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Az ORFK lát e lehetõséget  arra, hogy
a 2010. január elsejétõl megszüntetett
önkéntes pénztári munkáltatói hozzájá-
rulást az év folyamán milyen módon és
mértékben tudja pótolni!?

Az ORFK mikor ad ki egységes állás-
foglalást a magasabb beosztásba helye-
zett, de elõ nem léptetett hivatásos kol-
légák ügyének visszamenõleges rende-
zésével kapcsolatban?

Tudomásunk szerint Gyõr-Moson-Sop-
ron megyében kollégáinknak az albérleti
hozzájárulást csak annak fizetik, aki ma-
gánszemélytõl bérel lakhatási lehetõséget.
Azokat viszont aki közülettõl vagy intéz-
ménytõl bérelnek albérletet, elutasítják.
Miért? A 40/2000 számú BM-rendelet
nem tesz ilyen megkülönböztetést.

Milyen intézkedést tervez a munkál-
tató a közalkalmazotti bértábla változta-
tása érdekében a megemelt nyugdíjkor-
határ miatt?

A BRDSZ fõtitkárának legfrissebb in-

formációi alapján miért az utolsó napon
módosították a humánigazgatáson a
cafetéria-programot?

Hogyan fordulhat elõ, hogy egyes prog-
ramozók olyan programokat hoznak lét-
re, amelyek nem kompatibilisek egyes
perifériákkal?

A 140/1996 kormányrendelet újrasza-
bályozására milyen javaslatot tett az
ORFK a szolgálati beosztásokat illetõen?

A BRDSZ Intézõbizottsága tájékoztatást

Kérdések a március 8-ai RÉT-ülésre!
kér arról, hogy az 50 000 forint „hûség-
pénz” mikortól számít be a nyugdíj-alap-
ba illetve a levont járulékokat mikor fize-
tik vissza a munkavállalóknak?

Kérjük az ORFK nyilatkozatát, hogy a
RSZKI-k állományának a 2010 évi bé-
ren kívüli juttatását ki fizeti? IRM vagy
ORFK?

Tájékoztatást kérünk a dobogókõi és
balatonlellei volt BM-üdülõk átvételének
helyzetérõl.

Pert nyert a BRDSZ

Jogtalanul vonták meg
a gépjármûvezetõi pótlékot

A BRDSZ jogásza február 25-én másodfokon is pert nyert „gépjármûve-
zetõi pótlék jogellenes megvonása” tárgyban. Az eljárt másodfokú bí-
róság a Kecskeméti Munkaügyi Bíróság ítéletét helyben hagyta és kö-
telezte a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság alperest az elma-
radt gépjármûvezetõi pótlék megfizetésére. Lapzártakor még csak az
elsõ fokú ítélet áll rendelkezésünkre.

Szakszervezeti vezetõk, kormányzati képviselõk tárgyalásairól szóló beszámolónk
lapunk 5–10. oldalán

Miniszteri tárgyalóban
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 115 950 FORINT HELYETT MINDENKINEK 251 225 FORINT CAFETÉRIA

Cafetéria, HSZT-módosítás,
üdülõk mûködtetése

Nagyobb lett a választható természetbeni juttatások mértéke

A rendvédelmi szakszerveze-
tek demonstrációs bizottságá-
nak valamint a kormány illetve
az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium képviselõinek
tárgyalás sorozata eredmé-
nyeként február 8-án megálla-
podás született arról, hogy a
kormány megemeli 42 ezer
rendõrségi dolgozó béren
kívüli juttatásának (cafetéria)
összegét.

A megállapodásban a kormány – töb-
bek között – vállalta, hogy a még soron
következõ parlamenti ülésszakon be-
nyújtja azt a törvénymódosítást, a szol-
gálati viszonyt szabályozó törvény meg-
változtatását, melynek alapján nem szû-
nik meg automatikusan a szolgálati jog-
viszonya a kisebb súlyú bûncselekmé-
nyek miatt elmarasztalt hivatásos állo-
mányú dolgozóknak.

Kilátásba helyezték ezen túl, hogy újra
napirendre kerül a korábban bezárásra
ítélt dobogókõi és balatonlellei üdülõk
mûködési feltételeinek biztosítása.

Cafetéria
A megállapodás szerint a rendõrség,

az Rendõrtiszti Fõiskola, a Rendvédel-
mi Szervek Védelmi Szolgálata, a Nem-

zetközi Oktatási és Polgári Válságkeze-
lési Központ és a Bûnügyi Szakértõi
Kutató Intézet valamennyi munkaválla-
lója 251 225 forint bruttó összegû
cafetéria-juttatásban részesül. (Ez az
összeg a hivatásos állomány esetében a
beajánlott 115 950 forintról emelkedett
bruttó 251 225 forintra!) A most kialku-
dott cafetéria-összeg nem érinti a dolgo-
zóknak már kiadott béren kívüli juttatá-
sait – a hivatásos állomány esetében pél-
dául – a ruhapénzt sem, hiszen az a Hszt.
által biztosított.

Illetményalap-szorzók
A hosszú, idõt és fáradtságot nem kí-

mélõ tárgyalások következtében a kor-
mány a rendõrségi munkavállalók bér-
helyzetének javítása érdekében, a hiva-
tásos állomány esetében a köztisztvise-
lõi illetményalap háromszorosáról, a köz-
alkalmazottak és köztisztviselõk eseté-
ben pedig ötszörösérõl egységesen, az il-
letményalap 6,5-szeresére emeli a jut-
tatások összegét.

Az IRM vállalta továbbá, hogy a szol-

gálati idõ 1,2-szeres szorzóval történõ
számítására jogosító beosztásokat 2010.
május 15-ig – az érdekképviseleti szer-
vekkel egyeztetve – kormányrendeletben
ismét meghatározza.

Kezdeményezik
a Hszt. módosítását

A megállapodás aláírásával a kormány
felvállalta, hogy soron kívül, az Ország-
gyûlés februári ülésszakán kezdeménye-
zi a szolgálati törvény módosítását an-
nak érdekében, hogy elkerülhetõvé vál-
jon a hivatásos állományúak szolgálati
viszonyának kisebb súlyú katonai bûn-
cselekmények miatti kötelezõ meg-
szüntetése.

Megmentik
a volt BM-üdülõket

A megállapodás aláírásával a kormány
kötelezettséget vállalt arra, hogy május
15-ig megteremti a dobogókõi és a
balatonlellei volt BM-üdülõk ORFK ke-
zelésébe adásának jogi feltételeit.

Nézõpontok
A szakszervezetek demonstrációs bizottsága a kormány képviselõivel kö-
tött megállapodásról szóló sajtóközleménye szerint a több napon át tartó
megbeszélések során elérte, hogy újra napirendre kerül a Hszt. módosítá-
sa, a kormány megemeli 42 ezer rendõrségi dolgozó béren kívüli juttatásá-
nak (cafetéria) összegét és megteremti két – korábban bezárásra ítélt –
üdülõ további mûködtetésének feltételeit.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium sajtó közleménye pedig azt
emelte ki, hogy megállapodás született a 2010. évben választható ter-
mészetbeni juttatások éves keretösszegének emelésérõl (caféteria-jut-
tatások) is, amit a felek 251 225 forint/fõ/évben rögzítettek. A magasabb
összegû természetbeni juttatásokból a teljes rendészeti állomány, még
a büntetés-végrehajtás dolgozói is részesülnek.
A minisztérium nagyra értékelte, hogy a szakszervezetek a munkaválla-
lók érdekeinek következetes képviselete mellett ésszerû kompromisszum-
ra is törekedtek: „az a tény pedig, hogy a megállapodásban rögzített több-
letjuttatások valamennyi munkavállalót megilletik, egyúttal azt is jelzik,
hogy eredményes érdekképviseleti munka elsõsorban a tárgyalóasztal
mellett végezhetõ” – hangsúlyozták az Országos Sajtószolgálathoz elju-
tatott közleményükben.
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AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER UTASÍTÁSA

A 2010. évben választható
természetbeni juttatásokról

Dr. Forgács Imre igazságügyi és rendészeti
miniszter a február 11-én aláírta a rendõrség-
nél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a
Rendõrtiszti Fõiskolán, a Rendvédelmi Szer-
vek Védelmi Szolgálatánál, a Nemzetközi
Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ-
nál, valamint a Bûnügyi Szakértõi és Kutató-
intézetnél a 2010. évben választható termé-
szetbeni juttatásokról, azok mértékérõl, kifize-
tésének rendjérõl és módjáról szóló IRM-
utasítást, amit lapunkban is közzé teszünk.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 6/2010. (HÉ ….) IRM
utasítása a rendõrségnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél,
a Rendõrtiszti Fõiskolán, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szol-
gálatánál, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési
Központnál, valamint a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetnél
a 2010. évben választható természetbeni juttatásokról, azok mér-
tékérõl, kifizetésének rendjérõl és módjáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgá-
lati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. § (6)
bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 49/F. § (1) és (4) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ utasítást adom ki:

1. §1. §1. §1. §1. § Az utasítás hatálya a rendõrségre, a büntetés-végre-
hajtási szervezetre, a Rendõrtiszti Fõiskolára, a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálatára, a Nemzetközi Oktatási és Pol-
gári Válságkezelési Központra, valamint a Bûnügyi Szakértõi
és Kutatóintézetre terjed ki.

2. §2. §2. §2. §2. § A cafetéria-rendszer keretében természetbeni juttatás-
ként (a továbbiakban: juttatás) a következõ juttatások választ-
hatók:

a) üdülési csekk,
b) melegétkeztetés,
c) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzá-

járulás,
d) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzá-

járulás/önsegélyezõ pénztári munkáltatói hozzájárulás,
e) internethasználati-díj hozzájárulás,
f) hidegétkeztetés,
g) ajándékutalvány,
h) lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás.
3. §3. §3. §3. §3. § A juttatásokra 2010-ben felhasználható bruttó éves ke-

retösszeg 251 225 forint/fõ.
4. §4. §4. §4. §4. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerv az üdülési csekket

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre
szóló üdülési csekk formájában biztosítja, legkésõbb 2010.
május 31-ig.

5. § 5. § 5. § 5. § 5. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerv a melegétkeztetést
melegétel utalvány formájában biztosítja, amelynek mértéke
nem haladhatja meg a havi 18 000 forintot. A melegétkezteté-
si utalvány kiadására 2010. július 1-jétõl kerül sor.

