunántúli

Régió három megyéjében szolgáló

kollégák, szakszervezeti tagok. Az

eseményt fõtitkárunk, Pongó Géza

és Dombóvár polgármestere, Szabó

Lóránd nyitotta meg. Törzsök

Róbert fafaragó és Deák Attila festõ

saját mûveiket adták át Óvári

Vendelnek, Harmati Noéminek,

akik kiemelkedõ FRSZ munkát

végeztek. Távolléte miatt nem tudta

átvenni az ajándékot Kovácsné

Gaszt Erika, az FRSZ Baranya

megyei Választmány tagja.

Rendezvényünkre eljött Dombó-

vár kapitánya, dr. Szíjjártó István, a

Tamási Rendõrkapitányság vezetõje

dr. Kovács Zoltán, Tóth Gyula

országgyûlési képviselõ, Daragó

István, az FRSZ Tanintézeti és

Oktatási Tagozat titkára és Tóth

Zoltán, az FRSZ Közép-ma-

gyarországi Régió elnöke. Jelen volt

az esemény fõszponzora, Hírhorc

Ákos, a Gunaras Rt. vezérigazgató-

ja, aki lehetõvé tette, hogy ezen a

napon ingyenesen birtokba

vehessük a fürdõt.

A horgászverseny résztvevõi már

kora reggeltõl kitartóan lesték a

fürdõ tavát. Közülük a gyerekek

voltak a legügyesebbek. A Mosdói

Sport Club és a Kaposvári Nehéz-

atlétikai Sportegyesület judósai tar-

tottak bemutatót. A rendõr-

gyerekek kipróbálhatták tehet-

ségüket a kerékpár-ügyességi

versenyen, a legkisebbek az aszfal-

tot varázsolhatták élõvé rajzaikkal.

Késõbb megcsodálhatták a kom-

mandósok fegyvereit, a paksi

Neutron jóvoltából. A szülõk

megörökíthették csemetéik tenyér-

nyomait a Dombóvári Kapitányság

technikusai segítségével. Homokba

fürödve vívta meg harcát a pol-

gármesterek és a dombóvári

rendõrök focicsapata. A rendõr-

csapat egyik frontembere, maga a

kapitány vehette át a vándorkupát.

A boksz-gálán a Dombóvári

BOKSZ-barátok Klub legjobbjai

keményen küzdöttek az érmekért.

Délidõben bográcsokban rotyog-

tak az ételek. Az ebédet hûvös

sörökkel öblítettük le, késõbb

fürödtünk, csúszdáztunk, csónakáz-

tunk. Este a dombóvári "Trafó"

zenekar játszotta a talpalávalót. A

mulatozás hajnalig tartott.

Hihetetlenül mások vagyunk egy

ilyen találkozáskor! Eltûntek a rán-

caink, homlokainkról a barázdák,

amelyeket munka közben látunk

kollégáink arcán. Megismertünk

hangokat, amelyeket évek óta hal-

lunk a telefonból, de tulajdonosával

csak most találkoztunk. Gyakran

csodálkoztunk! Ki gondolta volna,

hogy a Somogy megyei Választ-

mány elnöke, Komáromi Zoli és

Kovács Zoli, a szekszárdi szak-

szervezet tagja milyen finomat fõz,

hogy Óvári Vendi milyen szépen

énekel, hogy Végh Lajos, a Dom-

bóvári Kapitányság bûnügyi osz-

tályvezetõje és Simon István

alosztályvezetõ milyen csodálatos

hangulatot tud teremteni, hogy

milyen jól focizik a kapitány, hogy

Zug Ildikó, a Tolna megyei

Választmány elnöke betegen is

eljött közénk … 

Ilyenek vagyunk mi igazán!

Bernáth Kata
régióelnök

Rendõrtalálkozó Gunarason
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A Közép-magyarországi

Régió – az FRSZ fõtitkára és a

Pest megyei fõkapitány támo-

gatásával –  Sárospatakon,

július 22. és 28. között gyer-

mektábort szervezett.

A gyerekek gazdag program

keretében megismerkedtek a

történelmi város nevezetes-

ségeivel, Árpád-kori régészeti

parkot és egy kerámia-manu-

faktúrát látogattak meg, hajó-

kiránduláson vettek részt a

Bodrog folyón. A Tengerszem

kemping tiszta vizû me-

dencéjében fürödhettek meg.

A rajz- és a kosárlabdaver-

seny, a KRESZ-vetélkedõ, a kártyaba-

jnokság és a gombfocirangadók mara-

dandó élményként élnek. Még az sem

szegte kedvünket, hogy a fiúk nagy

örömükben egyik este, játék közben

elveszítették a bõrfocit!

