ÁLLJ KÖZÉNK!
A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET
FELHÍVÁSA

TISZTELT KOLLÉGÁK!
A Független Rendőr Szakszervezet 1989-ben alakult, azaz több mint 23 éves múlttal
rendelkező, független társadalmi szervezet. Szakszervezetünket – a suttogó propaganda
híresztelésével ellentétben – nem tudta megtörni a hatalom! Hiába módosították számunkra
hátrányosan, diszkriminatív és nemzetközi szerződésekbe ütköző módon a szolgálati törvényt,
hiába szűntették meg a tagdíj illetményből történő levonását, hiába lakoltatták ki központi
irodánkat a rendőrség épületéből, hiába hozták létre a rendvédelmi kart, tagságunk és
tisztségviselőink hűségesen kitartottak mellettünk!
Jelenleg is sok ezernyi taggal, országszerte több mint 120 tagszervezettel, mintegy
félezernyi tisztségviselővel, önálló központi apparátussal, saját Jogsegélyszolgálattal, a
rendőrségtől teljesen független költségvetéssel, nyolc saját tulajdonú üdülővel, országos
terjesztésű újsággal és honlappal rendelkezünk és állunk készen tagságunk szolgálatára, jogai
védelmére!
MI NEM CSAK BESZÉLÜNK, TESZÜNK IS! Tisztségviselőink, jogtanácsosaink és
szakértőink révén fellépünk tagjaink élet és munkakörülményeit érintő valamennyi kérdésben.
Rendelkezünk a reprezentatív szakszervezeteket megillető valamennyi törvényben biztosított
jogosultsággal, részt veszünk a tagságunkat érintő jogszabályok véleményezésében, a
rendőrségi, az ágazati és az országos érdekegyeztető fórumok munkájában és már a döntések
előkészítése során képviseljük és védelmezzük tagjaink érdekeit.
A TE PROBLÉMÁD A MIÉNK IS! Segítséget nyújtunk tagjaink jogi problémáinak
megoldásához, a fegyelmi eljárásokban biztosítjuk jogi képviseletüket, ha szükséges jogi
eszközökkel, peres úton is kikényszerítjük jogaik és juttatásaik biztosítását. Tagszervezeteink
által meghatározott feltételek szerint hozzájárulunk a tagjainkkal szemben indított bűntető
eljárásban felmerülő jogi képviselet költségeihez is.
SZÁMTALAN KEDVEZMÉNYT ÉS SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTUNK:
 Harkányban és Hajdúszoboszlón egész évben kedvezményes üdülést,
 tagjaink gyermekeinek kedvezményes nyári táboroztatását;
 MAKASZ kedvezmény kártyát, mely egy szakszervezeti tagok számára kialakított és
2003 óta folyamatosan fejlesztett zárt engedményrendszer keretében az élet minden
területén számottevő árengedményt biztosít tagjainknak;
 kedvezményes LIGA-FRSZ flotta előfizetést a Vodafone telefontársaságnál;
 tisztségviselőink által a tagság helyi igényeinek megfelelően kialakított kedvezményes
vásárlási, üdülési és egyéb szolgáltatói kedvezményeket,
 szociális segélyt a nehéz élethelyzetekben.
Mindezek igénybevételéhez nem kell mást tenned, mint kitölteni és tisztségviselőnknek
leadni belépési nyilatkozatodat és befizetni a pótlékok nélküli alapilletményed 1 %-ának
megfelelő tagdíjat. Az ehhez szükséges nyomtatványokat megtalálod újságunk közepén, a
kiemelhető mellékletben, vagy igényelheted tisztségviselőnktől, és letöltheted honlapunkról.
Bővebb információt kérhetsz helyi tisztségviselőnktől vagy informálódhatsz központi
irodánkon [tel.: 06(1)785-00-10, 06(1)785-07-16, +36(70)775-17-73],honlapunkon
(www.frsz.hu ), vagy e-maliben (frsz@frsz.hu vagy frsz@orfk.police.hu).

Kövesd kollégáid példáját és lépj be az FRSZ-be, mert
a rendőröknek a rendőrszakszervezetben a helyük!