6. §6. §6. §6. §6. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerv a munkáltatói tag-
díj-hozzájárulást

a) az önkéntes nyugdíjpénztárnál, nyugdíjpénztárnál, vagy
b) az egészségpénztárnál vagy önsegélyezõ pénztárnál veze-

tett egyéni számlára havonta utalja át.
7 .  §7 .  §7 .  §7 .  §7 .  § (1) Az utasítás hatálya alá tartozó szerv az

internethasználati-díj hozzájárulást
a) utalvány formájában,
b) utólagos számlára utalással, vagy
c) utólag a házipénztárból történõ kifizetéssel
biztosítja.
(2) Az internethasználati-díj hozzájárulás biztosításának

módját az utasítás hatálya alá tartozó szerv határozza meg.
(3) Az internethasználati-díj hozzájárulás feltétele a jogo-

sult vagy a vele egy háztartásban élõ házastárs nevére szóló,
egyedi szolgáltatási szerzõdés másolatának benyújtása, vala-
mint az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak esetén a
jogosult vagy a vele egy háztartásban élõ házastárs nevére ki-
állított és befizetett internethasználati-díj számla bemutatása.

(4) A juttatás havi mértékét a jogosult határozza meg azzal,
hogy legfeljebb a havi internet-elõfizetési díjjal megegyezõ
összegû juttatás nyújtható. 

8. §8. §8. §8. §8. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerv a hidegétkeztetést
és az ajándékutalványt utalvány formájában biztosítja.

9. §9. §9. §9. §9. § Az utasítás hatálya alá tartozó szerv a lakhatással kap-
csolatos költségekhez való hozzájárulást a jogosult nevére ki-
állított és befizetett számla bemutatását követõen, utólagos
számlára utalással biztosítja.

10. §10. §10. §10. §10. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép
hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tar-

tozó rendvédelmi szervek, valamint a Rendvédelmi Szervek
Védelmi Szolgálata hivatásos állományú tagjai 2010. évben
választható természetbeni juttatásairól, annak mértékérõl, ki-
fizetésének rendjérõl és módjáról szóló 4/2010. (II. 5.) IRM
utasítás, valamint

b) a rendõrségnél foglalkoztatott köztisztviselõk 2010. év-
ben választható természetbeni juttatásairól, annak mértéké-
rõl, kifizetésének rendjérõl és módjáról szóló 5/2010. (II. 5.)
IRM-utasítás.

Dr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter
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 BÁRDOS JUDIT:

AHOGYAN MI LÁTTUK
ÉS TAPASZTALTUK

Szakszervezetünk részérõl
minden lehetséges eszközt
igénybe véve – a demonstrá-
ciós bizottságban részt vevõ
társ-szervezetekkel együtt –
igyekeztünk követeléseinknek
hangot adni, ehhez igénybe
vettük a napilapok és az
elektronikus sajtó, a különbö-
zõ rádiók és televíziók támoga-
tását, ahol soha sem különvé-
leményeket, hanem a demonst-
rációs bizottság együttes
véleményét fogalmaztuk meg.
Nem sajátítottuk ki csak ma-
gunknak a tárgyalások kezde-
ményezését, hiszen tudomá-
sunk szerint lehet, hogy egy-
két nap eltéréssel ezt megtette
volna más szakszervezet is.
Nem adtuk fel a szervezet
politikamentességét, amelyet
alapszabályunk is rögzít.
Ennek során figyelembe
vettük, hogy az ágazatban
dolgozó több mint 42 ezer
munkavállaló a mindenkori
közigazgatás részeként mûkö-
dõ Magyar Rendõrség munka-
vállalója és tevékenységét nem
igazíthatja egyetlen egy kor-
mányhoz sem!
A BRDSZ részérõl saját ma-
gam, Papp Zoltán és a de-
monstrációk szervezésében
jártas Kovács József vett részt
mind a demonstrációs bizott-
ság ülésein, mind pedig a
tárgyaló delegáció munkájá-
ban. Kollégáimmal együtt
összefoglaltuk a forró napok
történéseit, természetesen a
mi nézõpontunkból, ahogyan
mi láttuk, ahogyan mi tapasz-
taltuk. A fordulatokban gazdag
események krónikáját meg-
osztjuk a T-MA Olvasóival.

Nemtelen támadások

A szervezetek közötti egység kérész-
életû volt, de elõre vetítette annak a le-
hetõségét, hogy a rendvédelmi ágazatban
a jövõben ez ismét létrejöhet.

Az elmúlt hetek eseményeinek értéke-
lése elõtt szükségszerûen fel kell eleve-
níteni a két évvel ezelõtti eseményeket,
a 2008-ban az igazságügyi és rendészeti
miniszterrel megkötött megállapodás
születésének körülményeit. Meg kell ten-
ni ezt azért is, mert az események, ame-
lyek most ez év februárjában bekövet-
keztek, ugyancsak nagy hasonlóságot
mutattak az akkori történésekkel.

Lássuk tehát a 2008. év végén történt
bonyodalmakat! Annak idején, a – köz-
szolgálati szakszervezetek ellenzése nél-
kül – a rendvédelemben dolgozók az el-
vont 13. havi illetmény egyszeri kompen-
zálására átlag nettó 100 000 forint bé-
ren kívüli juttatásban részesülhettek, ha
az ágazatban mûködõ szakszervezet meg-
állapodást kötnek a kormányt képviselõ
miniszterrel. A rendõrségen belül csu-
pán két szakszervezet döntött az aláírás
mellett a BRDSZ és a Rendészeti Véd-
egylet. Tehát csak ez a két szakszerve-

zet tárgyaló delegációi voltak felhatal-
mazva arra, hogy a kompenzációt elfo-
gadva aláírják a megállapodást annak
érdekében, hogy a rendõrségi dolgozók
béren kívüli juttatásban részesülhesse-
nek.

Az aláírás után a távolmaradó szerve-
zetek nyilatkozatai egyre jobban eldur-
vultak, minden agitáló erejükkel a
BRDSZ és a Rendészeti Védegylet ellen
fordultak. Tették ezt annak ellenére,
hogy tudatában lehettek annak, ha a
megállapodást senki sem írja alá, akkor
ettõl a pénztõl elesett volna mintegy
42 000 rendõrségi munkavállaló.

A durva támadások sora mind a két
szakszervezetnél tagvesztést eredménye-
zett. A példátlan mértékû demagógia
nem ismert határokat: „ha nem írják alá,
akkor is megkaptuk volna”, „még töb-
bet is adhattak volna”, vagy pedig „ala-
mizsna nem kell”!

A nemtelen támadások kísértetiesen
megismétlõdtek. Most szintén azok a
szakszervezetek, amelyek az egyezmény
megkötésétõl elhatárolódtak és távol tar-
tották magukat a megállapodás aláírá-
sától, azok nyomban elvtelen és nemte-
len támadásokat intéztek az aláírók el-
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len. (Igaz ugyan, nem intézkedtek a tag-
ságuk felé, hogy a mások által elfoga-
dott összeget utasítsák el!) Sajnálatos
módon magatartásukkal igazolták, hogy
egyszerre nem lehet kétféle magatartás-
nak eleget tenni.

Azt soha senki nem írta le, hogy a feb-
ruári megállapodás tétje 5,6 milliárd fo-
rint volt! A rendõrségi dolgozók ekkora
összeggel kaptak többet az év elején
megajánlottakhoz képest! Megjegyezhetõ
ugyanakkor az is, hogy a megállapodás-
tól távolmaradó szervezetek vagy azok
tagjai nem utasították vissza a kialku-
dott béren kívüli juttatásokat, azokat,
ugyanúgy elfogadták, mint az aláíró szak-
szervezetek tagjai.

Idegfeszítõ tárgyalások
Ezen elõzmények után kezdõdtek meg

2009. év végén a következõ évre vonat-
kozó tárgyalások, akkor már az úgy ne-
vezett cafetéria-rendszerrõl.

Elöljáróban arra is emlékeztetni kell,
hogy évek óta éles polémia folyik arról,
hogy a rendõrségen milyen módon veze-
tik be ezt a juttatási formát, amely an-
nak idején igen vonzó rendszernek tûnt.
Ma azonban már tudjuk, hogy cafetéria-
rendszer megadóztatása miatt a munka-
vállaló oldaláról ez már koránt sem olyan
vonzó juttatás, mint volt korábban, hi-

szen a cafetéria-juttatás nettó értéke az
adóval csökkent! (Emlékeztetõül: a Bel-
ügyminisztérium 2006. évi megszûnése
után egyetlen egy alkalommal, 2008-ban
sikerült a rendõrségen kívülre vinni a
megállapodást.)

Az éppen soros miniszterek véleménye
az volt, hogy nem kívántak költségveté-
si ügyben a rendõrség vezetése helyett
dönteni, õk pedig nem tudtak nagyság-
rendileg olyan mértékû összeget „elõbá-
nyászni” a költségvetésbõl, amire az ér-
dekképviseletek igényt tartottak. Így a
béren kívüli juttatások keretébõl adhat-
tak tömegközlekedési utazási bérletet,
jogszabály alapján ruházati költségtérí-
tést és étkezési hozzájárulást, megálla-
podás alapján önkéntes nyugdíjpénztári
támogatást, iskolakezdési támogatást, és
évente egy vagy két alkalommal kis ér-
tékû ajándékot.

Mindezekhez viszont az is hozzátarto-
zik, hogy a rendõrségen belül három jog-
viszony alapján foglalkoztatnak munka-
vállalókat. A tárgyalások ezek szerint
elkülönülnek a  szolgálati viszonyban
állók, a köztisztviselõk  és közalkalma-
zottak juttatásainak megvitatására. Mind
a hivatásosnak, mind a köztisztviselõnek
bizonyos juttatásait – így a cafetéria alap-
jait is jogszabályok rendezik, de a köz-
alkalmazottakat illetõen erre a jogalkotó

nem gondolt, így több tíz kollektív szer-
zõdés van hatályban eltérõ juttatási tar-
talommal a rendõrségen belül, hiszen
ágazati kollektív szerzõdés kötésére
nincs jogszabályi lehetõség a sok önálló
munkáltató miatt.