Szeretnénk hagyományt teremteni.

Jövõre más helyszínen, még színesebb

programokkal várjuk a fiatalokat.

Köszönet illeti a pedagógusokat,

Erika és Edit nénit, nem utolsósorban

a kitûnõ szakács és gombfoci-

játékvezetõ kollegát, Józsi bácsit.

Tóth Zoltán
szervezõ-táborvezetõ

Sárospatakon  nyaraltunk!

Nézem a "fehér csodát" és ámulok.

Hát akkor dolgozzunk meg azért a

gépjármûvezetõi pótlékért! Nyakamba

kapom a szoknyámat és fellépek a "vilá-

got jelentõ deszkákra". Hát ez volna Õ?

A Lada Níva! Fúl extrás mûbõr ülések,

négyablakos légkondi-vatta feeling!

Felbõg a motor, a váltó okoz némi

fejtörést, de elindulunk. Szerencsére csak

a garázsig kell kibírnom halláskárosodás

nélkül. Nem erõsségem a tájékozódás,

így meglehetõst leizzadok, mire

"odatépek" a "Mogyoródira". Útközben

próbálok minél inkább belesüppedni az

ülésbe. Eggyé válok a karosszériával.

Felveszem a forgalom ritmusát, egészen

egy útlezárásig. Õrült nõk ketrecében

érzem magam. Toporgunk… Végre

mehetnék, ha nem fulladnék le.

Mögöttem kihajol az erõsebbik nem

jeles képviselõje az autóból és leszõkéz.

Nem is vagyok szõke! Csak csíkok van-

nak a hajamban, de ezt hogy magyaráz-

zam el egy giga travi gorillának a

rózsaszín ingjében?

Padlógáz, csikorgó kerék.

Megérkeztem, miközben kicsavarom

ruhámból a vizet. Elnapolom a Forma 1-

es nevezésemet… egy-két évvel.  

Sugár Kriszti

A Független Rendõr Szakszervezet delegációja kivonult a Belügyi
Érdekegyeztetõ Tanács szeptember 1-i szakértõi ülésérõl, mert a
Belügyminisztérium nem biztosítja a  hatszázalékos béremelést a
közalkalmazottaknak. A témával a következõ számunkban részletesen
foglalkozunk!

Az RTF Rendészeti Vezetõképzõ,

Továbbképzõ és Kutatóintézet mun-

katársaként az újszülött-ölés kriminoló-

giai kérdéseivel; a barátságos konfliktus-

megoldásokkal és a mediációval

foglalkozom. Olyan kutatásokat végzek,

amelyek közvetlenül vagy közvetetten a

bûnmegelõzés céljait szolgálják. 

Tekintve, hogy mindezt már jó két

évtizede mûvelem, fõként a német

nyelvterületen is kialakultak szakmai

kapcsolataim. Évenként 2-3 alkalommal

meghívnak konferenciákra. A konferen-

cia-elõkészületek jó részét e-mailen ren-

dezzük, de néha elkerülhetetlen, hogy

szóban, telefonon is érintkezzünk. 

Néhány hónapja vaskos telefonszám-

lákat kapok, van ugyanis egy keret, ami

nyilván szûk, ha túllépem. Fizethetek,

mint egy katonatiszt, pardon, rendõr-

tiszt. Pedig csak egy egyszerû polgári

pszichológus vagyok, aki igyekszik a

munkaidõ-alapját valóban munkára

fordítani azzal a naiv elképzeléssel, hogy

legalább telefonon tudok olyan kapcso-

latokat ápolni, amelyek munka-szem-

pontból (is) ápolandók. Havonta

megkapom a listát a hívott számokkal, a

beszélgetések árával, mit tehetek, bólin-

tok, nyelek egyet és mellékelt csekkel

rohanok a postára. Ezek után háromszor

is meggondolom, hogy felhívjak-e bár-

kit. Az önkorlátozás kárát máris érzem,

hiszen senki sem pótolhatatlan. 

Dr. Cseres Judit 
pszichológus, kriminológus

RTF RVTKI, Adyliget

Egy rendõrnõ
naplójából…

Lapzártakor érkezett
Kivonuló szakszervezet

Hallgassunk olcsón?!
Saját zsebbõl fizetjük a külföldi hívásokat
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A Szt. György Közbiztonsági Alapítvány
Az Alapítvány fõ célja a rendõrségi költségvetési hiány kiegészítése, az

anyagi terheket jelentõ szolgáltatások biztosítása a megyénként kialakított

helyi képviseletek segítségével.

Az Alapítvány a tárgyi adományok tulajdonjogát fenntartva, az

üzemeltetési költségeket részben vagy teljesen átvállalva, használati jogokat

biztosít a pályázatot nyert rendvédelmi szerveknek az elvégzendõ

államigazgatási és a rendõrségi törvényben megjelölt feladatok ellátásához,

végrehajtásához.