A tárgyalási események olyan bonyo-
dalmakkal kezdõdtek, amire senki sem
számított. A tavalyi év végén megkezdett
tárgyalások közepén lemondott az akkor
regnáló miniszter és mindazok, amirõl
addig szóban megállapodtunk, kútba
estek, azaz érvényüket veszítették.

Szakszervezeti
egyeztetés nélkül

Emlékezetes, hogy az év végén az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztériumban
a jogalkotási folyamat elfogadott rendje,
gyakorlata felborult. Szakszervezeti
egyeztetés nélkül került módosításra és
lépett hatályba január 1-jétõl a Hszt. –
szolgálati törvény – azon szakasza, mely
a hivatásos szolgálatra méltatlannak mi-
nõsíti azt, akinek büntetõjogi felelõssé-
gét a bíróság szolgálati viszony kereté-
ben vagy annak felhasználásával szán-
dékosan elkövetett bûncselekmény mi-
att jogerõsen megállapította.

Óriási felháborodást váltott ki, hogy
bármely szándékos katonai bûncselek-
mény a szolgálati viszony kötelezõ meg-

Hála Istennek, megállapodás született
Szerkesztõségünk „terjedelmes visszaemlékezést” kapott Kovács Józseftõl is, aki a BRDSZ
tárgyalódelegációjának tagja volt. Köszönjük a beszámolót. Elbeszélésének egy részletét
megosztjuk Olvasóinkkal.
...A harmadik tárgyaláson már a Hszt. és üdülõk kérdéskörében éppen az egyezség részleteinek
aláírására készültünk, amikor a kormány képviselõi meglepetésünkre taktikát változtattak. Bejelen-
tették: csak „csomagban” hajlandók velünk megállapodni. A szakszervezeti oldalt ez meglepetés-
ként érte…
Elkezdõdtek tehát az újabb oldalegyeztetések. Hol mi, hol pedig a kormányoldal kért idõt. Megálla-

podás megszületésére azonban még jó ideig várni kellett. (...)
A kormány képviselõi pénteken azt javasolták, egyeztessünk a következõ hét keddi napján, az esti órákban. Mivel az
idõ sürgetett a Hszt. módosítása miatt, a szakszervezeti oldal már másnapra, szombat délelõtt 10 órára kérte a
tárgyalások tovább folytatását. A kormányzati vezetõk elõbb szakértõi háttér hiányára hivatkozva akartak kitérni a
tárgyalások folytatása elõl. Ez azonban nem sikerült nekik, a szakszervezeti oldal nyomására beadták derekukat.
A szombati tárgyalások úgy kezdõdtek, mint a többi napon az már megszokott volt, de késõbb már körvonalazódtak
a megállapodás lehetõségei, amit a következõ tárgyalási fordulókon már mind a két félnek el lehet fogadtatni. Újabb
oldalegyeztetések, újabb javaslatok, újabb számolgatások következtek. Azzal zártuk a szombatot, hogy „visszame-
gyünk” szakszervezeti testületeinkhez és egyeztetünk a körülményekrõl. Az RKDSZ már szombaton kész lett volna
aláírni alacsonyabb összeget is, de nekünk és az FRSZ-nek nem volt felhatalmazásunk az aláírásra...
Szombat este egyeztettünk az intézõbizottságunk tagjaival, interneten egyszerre fent voltunk, és chateléssel vitattuk
meg a helyzetet. (Lám, lám mire jó az internet!)
Hétfõ reggel 8 órakor folytattuk a megbeszéléseket, újabb oldalegyeztetések, alkudozások, melynek végén, hála
Istennek megállapodás született a kormány és a szakszervezetek között. Szerkesztés, nyomtatás, helyesbítések,
újabb nyomtatás, végül a nehezen megszületett egyezség aláírása!(...)

Kovács József
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szüntetésére vezet, függetlenül annak
súlyától és a bíróság által kiszabott bün-
tetéstõl. Ismeretes, hogy a fegyelmi és a
katonai büntetõeljárások a rendõrségen
belül igen gyakoriak. A Hszt. módosítá-
sa után a büntetõ törvénykönyv szándé-
kos katonai bûncselekménynek minõsí-
ti azt is, ha a rendõr szolgálatban elal-
szik, rendeltetési helyét elhagyja (toa-
lettre megy) vagy a szolgálat ellátására
vonatkozó rendelkezéseket más módon
megszegi.

A BRDSZ ezt a szigorító rendelkezést
indokolatlannak tartotta. Szakszerveze-
tünk szerint ez, a módosítás óta elfogad-
hatatlan, mert ezzel a jogalkotó megszün-
tette a hivatásos állomány életpálya-mo-
delljét, eltörölte vagy korlátozta a szol-
gálati jogviszonnyal járó kedvezménye-
ket, elértéktelenítette az illetményeket,
míg a másik oldalon ellentételezés nél-
kül újabb és újabb kötelezettségeket és
terheket rakott a rendõrökre.

Ugyancsak a szakszervezetek minden-
nemû tájékoztatását mellõzve módisította
a 140/1996 (VIII. 31.) számú kormány-
rendeletet oly módon, hogy 2011. janu-
ár 1-jei hatállyal megszüntette a közte-
rületi, a határrendészeti, a nyomozói és
a jogszabályban meghatározott egyéb il-
letménypótlékokban részesülõk szolgá-
lati idejének 1,2-szeres kedvezményes
számítását. Tette mindezt annak ellené-
re, hogy ez a szabályozás 2006-ban tör-
tént meg a szakszervezetek kezdeménye-
zésére, mert a kormány illetményeme-
lés helyett így akarta kompenzálni a hi-
vatásos állományt.

Szemet szúró
különbségek

A BRDSZ decemberben és januárban
több alkalommal kezdeményezte az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Érdekegyeztetõ
Tanács (IRÉT) összehívását – mert meg-
állapodás hiányában csak a jogszabály-
ban rögzített minimumot kívánták meg-
adni az IRM által irányított szervek mun-
kavállalóinak – mely kezdetben siker-
telen volt, majd január közepére ez meg
is történt.

Addigra teljesen egyértelmûvé vált,
hogy a központi igazgatásban a (minisz-
tériumokban és az általuk irányított szer-
veknél – kivéve az IRM) szemet szúró

különbségek jöttek létre, eltérõ mértékû
cafetéria-összegeket vezettek be. A la-
pok is megírták, nagy volt a „szóródás”:
350 ezer és 950 ezer forint közötti össze-
gek röpködtek.

Ugyancsak negatív hatásként jelentke-
zett az ágazatban Bajnai GordonBajnai GordonBajnai GordonBajnai GordonBajnai Gordon minisz-
terelnöknek az egyik kereskedelmi tele-
vízióban elhangzott nyilatkozata, amely
megvédte a központi közigazgatásban dol-
gozók kiemelt dotálásának filozófiáját:
„valamit fizetni kell a minisztériumok-
ban dolgozóknak, mert rengeteget elvet-
tek tõlük, miközben a velük szembeni
elvárások nõttek a válság miatt, ingyen

nem fognak dolgozni. A köztisztviselõk-
nek járó jutalmakat egyébként is korlá-
tozták, a jelenlegi rendszerben csak a
bérbõl és a cafetériából tevõdik össze a
fizetésük. Valamit fizetni kell nekik”.

Anomáliák
A 2010 január 15-ére összehívott

IRÉT-ülésen a rendõrség reprezentatív
szakszervezetei (BRDSZ, FRSZ, RV,
TMRSZ) a cafetéria mértékét, – mint
elfogadható tárgyalási alapot – a köztiszt-
viselõi illetményalap tízszeres szorzatá-
ban jelölték meg. A minisztérium kép-
viselõi csupán a jogszabályi minimumot
három és ötszörös szorzóban tartották el-

fogadhatónak, miután minden egyes „ki-
számításnál” a 2010. évi jövedelmek net-
tó emelkedéséhez „hozzáadták” az adó-
jogszabályok pozitív változásait is.

Megjegyezzük: a kormányzati oldal ré-
szérõl nem akarták figyelembe venni,
hogy  a 13. havi illetmény teljes elvoná-
sával 2009-ben csak a bruttó 131 ezer
forint kereset határral rendelkezõ köz-
szolgák kapták meg a teljes 13. havi bé-
rüket, minden hónapban annak egy ti-
zenketted részét! Az idén viszont ez már
megszûnt, s bruttó 98 ezer forint juttatás
járna csak egységesen bruttó 340 ezer
forint bérszínvonal eléréséig. Megválto-
zott továbbá a juttatás ütemezése is. A
szakszervezetekkel kötött megállapodás
alapján ez két részletben – januárban és
márciusban – kapják meg az érintettek
a kereset kiegészítést.

Senki nem számolt az akkori megálla-
podás során  a szuperbruttósítás tényé-
vel. Ki gondolt volna arra, hogy a 27 szá-
zalékkal megemelt havi illetmény bru-
tálisan csökkenti a kiegészítésben része-
sülõk létszámának arányát. Szembesül-

nünk kellett például azzal a ténnyel, hogy
„az utcán pluszfeladatot teljesítõ” rend-
õrök, vagy éppen a még diplomával is
rendelkezõ kollégáink nem részesülnek
ezek után ebbõl a juttatásból. Sajnos azt
elfogadni lehetetlenség, hogy ezek miatt
a diploma tovább devalválódik. Ezt a
réteget azzal „büntetik”, hogy szociális
alapon sokkal kevesebb jövedelemhez
jutnak, mint az alacsonyabb keresetûek.

„Bekeményítettek”
Január 15-én a szakszervezeti oldal

kinyilvánította követeléseit, kezdemé-
nyezte, hogy a miniszter tájékoztassa a
miniszterelnököt arról, hogy a további-

Cafetéria a
tûzoltóknál,

katasztrófavédõknél
Az Önkormányzati Minisztérium
irányítása alatt álló tûz-, és ka-
tasztrófavédelmi ágazatban a
2010. évre járó cafetéria-keret
összegét bruttó 240 000 forintban
állapították meg.
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akban a tárgyalásokat vele kívánják foly-
tatni, s ha ez nem jön létre február 1-
jéig, akkor a szakszervezetek együttes
fellépésével fognak szembetalálkozni.

Megtörtént a csoda:
létrejött a
szakszervezeti egység

Január 25-én együttmûködési megál-
lapodást kötött a Belügyi és Rendvédel-
mi Dolgozók Szakszervezete, a Függet-
len Rendõrszakszervezet, a Rendészeti
Védegylet, a Tettrekész Magyar Rend-
õrség Szakszervezete és csatlakozott a
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók
Szakszervezete is. A szakszervezet által
létrehozott demonstrációs bizottság ve-
zetõjének Papp Zoltánt, szóvivõjének dr.dr.dr.dr.dr.
Bárdos JuditotBárdos JuditotBárdos JuditotBárdos JuditotBárdos Juditot választotta meg.

A demonstrációs bizottság tagjai vál-
lalták, hogy a továbbiakban a megálla-
podás tartalmát képezõ ügyekben együtt
lépnek fel, akcióikat közösen szervezik,
közösen mozgósítják tagjaikat, közösen
tájékoztatják a közvéleményt.

A tárgyalások megkezdése elõtt a bi-
zottság tagjai elkészítették akciótervüket
annak érdekében, hogy sikertelenség
esetén gyorsan lehessen reagálni az ese-
ményekre.

Abban is megállapodtak, hogy mind-
addig, amíg a tárgyalások folytatódnak,
az eltervezett akciókat külön-külön(!)
egyik szervezet sem kezdi meg.

Közös elõterjesztéssel fordultak az Al-
kotmánybíróság (AB) elnökéhez. Együt-
tesen kérték, hogy az AB soron kívül
vizsgálja felül a hivatásos állomány
sztrájkjogának a tilalmát. Ezek után a
demonstrációs bizottság egy közös saj-
tóközleményben tájékoztatta a közvéle-
ményt az együttmûködés hátterérõl, a
közös követelésekrõl, valamint a telje-
sítés érdekében lehetséges együttes fel-
lépésrõl.

Végtelennek tûnõ
tárgyalási fordulók

Rövid idõn belül, már január végén
megkezdõdött az idegek harca, a felek
újra a zöldasztal mellé ültek. Egyik ol-
dalon a demonstrációs bizottságba tömö-
rülõ szakszervezetek, velük szemben
pedig az államot képviselõ magas rangú

vezetõk. A kormányt Forgács Imre Jó-Forgács Imre Jó-Forgács Imre Jó-Forgács Imre Jó-Forgács Imre Jó-
zsef zsef zsef zsef zsef igazságügyi és rendészeti miniszter
és kabinetfõnöke, valamint Csizmár Gá-Csizmár Gá-Csizmár Gá-Csizmár Gá-Csizmár Gá-
borborborborbor államtitkár képviselte.

Az elsõ tárgyalási napon a tárgyalócso-
portok meghallgatták egymást. A kor-
mányzati oldal a jogszabályok módosí-
tására, a szövegszerû javaslatok elkészí-
tésére tett ígéretet, valamint a különbö-
zõ számítások rendelkezésre bocsátását
vállalta a szakszervezetek részére.

A második tárgyalási napon (február
elsején) a cafetéria-juttatásokról volt szó.
Csakhamar kiderült, hogy a nézõpontok
igen távol állnak egymástól. Az állás-
pontok a találkozás alatt nem közeled-
tek egymáshoz. A kormány képviselõi a
a cafetéria-juttatási összeg megállapítá-
sába bele kívánták számolni az adójog-
szabályok változásait illetve szociális
alapon kívánták a jogosultak körét meg-
állapítani.

Megegyezni pusztán a Hszt, BTK, va-
lamint a 140/1996 évi kormányrendelet
módosításáról szóló szakértõi tárgyalá-
sok idõpontjáról sikerült.

Csodák pedig
nincsenek: felbomlott
a szakszervezeti
egység

Február másodikán a Tettrekész Magyar
Rendõrség Szakszervezete (TMRSZ) –
minden elõzetes egyeztetés nélkül – a fõ-
város közterein, látványosan megszerve-
zett médiaérdeklõdés mellett, szórólap-
osztogató megmozdulást hajtott végre,
amely a tárgyalási folyamatot megzavar-
ta. A „külön szervezett akciót” a demonst-
rációs bizottságba tömörült többi szakszer-
vezet egységesen elítélte, az együttmûkö-
dési megállapodás szándékos megsérté-

sének minõsítette. A bizottságban meg-
maradt négy szakszervezet ezek után egy-
hangú döntéssel kizárta õket a demonst-
rációs bizottság további munkájából. Er-
rõl a döntésérõl a nyílt levélben tájékoz-
tatták a TMRSZ fõtitkárát.

A Rendészeti Védegylet (RV) annak
ellenére, hogy a döntés meghozatalában
aktívan részt vett, rövid idõn belül kez-
deményezte a TMRSZ visszavételét a
demonstrációs bizottságba. Ettõl viszont

a többi szakszervezet elzárkózott, azért,
mert idõközben az érintett szakszerve-
zet ismét durva lejárató hadjáratot kez-
dett az RV kivételével a BRDSZ és az
FRSZ ellen.

Újabb ajánlatok
A harmadik tárgyalási napon (február

harmadikán) a kormány vállalta, hogy
még ebben a parlamenti ciklusban beter-
jeszti az országgyûlés elé  a szolgálati vi-
szony újbóli (vissza)módosítását. Vállal-
ták továbbá, hogy a több hónapja napi-
renden lévõ volt belügyi üdülõk közül a
dobogókõi, illetve a balatonlellei üdülõt
a visszaadják a rendõrség kezelésébe il-
letve megteremtik ennek a feltételeit.

A cafetéria mértékérõl megállapodni,
vagy megállapodás közeli eredményt el-
érni ezen  a tárgyalási fordulón sem si-
került.

A Rendészeti
Védegylet is kivonul

Február negyedikén ( negyedik tárgya-
lási napon)  már a tanácskozás legelején
a demonstrációs bizottság a cafetéria-ke-
ret köztisztviselõi illetményalap nyolcszo-
rosának megfelelõ összegû meghatározá-
sára tett javaslatot. Hozzátéve, hogy abba
nem számolható bele az állomány egy ré-
sze számára már kiosztott helyi közleke-
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dési bérletek ára. Erre reagálva a kor-
mányzati oldal delegációját vezetõ For-
gács Imre miniszter és Csizmár Gábor ál-
lamtitkár egyértelmûvé tették: a szakszer-
vezetek követelése nem képezheti a tár-
gyalások alapját, mivel annak nincs meg
a költségvetési fedezete. A Rendészeti
Védegylet képviselõi erre a válaszra úgy
reagáltak, hogy elhagyták a tárgyalóter-
met. Bejelentették, hogy szakszervezetük
vezetõtestülete álláspontja szerint a fen-
tieknél alacsonyabb összegû cafetéria-
keretet nem fogadhatnak el.

A „kivonulási intermezzo” után a
BRDSZ, az FRSZ és az RKDSZ képvi-
selõi szem elõtt tartva „az állomány ér-
dekeinek védelmét” a tárgyalások továb-
bi folytatása mellett döntöttek. Kénysze-
rûen tudomásul vették, hogy a kormány-
zati oldal – korábbi nyilatkozatát meg-
változtatva – egyértelmûvé tette, hogy
„csak egy csomagban hajlandó megál-
lapodást kötni”. (A kormány képviselõi
tehát leszögezték: amennyiben a
cafetéria összegében nem születik meg-
állapodás a felek között, akkor  nem haj-
landók tárgyalni a szolgálati idõ 1,2-sze-
res szorzóval történõ számítására jogo-
sultak körének újraszabályozásáról sem
és a szándékos bûncselekmény miatt el-
ítéltek szolgálati viszonyának kötelezõ
megszüntetésére vonatkozó Hszt. módo-
sításáról sem hajlandók egyezséget köt-
ni. Végezetül, azt is kikötötték, hogy nem
hajlandók tárgyalni a dobogókõi és a
balatonlellei üdülõk ORFK kezelésbe
adásáról sem.)

Kölcsönös
engedmények:
egyezség született

A tárgyalások ötödik napján (február
6-án szombaton) – a tárgyalási forduló
második részében –  mind a két fél ki-
fejtette érveit és ellenérveit, végezetül
abban egyeztek meg, hogy az egyezte-
tést a megállapodás reményében  a szak-
szervezetek visszaviszik azokhoz a tes-
tületekhez, amelyek döntési kompeten-
ciával rendelkeznek és felhatalmazást
adhatnak a tárgyalások folytatására vagy
lezárására. A BRDSZ döntésre jogosult
testülete két ellenvélemény mellett, ar-
ról döntött, hogy a BRDSZ fogadja el és

írja alá a megállapodást a kormánnyal.
Ne kockáztassa az eddigi tárgyalásokon
elért eredményeket, a cafetériával egyen-
értékû jogszabály módosítások ne esse-
nek kútba.

A hatodik tárgyalási napon (február 8-
án) egyezség született: visszafogottan,
látványos külsõségeket elkerülve, sal-
langmentesen a tárgyalófelek aláírták a
megállapodásról szóló dokumentumokat.

Mit hozott a konyhára?
A több napon át tartó megbeszélések

során a tárgyaló szakszervezetek elérték,
hogy ismételten napirendre kerül a Hszt.
módosítása. A kormány megemelte 42 ezer
rendõrségi dolgozó béren kívüli juttatásá-
nak összegét! Végezetül és nem utolsó sor-
ban, a kormány megteremtette a két – ko-
rábban bezárásra ítélt – volt belügyi üdülõ
további mûködtetésének feltételeit.

Hivatalos dokumentum született arról,
hogy a szakszervezetekkel kötött megál-
lapodás alapján a Magyar Rendõrség, az
RTF, az RSZVSZ, az NOPVK és a BSZKI

minden egyes munkavállalója 251 225
forint bruttó összegû cafetéria-juttatás-
ban részesül. Nem elhanyagolható tétel
az is, hogy ennek a juttatásnak nem ré-
sze a helyi utazási bérlet és – a hivatá-
sos állomány esetében – a ruhapénz sem,
hiszen azt a Hszt. biztosítja.

Illetményalap, Hszt-
módosítás, szolgálati
idõ, üdülõk megõrzése

A heteken át folyó idegölõ tárgyalások
hozadéka még az is, hogy a kormány
kezdeti elzárkózásából engedve, a hiva-
tásos állomány esetében a köztisztvise-
lõi illetményalap háromszorosáról, a köz-
alkalmazottak és köztisztviselõk eseté-
ben pedig ötszörösérõl egységesen, az il-
letményalap 6,5-szeresére emelte fel a
juttatások összegét.