Az Alapítvány vagyonához és kereteihez mérten anyagi, tárgyi és szolgál-

tatási lehetõségeket biztosít a szociálisan rászoruló belügyi, rendõri dolgo-

zóknak.

Az Alapítvány nyílt. Hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személy,

illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, egyéb

gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok vagy költségvetési szervek, pénz-

beli vagy természetbeli adománnyal, illetve vagyonrendeléssel csat-

lakozhatnak. Ennek éves értéke (összege) meghaladja a 2.000.000 forintot.

Kétszery Zsolt, Féniász László

Kuratórium titkárai  

A Földhitel Bank
kedvezményes hitelei

A Földhitel- és Jelzálogbank a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére kedvezményes kamatozású lakáshi-

tel-konstrukciót, a Tandem Hitelt vezetett be.

Új szolgáltatásként a Bank az EURO alapú lakáshitelt is kínál.

Keresd Sugár Krisztinát (tel: BM 14593 illetve 06/30-280-3226) és számoljatok együtt, hátha még összejöhet

az álom az újabb lakásról vagy házról vagy akár egy bõvítésrõl!



Járõrangyal
Gyakran villan fel elõttem egy kép. Évekkel ezelõtt a televízió elõtt ülve a "Miss Hungary" döntõs hölgyeit

figyeltem, amikor egy kedves mosoly csillant meg a színpadon. Geszler Dorottya volt, aki a dobogós hely mel-

lett, méltán szerezte meg a közönség elismerését is. Bevallom szépsége nõi szemmel is irigylésre méltó. És rendõr

szemmel? Nos a válaszra talán férfi kollégáimat kellene felkérnem.

-Te képes vagy a mosolyoddal lefegyverezni a rendõröket?

Úgy érzem, hogy a jogszabály nem enyhül meg a mosolyomtól, de megtörtént már velem, hogy nagy hatással

voltam a rendõrökre. Vidéki fellépéseim miatt gyakran járom autóval az ország útjait és velem is megesett egy-

szer, hogy az egyik kerék felmondta a szolgálatot. Bosszúságomra, palacsinta laposra soványodott. Persze, mint a

nõk többsége, tágra nyílt szemmel vizsgáltam a kidurrant kereket és csak csodálkozni tudtam. Hálát adtam a

gondviselõmnek, hogy nem történt komolyabb baj. A következõ pillanatban rájöttem, hogy ezt a problémát

körömcipõben és vadonatúj fellépõ ruhában kell megoldani. Bevallom a kerékcsere nem az én mûfajom.

Leginkább egy õrangyalnak örültem volna vagy csak egyszerûen, egy arra járó hozzáértõ, segítõkész valakinek,

aki kihúz a pácból. Gondolataimból és a kezdõdõ pánikból a mellettem fékezõ rendõrautó csikorgása zökkentett

ki. Talán az ég meghallgatott és küldött õröket, pontosabban rendõröket. A két járõr hamar kiugrott a szolgálati

kocsiból és a probléma után érdeklõdött. Miután tájékoztattam õket a lukas kerékrõl, figyelmességük egészen

meglepett. Azonnal hogylétem felõl érdeklõdtek és megpróbáltak meggyõzõdni arról, hogy semmilyen sérülés

nem keletkezett rajtam a defekt következtében. Aggodalmukat pár perces esetleírás után sikerült csak eloszlat-

nom és a megnyugvás perceit követõen, rendõreim felajánlották segítségüket a kerékcseréhez. Természetesen a

kedves gesztust visszautasítani nem tudtam, egyrészt praktikus okokból, másrészt pedig biztonsági szempontból.

Kerékcsere plusz személyvédelem! Igazi szolgálat! A furcsa helyzetben nem igazán jutottam szóhoz, egyszerûen

csak figyeltem a serény egyenruhásokat. A pótkerék hamar leváltotta a lelapult gumit. Õrangyalaim a javítás

végeztével természetesnek tekintve a kerékcserét, búcsút intettek és tovább indultak. Néztem a lassan távolodó

rendõrautót és csak mosolyogtam magamban. Szóval a rendõrök szolgáltak és védtek! Utólag már örültem a

defektnek és a kellemes találkozásnak. Visszatérve a kérdésedre: nem igazán szeretnék azért mosolyogni, hogy

egy rendõrt lefegyverezzek. Az már biztosan nem csak egy egyszerû mûszaki probléma lenne.

"Azt hiszem, meg lehet érteni a kollégákat! "

Kállai Mariann

GGeesszzlleerr  DDoorroottttyyaa