A megállapodás aláírásával a kormány
vállalta, hogy soron kívül, az Országgyû-
lés februári ülésszakán kezdeményezi a
szolgálati törvény módosítását annak ér-

Hszt. (T/11209/12. sz)
egységes módosítási tervezet

(…) 40.(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. éviXLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt .) 56. (6) be-
kezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A hivatásos szolgá-
latra méltatlan az:)
„d) akivel szemben a bíróság – katonai bûntett kivételével – szolgálati vi-
szony keretében vagy annak felhasználásával, 2009. december 31-ét köve-
tõen elkövetett bûntett miatt jogerõsen büntetést szabott ki és a szolgálati
viszonya az a)-c) pontban valamint az 53. § g) pontban foglaltak alapján nem
szûnt meg.”
(2) A Hszt. 258. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Nem állapítható meg a kifogástalan életvitel, ha az érintettre nem szol-
gálati viszony keretében vagy annak felhasználásával elkövetett, hivatalból
üldözendõ bûntett elkövetése miatt a bíróság jogerõsen büntetést szabott ki,
ha a bûncselekményt 2009. december 31-ét követõen követték el.”
2. A bizottság a törvényjavaslat 50. §-át a következõ (8) bekezdéssel java-
solja kiegészíteni :
„(8) A Hszt. e törvénnyel megállapított 56. § (6) bekezdés d) pontját, 258. §
(4) és (7)bekezdését a 2009. december 31-ét követõen indult, e törvény ha-
tálybalépésekor folyamatban lévõ, a méltatlanság vagy az alkalmatlanság
megállapítására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.”
3. A bizottság a törvényjavaslat 51. §-át a következõ (6) bekezdéssel java-
solja kiegészíteni :
„(6) A Hszt. 378 . (2) bekezdésében a „vele szemben a” szövegrész helyébe
a „vele szemben – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró által hivatalosan
ismert adatokon túl – a ”szöveg, 58. (2) bekezdésében az „illetõleg a szolgá-
latra méltatlanná vált tagja” szövegrész helyébe az „a szolgálatra méltatlan-
ná vagy a 258 .§ (4) bekezdés alapján alkalmatlanná vált tagja” szöveg, 258.
§ (4) bekezdésében a „meg kell szüntetni” szövegrész helyébe a „meg kell
szüntetni, kivéve, ha a miniszter az 56 . § (7) bekezdése alapján a méltatlan-
ság megállapításától eltekintett” szöveg lép .” (…)
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dekében, hogy elkerülhetõvé váljon azon
hivatásos állományúak szolgálati viszo-
nyának méltatlanság miatti kötelezõ meg-
szüntetése, akiknek a büntetõjogi felelõs-
ségét a bíróság 2009. december 31. után
szolgálati viszony keretében vagy annak
felhasználásával elkövetett vétség vagy
katonai bûncselekmény miatt megállapít-
ja. Eltörlésre kerül továbbá a büntetlen
elõélet évenkénti igazolásának szükséges-
sége is, így más foglalkoztatási jogviszony-
okkal egyezõen a rendõröket is csak kü-
lön munkáltatói felhívásra fogja terhelni
ez a kötelezettség. 

Nyomásunkra az IRM felvállalta, hogy
a szolgálati idõ 1,2-szeres szorzóval tör-
ténõ számítására való jogosultság általá-
nos eltörlését orvosolja úgy, hogy a ked-
vezményre jogosító szolgálati beosztáso-
kat 2010. május 15-ig – az érdekképvi-
seleti szervekkel egyeztetve – kormány-
rendeletben ismét meghatározza.

A megállapodás aláírásával a kormány
kötelezettséget vállalt arra, hogy május
15-ig megteremti a dobogókõi és a
balatonlellei volt BM-üdülõk ORFK ke-
zelésébe adásának jogi feltételeit. Ezzel
a bizottság elérte az eladásra, az elkó-
tyavetyélésre szánt, eredetileg a rend-
õrök és rendõrségi dolgozók pihenésére,
rekreációjára biztosított nagy értékû in-
gatlanok megmentését.

Végezetül: a megállapodás aláírásával
kényszerûen tudomásul vettük, hogy a
pénzbüntetés büntetõ törvénykönyvben
meghatározott alsó és felsõ határának
szakmák szerinti differenciálását az IRM
alkotmányos lehetõség hiányában nem
tudja kezdeményezni. Viszont nem adta
fel e probléma orvoslási lehetõségeinek
elkövetkezõ idõszakban való felkutatását.

Néhány tanulság 
Véleményünk szerint a tárgyalási pozí-

ciókat nagyban rontotta a Tettrekész Ma-
gyar Rendõrség Szakszervezetének saját,
önös érdekeit szem elõtt tartó, politikai
színezetû akciója, amellyel felrúgta a
rendõrszakszervezetek közötti – az elsõ
napokban rendkívüli sikernek számító –
megállapodást és a szövetségbõl tetteivel
tulajdonképpen saját magát zárta ki.

Rendkívül elkeserítõnek tartottuk azt
is, hogy a tárgyalások folyamán az a
Rendészeti Védegylet, amely 2008. év

végén partner volt a több mint 5,6 milli-
árd forintot érõ megállapodás aláírásá-
ban, most kihátrált, „kimenekült” az
együttmûködésbõl. Nem volt partner a
kompromisszum szükségességének  és
idõszerûségének a felismerésében.
Mindezek – véleményünk szerint – azt
mutatják, hogy a sokak által annyira áhí-
tott közös együttmûködésnek sajnos még
nem jött el az ideje!

Minden érdekképviseletnek elõbb-utóbb
fel kell ismernie, hogy „egyedül nem
megy,” csak a közös, határozott fellépés-
nek, a külön, egyéni akciók és hõsködések
nélküli közös cselekvésnek van jövõje.

A megállapodást a demonstrációs bi-
zottságot alkotó három rendõrségi szak-
szervezet tagjainak több mint 6o száza-
lékát képviselõ érdekképviseleti szerve-
zetek hosszú, éjszakába nyúló – egymás-
sal és tisztségviselõik bevonásával tör-
tént – egyeztetések után bátran és emelt
fejjel írták alá, szemben azokkal, akik a
döntést fel nem vállalva kimenekültek.

Aláírták, mert felismerték az idõ szo-
rítását és a helyzet komolyságát. Felvál-
lalják annak ódiumát, hogy a tárgyalá-
sokból magukat kirekesztõ szakszerve-
zetek részérõl elvtelen és demagóg tá-
madásoknak lesznek kitéve. A bizottság
büszke arra, hogy azon szakszervezeti

tagok is részesülnek az általa kiharcolt
cafetéria-emelésbõl, akik szakszerveze-
te most a „pálya szélérõl” kiabál, hogy
„mi nem írtuk alá”.

A kormány erõteljes nyomást gyako-
rolt a szakszervezetekre azzal, hogy a
vitás kérdésekrõl csak egy csomagban
volt hajlandó megállapodni. A bizottság
elhatározottságát érzékelve azonban vé-
gül mégis engedett és a korábban erõ-
sen leszorított összegû cafetériát megnö-
velte. Ezzel a hivatásosok esetében több
mint 135 ezer forinttal, a közalkalma-
zottak esetében pedig közel 60 ezer fo-
rinttal emelte meg a 2010. évi cafetéria
összegét. Az 6 tárgyalási napot kitevõ
egyeztetések során a demonstrációs bi-
zottság – tisztességes kompromisszumok
felvállalása mellett – elérte:“

– a kormány engedett korábbi „meg-
mozdíthatatlannak látszó” álláspontjából
és jelentõsen emelte a rendõrség teljes
személyi állományának 2010. évi
cafetéria-keretét,

– sikerült megóvni a szolgálati idõ ked-
vezményes számításának szerzett jogát,

– sikerült enyhíteni a szolgálati jogvi-
szonyban állókra vonatkozó jogszabály-
ok drákói szigorán és nem utolsó sorban
sikerült még egy esélyt adni a halálra
ítélt volt belügyi üdülõknek.

TMRSZ, RV nélkül
Vállalható kompromisszumok

A megállapodást végül a demonstrációs
bizottságot alkotó három rendõrségi érdek-
képviselet nevében a Belügyi és Rendvé-
delmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)
dr. Bárdos Judit, a Független Rendõr
Szakszervezet (FRSZ) Pongó Géza, va-
lamint a Rendészeti és Közigazgatási
Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) kép-
viseletében Vincze Tibor írta alá.
A sajtóhoz eljutatott közös közleményük-
ben sajnálatuknak adtak hangot, amiatt,
hogy „tárgyalási pozíciónkat kezdetben
rontotta a Tettrekész Magyar Rendõrség
Szakszervezetének (TMRSZ) saját, önös
érdekeit szem elõtt tartó, politikai színe-
zetû akciója, amellyel felrúgta a rendõr-
szakszervezetek közötti – az elsõ napok-
ban rendkívüli sikernek számító – szövet-
séget”. Elkeserítõnek tartották továbbá
azt is, hogy a tárgyalások folyamán a
Rendészeti Védegylet (RV) kihátrált, ki-
menekült az együttmûködésbõl, ezzel bi-
zonyítva, hogy „nem áll ki a rendõrségi
dolgozók érdekeikért, nem ismeri a komp-
romisszum szükségességét és annak idõ-
szerûségét”.

A BRDSZ, az FRSZ és az RKDSZ a hét
tárgyalási napot kitevõ, közel 20 órán át
tartó egyeztetéseken született kompro-
misszumokat tisztességes alkunak tart-
ják, ami jelentõsen javította a rendõrségi
dolgozók anyagi helyzetét. A tagok több
mint 60 százalékát képviselõ három ér-
dekképviseleti szervezet képviselõi emelt
fõvel írták alá a megállapodást, szemben
azokkal a szakszervezetekkel, amelyek
a döntést fel nem vállalva kiszálltak a de-
monstrációs bizottságból, kimenekültek a
tárgyalóasztal mellõl.
Az egyeztetések bebizonyították, hogy az
egymást partnernek tekintõ, jobbító szán-
dékú felek a tárgyalóasztal mellet is tud-
nak olyan megállapodást kötni, mely az
adott körülmények között korrekt módon
rendezi a kialakult feszültséget és fenn-
tartja a munkabékét.
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ÖT RENDÕRSÉGI SZAKSZERVEZET KÖZÖS SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Akciószövetség
a rendõrök érdekében

Kor-dokumentum

Öt rendõrségi szakszerveze-
tek együttesen tiltakozott a
hivatásos állományt hátrá-
nyosan érintõ jogszabály-
módosítások, a béren kívüli
juttatások megalázóan ala-
csony szinten történt megha-
tározása ellen.

A rendõrség személyi állományának
több mint felét, összesen 22 ezer fõt kép-
viselõ öt legnagyobb rendõrszakszerve-
zet, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók
Szakszervezete, a Független Rendõr
Szakszervezet, a Tettrekész Magyar
Rendõrség Szakszervezete, a Rendésze-
ti Védegylet, valamint a Rendészeti és
Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete
nyomatékosan tiltakozik a hivatásos ál-
lományt hátrányosan érintõ jogszabály-
módosítások és a 2010. évi béren kívüli
juttatások megalázóan alacsony szinten
történt meghatározása ellen!

Az akciószövetséget kötött rendõrszak-
szervezetek elfogadhatatlannak tartják,
hogy:
• a rendõrség személyi állománya ön-

kéntes nyugdíjpénztári munkáltatói
támogatását a munkáltató más mi-
nisztériumoktól eltérõen egy tollvo-
nással megvonta és ezzel ellehetet-
lenítette kollegáink öngondoskodás-
ra irányuló törekvéseit!

• a szolgálati törvény senkivel nem
egyeztetett módosítása következtében
bármilyen csekély súlyú szándékos
katonai bûncselekmény a bíróság ál-
tal kiszabott büntetéstõl függetlenül
állásvesztéssel jár a hivatásos állo-
mány vonatkozásában!

• a Btk. módosítása következtében a
bíróság által kiszabható pénzbünte-
tés minimum összege katonai bûncse-
lekmények esetén is a 25-szörösére
emelkedett rendõrcsaládok ezreit so-
dorva egzisztenciális létbizonytalan-
ságba!

• a kormány egy korábbi megállapodás
felrúgásával megszüntette a közterü-
leti-, a határrendészeti-, a nyomozói
és a jogszabályban meghatározott
egyéb illetménypótlékokban részesü-
lõ, fokozott igénybevétellel járó be-
osztásokban szolgálatot teljesítõk
szolgálati idejének 1,2-szeres ked-
vezményes számítását!

• a rendõrség hivatásos, közalkalma-
zotti és köztisztviselõi állományú tag-
jai a közszféra egyéb szerveinél dol-
gozókhoz viszonyítva többszörösen
kisebb mértékû cafetéria-juttatásban
részesülnek 2010. évben!

A fenti, korántsem teljes felsorolásból

is kitûnik az az esztelen megszorítás és
rombolás, amit a kormányzat a rendõri
szférában az utóbbi idõkben véghez vitt.
2006 óta a szolgálati feladatok ellátásá-
nak feltételeit nem javították, az állo-
mányt lejárt szavatossági idejû védõfel-
szerelésekben dolgoztatták, pihenésüket
és családi életüket ellehetetlenítõ mér-
tékben túlóráztatták, átszervezésekkel és
a szolgálati törtvény módosításának fo-
lyamatos lebegtetésével több ezer rend-
õrt kényszerítettek idõ elõtti pályaelha-
gyásra. Ezekkel szemben az illetmény-
alapot mindössze egyetlen évben emel-
ték, miközben megvonták a 13. havi il-
letményt, felemelték a nyugdíjkorhatárt,

Hidegre, melegre
egyféle étkezési utalványt!

A munkavállalói érdekképviseletek tiltakoztak: sok cégnél már megál-
lapodtak az idei béren kívüli juttatások csomagjának összetételérõl, s
általában kiemelt helyre került a kedvezményesen adózó melegétel-utal-
vány, másrészt a juttatások megadóztatásával elõállt új helyzetben már
nem volt idõ a szokások megváltoztatására.
A szakszervezetek a kormányzati illetékeseknek küldött levélben sürgettek
intézkedést, hogy „az APEH vonja vissza a munkavállalókat büntetõ szándé-
kát”. A válasz hamarosan megérkezett a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtit-
kárától: a melegétkezési utalványokra ugyanazok az elfogadási és felhaszná-
lási feltételek lesznek érvényesek idén is, mint tavaly voltak. E válasz nyilvá-
nossá válásával legtöbb helyen lekerültek a melegutalványok addigi beváltá-
sának megszûnésérõl tudósító feliratok az élelmiszerboltok ajtajáról.
A szakszervezetek szerint azonban csak egy csatát nyertek, a háborúnak nincs
vége. A céljuk az egységes kedvezményes adózású étkezési utalvány beveze-
tésének elérése. Ha már nem bérként kapják meg járandóságuk egy részét a
dolgozók, akkor legalább szabadon dönthessenek arról, az utalványt hideg vagy
meleg ételre fordítják. A szakszervezetek szerint a maximálisan adható 18 ezer
forintnyi utalványért sokkal több alapanyagot lehet venni boltban, mintha ezt az
értéket vendéglõben költik el. Élvezeti cikket – például cigarettát, szeszes italt –
ne lehessen érte vásárolni, de kedvezményesen adózású sót és lisztet igen.
(Az egységes utalvány bevezetését a kormányzati szervekhez, az ország-
gyûlési képviselõkhöz írt levelében szorgalmazza az Országos Kereske-
delmi Szövetség is.)
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csökkentették a betegség idejére járó
juttatást, megszigorították a nyugdíjazá-
si feltételeket, a szakszervezetekkel kö-
tött bérmegállapodásokat pedig kivétel
nélkül megszegték! Most pedig, a kor-
mányzati ciklus vége felé közeledve
megvonják még azt a keveset is, amit az
állomány számára korábban a jogsza-
bályok biztosítottak.

Ebbõl elég volt! Az említett intézke-
déseket csak az állomány arculcsapása-
ként tudjuk értékelni, mellyel szemben
az együttmûködési megállapodást aláíró
szakszervezetek a lehetõ leghatározottab-
ban tiltakoznak!

Amikor a kormányzatnak a telepü-
lésõrség felállításától kezdve, a roma
fiatalok ösztöndíj-programján keresz-
tül, a polgárõrség támogatásáig szám-
talan, a közbiztonságot vélhetõen ja-
vító intézkedésre van pénze, akkor
kell, hogy legyen fedezete a rendõri
állomány és az õ munkájukat támoga-
tó közalkalmazottak és köztisztviselõk
illetményének szinten tartására is! A
Magyar Köztársaság Alkotmánya sze-
rint ugyanis a közbiztonság, a közrend
és az államhatár rendjének védelmére
hazánkban alapvetõen még mindig a
rendõrség hivatott! Elvárjuk tehát a
kormányzattól, hogy ne csak szavak-

ban, hanem tettekkel is bizonyítsa:
fontos számára a közrend és közbizton-
ság fenntartásáért életét és testi épsé-
gét esküjéhez híven nap mint nap koc-
kára tevõ állomány!

Nyomatékosan felhívjuk a minisztéri-
um és a kormányzat figyelmét, hogy el-
fogyott az állomány türelme! Fegyverrel
szolgáljunk és védjünk mind keveseb-
bért? A megélhetéshez minden forintra
szükségük van, szerzett jogaikból nem
engedhetünk!

Az együttmûködési megállapodást alá-
író rendõrszakszervezetek a tiltakozás
minden törvényes eszközét igénybe fog-
ják venni az állomány jogainak védel-
mében! Nem riadunk vissza a nyílt ut-
cai demonstrációktól és végsõ soron a
munkabeszüntetéstõl sem, amennyiben
az Alkotmánybíróság helyt ad a hivatá-
sos állomány sztrájkjogának teljes tilal-
mával szemben benyújtott – az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosa által is
támogatott – beadványoknak!

Ne kényszerítsenek bennünket olyan
helyzetbe, hogy élni kelljen ezekkel az
eszközökkel!

Mindezek elkerülése érdekében a

rendõrség személyi állományának több-
ségét soraiban tudó rendõrszakszerveze-
tek követelik:
• a közszférában dolgozók 2010. évi

cafetéria-juttatásában megnyilvánu-
ló indokolatlan és aránytalan eltéré-
sek azonnali megszûntetését;

• a rendõrségen foglalkoztatott összes
munkavállaló béren kívüli juttatásá-
nak a 2009. évi szintre történõ eme-
lését (454 350 forint);

• a szolgálati törvény azonnali módo-
sítását és a kisebb súlyú katonai bûn-
cselekmények miatt elítéltek mente-
sítését a szolgálati viszony kötelezõ
megszûntetése alól;

• a katonai bûncselekmények miatt
kiszabható pénzbüntetések differen-
ciálását és a cselekmény súlyához,
valamint a hivatásos állomány jöve-
delmi viszonyaihoz történõ igazítását;

• a szolgálati idõ kedvezményes számí-
tására jogosultak körének változatla-
nul hagyását és a jogosultságot meg-
szüntetõ kormányrendelet hatályon
kívül helyezését.

Budapest, 2010. január 27.Budapest, 2010. január 27.Budapest, 2010. január 27.Budapest, 2010. január 27.Budapest, 2010. január 27.

I. DRÁVA PARTY
BARCSI TÛZOLTÓ

ÉS ERDÉSZ
GYERMEKTÁBOR

(2010. JÚLIUS 4-10.)

A táborozás alatt a gyerekek meg-
ismerkedhetnek a tûzoltósággal,
erdészettel, energetikával és a társ-
szervekkel, a tûzoltóversenyekkel
és egyéb játékos programokkal.
Kellemes kirándulásokon vehetnek
részt Barcs város környékén, a
Duna-Dráva Nemzeti Parkban és a
Dráva folyón. Naponta a tûzoltó ver-
senysport elemeit gyakorolhatják,
hogy a hétvégi tûzoltóversenyre a
kellõképpen felkészülhessenek és
játékos vetélkedõkkel, szabad prog-
ramokkal tölthetik el az idõt.

Jelentkezési lap és a tábor
részletes programja letölthetõ a

www.tuzbarcs.hu oldalról!

Miniszteri meghívó tárgyalásra
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Független
Rendõr Szakszervezet (FRSZ), a Rendészeti Védegylet (RV) és a Tettrekész
Magyar Rendõrség Szakszervezete (TMRSZ), mint a rendõrségi dolgozók
érdekeinek képviseletét ellátó reprezentatív szakszervezetek, valamint a Ren-
dészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete között létrejött együtt-
mûködési megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájé-
koztatom.
A tárcáért felelõs miniszterként kiemelten fontosnak tartom az együttmûkö-
désben résztvevõ szakszervezetek vezetõivel történõ személyes találkozót.
A megállapodásban felvetett kérdéseket illetõen – a közös érdekek mentén
– kezdeményezem, hogy tárgyalás keretében találjuk meg a kivezetõ utat, a
lehetséges megoldásokat.
Ennek érdekében az elsõ egyeztetõ megbeszélésre hívom a szakszerveze-
tek nyilatkozattételre jogosult képviselõit (2 fõ) 2010. január 28-án 16.00 órá-
ra. Helyszín: V. Kossuth tér 4. IV. emeleti Miniszteri Tárgyaló.
Budapest, 2010. január 27.

Üdvözlettel:
Dr. Forgács Imre
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LEVÉL A FÕKAPITÁNYNAK
A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK
HATÁRIDÕRE TÖRTÉNÕ TELJESÍTÉSÉRÕL

 Veszélyben van
a juttatások szétosztása?
Dr. Bencze József r. altábornagyDr. Bencze József r. altábornagyDr. Bencze József r. altábornagyDr. Bencze József r. altábornagyDr. Bencze József r. altábornagy
Országos RendõrfõkapitányOrszágos RendõrfõkapitányOrszágos RendõrfõkapitányOrszágos RendõrfõkapitányOrszágos Rendõrfõkapitány

Tisztelt Fõkapitány Úr!
A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete ne-

vében fordulok Fõkapitány Úrhoz a kormány által meg-
hirdetett, mai nappal hatályba lépõ moratóriummal kap-
csolatban. Az alábbiak tekintetében véleményét szeret-
ném kikérni.

Ma lép életbe a kormány által meghirdetett és önkén-
tesen vállalt döntési moratórium személyi kinevezéseket
érintõ része; az új kormány felállásáig nem lehet új veze-
tõket kinevezni sem a minisztériumoknál, sem pedig a
központi államigazgatási szerveknél illetve ezek helyi
szerveinél. A kabinet január közepén döntött arról, hogy
a választások elõtti idõszakban több területen, így a sze-
mélyi kérdésekben, az állami vagyon átruházásával, tá-
mogatási szerzõdésekkel kapcsolatos ügyekben döntési
moratóriumot a kormány hosszabb távú kötelezettségvál-
lalásokkal nem akarja megkötni az új kormány kezét. A
moratórium másik része, a hosszabb távú kötelezettség-
vállalásokra, közbeszerzésekre és szerzõdésekre vonat-
kozik, amely április 1-jén lép életbe.

A rendõrség személyi állományának 2010. évi cafetéria-
juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések vég-
rehajtásáról szóló ORFK utasítás IV. 19 pontja szerint „Az
utalványokat és az átvételt igazoló íveket az anyagi-pénz-
ügyi felelõsök veszik át. Az üdülési csekkek kiosztására
legkésõbb 2010. május 31-ig kerül sor. A melegétkezési
utalványokat legkésõbb 2010. július 1-jétõl kezdõdõen, az
elsõ alkalommal 2010. januárig visszamenõlegesen is, majd
a jövõre nézve minden hónapban, a fizetési jegyzékkel egyi-
dejûleg kell továbbítani a jogosultak részére. Az ajándék-
utalványok és hidegétkezési utalványok kiosztásáról leg-
késõbb 2010. augusztus 3-ig kell gondoskodni.”

A kormány önkéntesen vállalt és 2010. április 1-én ha-
tályba lépõ rendelkezései hogyan fogják befolyásolni a
2010. évi cafetéria-jjuttatásait biztosító egyes munkálta-
tói intézkedések végrehajtásáról szóló ORFK utasítás IV.
19-ban foglaltakat?

Tájékoztatom Fõkapitány Urat, hogy fenti hivatkozási
számú és tartalmú levelet szakszervezetünk honlapjára
kitesszük.

Tisztelettel:
Budapest, 2010. március 1.

Dr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos Judit
fõtitkár

LEVÉL A MINISZTERHEZ

A rendészeti
szakközépiskolák érdekében
Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszterhez for-Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszterhez for-Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszterhez for-Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszterhez for-Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszterhez for-

dult levélben a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-dult levélben a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-dult levélben a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-dult levélben a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-dult levélben a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szak-
szervezetének fõtitkára a rendészeti szakközépiskolákatszervezetének fõtitkára a rendészeti szakközépiskolákatszervezetének fõtitkára a rendészeti szakközépiskolákatszervezetének fõtitkára a rendészeti szakközépiskolákatszervezetének fõtitkára a rendészeti szakközépiskolákat
érintõ tanrend módosítási és közoktatási ügyekkel foglal-érintõ tanrend módosítási és közoktatási ügyekkel foglal-érintõ tanrend módosítási és közoktatási ügyekkel foglal-érintõ tanrend módosítási és közoktatási ügyekkel foglal-érintõ tanrend módosítási és közoktatási ügyekkel foglal-
kozó bizottságok mûködtetésével összefüggõ problémákkozó bizottságok mûködtetésével összefüggõ problémákkozó bizottságok mûködtetésével összefüggõ problémákkozó bizottságok mûködtetésével összefüggõ problémákkozó bizottságok mûködtetésével összefüggõ problémák
megoldása érdekében.megoldása érdekében.megoldása érdekében.megoldása érdekében.megoldása érdekében.

Dr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács ImreDr. Forgács Imre
Igazságügyi és Rendészeti MinisztériumIgazságügyi és Rendészeti MinisztériumIgazságügyi és Rendészeti MinisztériumIgazságügyi és Rendészeti MinisztériumIgazságügyi és Rendészeti Minisztérium
MinisztereMinisztereMinisztereMinisztereMinisztere

Tisztelt Miniszter Úr!
Miniszter Úr szóbeli ígértet tett, arra hogy rövid határidõ-

vel – február 15-ig, amely jogvesztõ határidõ – rendezi a tan-
rendmódosítást a rendészei szakközépiskolák tekintetében,
azért hogy a szakközépiskolák a hallgatókat március 31-i
hatállyal ki tudják bocsátani. Szakszervezetünk ezt a problé-
mát a 2010. január 11-ei Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács
ülésén is jelezte, ennek ellenére a hivatkozott Om. rendelet
módosítására február 15-ig nem került sor. Információink
szerint a jogszabály-módosítás a héten megtörténik, vélemé-
nyünk szerint ez a késés akkor is elfogadhatatlan. Kérjük
Miniszter Urat tájékoztassa szakszervezetünket, ha és
amennyiben ez a határidõ jogvesztõ, akkor a rendészeti szak-
középiskolák hallgatónak kibocsátása, hogyan fog 2010.
március 31-ig megtörténni?

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 102. §
(1) bekezdése alapján – Ha a  fenntartó három vagy annál
több nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közokta-
tási ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és mûködtetni
– a minisztériumot kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy
a rendészeti szakképzési intézmények mûködésével foglal-
kozó bizottságot, a Rendészeti Szakközépiskolai Bizottságot
mûködtesse. Kezdeményezésünkre 2001. évben a BM Okta-
tási Fõosztály a Rendészeti Szakközépiskolai Bizottság albi-
zottságaként létrehozott egy konzultatív bizottságot, amely
munkájában az érintett szakszervezeteket bevonták, így le-
hetõsége volt szakszervezetünknek részt venni a hallgatók
jogviszonyát, szociális, anyagi, kulturális körülményeit érin-
tõ döntések meghozatalban illetve az oktatási rendszert érin-
tõ jogszabályok véleményezésében. Az IRM Oktatási Fõigaz-
gatóság által vezetett bizottságok megszûntek, ezért kérjük
Miniszter Urat, hogy szíveskedjék ismételten felállítani a le-
velünkben hivatkozott bizottságot, és szíveskedjék gondos-
kodni annak folyamatos mûködésérõl.

Tisztelettel:
Budapest, 2010. február 22.

Dr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos JuditDr. Bárdos Judit
fõtitkár
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ÚJ RENDELET SZÜLETETT

A munkába járás utazási költségtérítésérõl
Májustól az Európai Gazda-
sági Térség országaiban
lakóknak is jár a munkába
járással kapcsolatos utazási
költségtérítés, sõt, akik
hetente egyszer repülõvel
utaznak haza, azok legfel-
jebb havi 30 ezer forintos
költségtérítésre jogosultak –
egyebek mellett ezt tartal-
mazza a legutóbbi Magyar
Közlönyben megjelent kor-
mányrendelet.

A munkába járási költségtérítést sza-
bályozó, májusig hatályos kormányren-
delet még 1993-ban született. Ebben a
teljes árú vasúti 2. osztályú menetjegy,
vagy bérlet 86 százalékát, míg az elõvá-
rosi vasúti-, illetve buszjegy – vagy bér-

let – 80 százalékát köteles megtéríteni a
munkaadó. Az új rendelet – a felsorolta-
kon túl – kiterjeszti a közlekedési esz-
közök körét a menetrendszerinti hajóval,
és komppal.

A dolgozó bármilyen közlekedési esz-
közt használ a más településrõl történõ
munkába járáshoz, a munkaadójának
minimum a jegy vagy bérlet 86 százalé-
kát kell megfizetnie. A HÉV és a busz
80 százalékos támogatási megkülönböz-
tetése tehát megszûnik.

Az új rendelet felveszi a támogatandó
utazási eszközök közé a légi közlekedé-
si jármûvet, de csak a hazautazásnál. A
hazautazás legfeljebb heti egy utazást
jelent a lakó- és a munkahely között. Erre
is vonatkozik a 86 százalékos támoga-
tás, valamint a havi 30 ezer forintos tá-
mogatási limit, amely a többi közleke-

dési eszközre is igaz, de csak erre az
évre.

A következõ években ugyan is a 30 ezer
forint minden évben a KSH átlagos fo-
gyasztó áridexével emelkedik. A 9 forin-
tos kilométerenkénti, adómentes autó-
költségtérítés akkor jár, ha az alkalma-
zott lakó- és munkahelye között nincs
közösségi közlekedés, vagy olyan a mun-
karendje, hogy csak hosszú várakozással
lehetne igénybe venni a közösségi közle-
kedést. Hosszúnak számít az a várakozás,
amely meghaladja az utazási idõt.

A mozgáskorlátozott – vagy másért fo-
gyatékos – személy akkor is kaphat au-
tóra költségtérítést, ha van tömegközle-
kedés a munka- és lakóhelye között. Sõt
neki akkor is jár a kilométerenkénti 9
forint, ha a munkahelyi településen be-
lül lakik.

Példátlanul alacsony volt a béremelkedés
A közszféra tizenharmadik
havi illetményének megkurtí-
tása tavaly példátlanul ala-
csony béremelkedést ered-
ményezett, ezt az szja-sávha-
tár felemelése némileg kom-
penzálta. A bruttó átlagkere-
setek 2009 során 0,5 száza-
lékkal voltak magasabbak az
elõzõ évinél, míg nettó érte-
lemben 1,7 százalékos volt a
növekmény – jelentette a
Központi Statisztikai Hivatal.

A magánszektorban az inflációt éppen
meghaladó mértékben emelkedtek a
bruttó fizetések. A költségvetési szférá-
ban pedig jókora, 8,3 százalékos reálke-
reset-csökkenés volt, így a nemzetgaz-
dasági reálkereset – a 4,2 százalékos
pénzromlás mellett – 2,4 százalékkal
csökkent a 2008-as majdnem egyszáza-
lékos emelkedés után. A korábbi évek
inflációs meglepetései miatt óvatosabb
munkavállalók ezúttal nem tudták érvé-
nyesíteni bérigényüket, mivel a munka-

erõpiacot a túlkínálat határozta meg a re-
cesszió miatti elbocsátások révén. De-
cemberben az éves trendtõl némiképp
eltérõ béradatok jelentek meg. A ver-
senyszférában vélhetõen elhalasztották
januárra az év végi jutalmak kifizetését,
hogy a kedvezõbb szja-szabályokat ki
tudják használni. Az állami alkalmazot-
tak nettó kereseteinek 1,3 százalékos
növekedése hátterében egyszeri hatás áll.
A tizenharmadik havi illetményt novem-

ber helyett decemberben folyósították
számukra.

A létszámadatok sem alakultak decem-
berben kedvezõen, 2,63 millió újabb
mélypontra ért az alkalmazottak száma.
Az állami szektorban dolgozók létszáma
április után ismét 750 ezer alá csökkent.
Éves átlagban 3,6 százalékos létszám-
bõvülés volt e körben, ám ha a közfog-
lalkoztatási programokat leszámítjuk, 0,6
százalékos csökkenés lett volna.
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F E L H Í V Á S
Az ÉRTED, ÉRTEM, ÉRTÜNK Köz-

hasznú Alapítvány kéri Önt, családtagjait,
barátait, ismerõseit, hogy tiszteljenek meg
minket azzal (támogatva ezáltal törekvése-
inket, munkánkat), hogy a rendelkezõ nyi-
latkozatukon alapítványunk adószámát tün-
tetik fel.

2010-ben is összevont adóalapját terhe-
lõ, kedvezményekkel csökkentett és befi-
zetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet.
Ez nem kötelezõ, de ha Ön élni kíván ez-
zel a lehetõséggel, akkor errõl rendelkezõ
nyilatkozatot kell adnia, mégpedig külön-külön a két „egy százalékáról”, vagy csak az
egyikrõl.

Az egyik 1 százalékot, a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi
szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.

 A lezárt borítékot a 2010. évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt,
azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.

 Ha az Ön 2009. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a
nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójá-
nak adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhi-
vatalnak. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezûleg
írja alá.

A kedvezményezett adószáma:

1 8 0 9 5 6 5 4 – 1 – 4 1
A kedvezményezett neve: 

ÉRTED, ÉRTEM, ÉRTÜNK  KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

TUDNIVALÓK
Ez a nyilatkozat a társadalmi szervezetek, alapítványok és más közintézmények javá-

ra felajánlható 1 százalék rendelkezésre szolgál.
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap

méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.

FONTOS!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a borítékon az ÖN NEVÉT, LAK-

CÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel.

Az Érted, Értem, Értünk Közhasznú Alapítvány célja, hogy elõsegítse a Belügyi és
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete tagjai és családtagjai szociális helyzetének javí-
tását, valamint a tagok oktatásban részesülõ gyermekeinek anyagi támogatását, ennek
érdekében különösen:

– támogatja a szakszervezeti tagok szervezett kereteken kívüli üdülését,
– lehetõséget teremt a súlyos betegségben szenvedõ szakszervezeti tagok gyógyulásá-

nak elõsegítésében, rehabilitásában való közremûködésében,
– szociális segéllyel támogatja a hátrányos helyzetû szakszervezeti tagokat,
– támogatást nyújt a szakszervezeti tagok gyermekeinek tanulmányaik folytatásához.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy
Deák Katalin, 29-es alap-
szervezetünk titkára 2010.
február 2-án elhunyt.
Emléke szívünkben él!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fegyvermestereket
keresnek

Az ORFK GF KMGEI Mûszaki Osz-
tálya az alábbi beosztás betöltésé-
re munkatársakat keres:
3 fõ fegyvermester
Munkahely:
Budapest, VIII. Mosonyi u. 5-7.
Elõírt végzettség: érettségi, fegyver-
mûszerész, mûszerész
Besorolása: tiszthelyettes
Munkaidõrend: hivatali
Jelentkezés: Dobronyai János
r.alezredes
IRM: 65-236, 65-238, 455-48-88,
06-209-40-12-27

AFORIZMA
John Fitzgerald Kennedy után
szabadon egy velõs mondás:

NE AZT KÉRDEZD ÁLLANDÓAN,
HOGY MIT ADHAT NEKED A
SZAKSZERVEZET, HANEM TEDD
FEL NÉHA AZT A KÉRDÉST IS,
HOGY MIT ADTÁL, MIT ADHATSZ
TE IS A KÖZÖSSÉGNEK AHOVA
TARTOZOL, VAGY AHOVA TAR-
TOZNI SZERETNÉL!

Elindult a BRDSZ-üdültetés
Balatonmáriafürdõn, Cserkeszõlõn
2010. május 18-tól október 12-ig  heti
váltással indul az üdülési lehetõség.
Mindkét helyen május 15-tõl 17-ig a
faházak hétvégére is kiadók.

Hajdúszoboszlón március 23-tól má-
jus17-ig és augusztus 31-tõl október
12-ig heti váltásban, Harkányban má-
jus 31-tõl augusztus 30-ig 8 napos
váltásban várják a nyaralni vágyókat.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az ed-
dig beérkezett kérelmek figyelembevételével már
55.000 szociális hátrányos helyzetben élõ55.000 szociális hátrányos helyzetben élõ55.000 szociális hátrányos helyzetben élõ55.000 szociális hátrányos helyzetben élõ55.000 szociális hátrányos helyzetben élõ sze-
mély 1,3 milliárd Ft összegû üdülési támogatá-
sáról döntött.

A napokban kapják meg a támogatásról szóló
értesítõ leveleket a pályázati kiírásnak megfele-
lõ alacsony jövedelmû nyugdíjasok, a legalább
két kiskorú gyermeket nevelõ munkavállalók, a
fogyatékossággal élõk és a szakiskolai tanulók.

Az 5.000-15.000 Ft közötti önrész vállalását
egyre több együttmûködõ civil szervezet, alapít-
vány, szakszervezet, önkormányzat vagy támogató
családtag biztosítja a pályázó részére. A 25.000
- 40.000 Ft összegû üdülési csekkel a támoga-
tott személyek közel 15 ezer belföldi szolgálta-
tónál pihenhetnek, üdülhetnek, kikapcsolódhat-
nak, mûvelõdhetnek.

Az alapítvány évrõl évre egyre nagyobb forrást
biztosít saját gazdálkodásának eredményébõl a
szociálisan hátrányos helyzetben élõk üdülési
támogatására. A kérelmezõk 2010 évben 3,2
milliárd Ft üdülési csekk támogatáshoz juthat-
nak pályázati úton.

Az alapítvány továbbra is várja a szociáli-Az alapítvány továbbra is várja a szociáli-Az alapítvány továbbra is várja a szociáli-Az alapítvány továbbra is várja a szociáli-Az alapítvány továbbra is várja a szociáli-
san hátrányos helyzetben élõk pályázatait,san hátrányos helyzetben élõk pályázatait,san hátrányos helyzetben élõk pályázatait,san hátrányos helyzetben élõk pályázatait,san hátrányos helyzetben élõk pályázatait,
mivel annak benyújtási határideje folyama-mivel annak benyújtási határideje folyama-mivel annak benyújtási határideje folyama-mivel annak benyújtási határideje folyama-mivel annak benyújtási határideje folyama-
tos, a pályázati keret kimerüléséig - de nemtos, a pályázati keret kimerüléséig - de nemtos, a pályázati keret kimerüléséig - de nemtos, a pályázati keret kimerüléséig - de nemtos, a pályázati keret kimerüléséig - de nem
késõbb, mint 2010. szeptember 15-ig - tart.késõbb, mint 2010. szeptember 15-ig - tart.késõbb, mint 2010. szeptember 15-ig - tart.késõbb, mint 2010. szeptember 15-ig - tart.késõbb, mint 2010. szeptember 15-ig - tart.

A pályázatok részletes kiírásai és pályázati
adatlap megtalálható a közlönyökben, az ügy-
félszolgálati irodákon, Tourinform irodákban, az
együttmûködõ civil szervezeteknél és a
www.uduelsicsekk.hu web-oldalon.

Budapest, 2010. február
Magyar Nemzeti Üdülési AlapítványMagyar Nemzeti Üdülési AlapítványMagyar Nemzeti Üdülési AlapítványMagyar Nemzeti Üdülési AlapítványMagyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

MÁR 55 EZER SZEMÉLY
TÁMOGATÁSÁRÓL

DÖNTÖTTEK


