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Jubileumi ünnepség Pápán
Az FRSZ pápai tagszervezete 2010.
február 19-én tartotta megalakulásának 20. évfordulója alkalmából
összejövetelét. Az ünnepségre a
Gambrinus étteremben került sor. A
helyi FRSZ tagokon kívül meghívást kaptak a 20 évvel ezelõtti alapító tagok közül: Szalóky János,
Nagy Károly, Laczkó Attila. Nem
kevés munka árán sikerült felkutatni õket, hiszen a rendõrségtõl õk
már régen nyugdíjba mentek. További vendégek voltak: dr. Töreki
Sándor, a Pápai Rendõrkapitányság
vezetõje, Nagy Szabolcsné, az
FRSZ Veszprém megyei elnöke,
Hartmann István, a Közép-dunántúli Régió elnöke.
Az ünnepséget Hartmann István pohárköszöntõje nyitotta, majd Farkas Attila hivatalvezetõ - a pápai FRSZ tagszervezet tagja – elevenítette fel a beszerezhetõ dokumentumok alapján a 20 évvel ezelõtti eseményeket, röviden vázolva az elmúlt két évtized történéseit is. Elõadása színes, több helyen tréfás volt,
nevetésre fakasztotta a jelenlévõket. Ezt követõen mindhárom meghívott alapító tag szólt az egybegyûltekhez. Elmesélték, felelevenítették
az alapítás nehézségeit, az érezhetõ ellenállást a szakszervezettel szemben. Ettõl függetlenül mindegyiküknek vidám emléke is volt ebbõl az

idõbõl, melyet megosztottak a többiekkel. Örültek, hogy jelen lehettek ezen az ünnepségen, meghatódottságot sem nélkülözve hangzottak el köszönõ szavak, hogy gondoltak rájuk az évforduló alkalmából.
Az
ünnepély
zárásaként
Hartmann István szerény ajándékcsomagot adott át az alapító tagoknak, megköszönve lelkesedésüket,
hiszen nélkülük, a 20 évvel ezelõtti
munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre ez az ünnepség. Az ”utódok” nevében ígéretet tett arra,
hogy az alapok után, a felépítményre (a mai FRSZ-re) vigyázni fognak, megõrzik azt a jövõ nemzedékének.
A hivatalos rész után következett a kétfogásos ebéd, majd az egész
délutánt és estét magába foglaló kötetlen beszélgetés. Régi történetek kerültek elõ, de a mai rendõrségrõl, a szakszervezeti mozgalomról szintén
szót kellett ejteni. A hangulatot tovább fokozta a bowlingozási lehetõség,
a csapat többsége belekóstolt ebbe a mozgásformába. A kitûnõ szervezésért Bóka László megyei elnökhelyettest, a jó hangulatért a résztvevõket
illeti a dicséret.
H. I.

Térítésmentes nyaralás
FRSZ tagok gyermekeinek!
A Független Rendõr Szakszervezet - a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvánnyal közös szervezésében - 2010. évben is térítésmentes nyaralási lehetõséget biztosít tagjai 10 – 18 éves életkorú
gyermekei részére. Elsõsorban azok jelentkezését várjuk, akik
még nem vettek részt táborainkban.

A táborok helyszínei, idõpontjai:
Szeged: 2010. 07. 05 – 07. 12.
Elhelyezés: 4 ágyas szobákban
Program: kirándulás Ópusztaszerre a Nemzeti Emlékparkba, Feszti körkép megtekintése, városnézés Dóm tér, látogatás a Szegedi
Vadasparkba, sportversenyek, strandolás a szegedi Ligetfürdõben,
Ayala „Humorral a drog ellen” c. mûsora

Nagytétény: 2010. 07. 11 – 07. 18.
(Túlélõ-tábor, csak középiskolásoknak!!!)
Elhelyezés: sátorban
Program: önvédelmi fogások oktatása, gyakorlása, veszélyforrások
elkerülése a magánéletben.

Csopak: 2010. 07. 17 – 07. 24. és 07. 24 – 07. 31.
Elhelyezés: 4-6 ágyas szobákban
Program: strandolás, sportversenyek, hajókirándulás a Balatonon,
kirándulás Balatonfüredre, Ayala „Humorral a drog ellen” c. mûsora

Hajdúszoboszló: 2010. 07. 31 – 08. 07.
Elhelyezés: 4-6 ágyas szobákban
Program: sportversenyek, járõrverseny, kerékpártúrák, KRESZ
versenyek, elsõsegélynyújtás oktatása, Városnézés Debrecenben,
strandolás a hajdúszoboszlói termálfürdõben, DISCO (táncoktatás)
Ayala „Humorral a drog ellen” c. mûsora
Jelentkezési lap letölthetõ az FRSZ honlapjáról: www.frsz.hu
vagy beszerezhetõ tisztségviselõinktõl!
A kitöltött és a tagszervezet
titkára által aláírt jelentkezési lapot a megyei (intézményi)
elnökökhöz kell eljuttatni. A
tagszervezeti titkár aláírása
nélkül jelentkezési lapot nem
fogadunk el! A táborhelyek
elosztásáról a megyei titkári
értekezlet dönt. Az elosztást
követõen a táborozásban
részvevõket a megyei elnök
értesíti.
Bõvebb információ: az FRSZ tisztségviselõitõl, vagy a szervezõbizottság vezetõjétõl, Demján Zsolt régióelnöktõl (BM: 03 31
22-90 vagy Mobil: 06 30 978-3047).
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Zászlónkon a bérkérdés
INTERJÚ DÁVID TIBORRAL, AZ FRSZ FÕTITKÁR-HELYETTESÉVEL
A kormány és a szaktárca halogató
taktikája, a munkavállalók érdekei
iránti közömbösség abban is tetten
érhetõ, hogy még mindig nincs ez
évre érvényes bérmegállapodás a
munkáltató és a dolgozókat képviselõ szakszervezetek között. Dávid
Tibor, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkár-helyettese szerint az elmúlt évek forráskivonásai
negatívan hatottak a testület mûködésére, miközben az állomány
élet- és munkakörülményei is folyamatosan romlottak. A társadalom érdekében elkerülhetetlen a rendõrség presztízsének helyreállítása, a munkavállalók anyagi és erkölcsi megbecsülése.
- Fõtitkár-helyettes úr, mielõtt az aktuális gondokat elemeznénk,
azt javaslom: néhány gondolat, néhány tény erejéig merüljünk el a
múltban. Pusztán azért javaslom e rövid idõutazást, hogy tagjaink
pontosan érzékelhessék, miként jutottunk el a napjainkra jellemzõ,
tragikusnak mondható állapotig!
- A testületben évtizede szolgálatot teljesítõ kollégáknak már
saját tapasztalatuk lehet arról, hogy 2002-tõl mélyrepülésben van a
rendõrök fizetése. Ez a folyamat elsõsorban annak köszönhetõ,
hogy a bér-és elõmeneteli rendszert az egymást követõ kormányok
szétverték. A permanens változások miatt csak a legjobb memóriával és nyilvántartással rendelkezõ jogászok tartják ma már számon, hogy eddig négyszer fagyasztották be az illetményeket, s nem
bért, hanem pótlékokat hoztak a rendszerbe – napjainkban közel
kéttucatnyi pótlék teremt átláthatatlan káoszt. A fentiek fényében
érthetõ, hogy a kollégák elégedetlenek fizetésükkel, hiszen 8,7 százalékos reálbércsökkenést szenvedtek el az elmúlt években.
Csak hab a tortán, hogy 2010-re a Kormányzat végérvényesen
eltûntette a rendszerbõl a 13. havi illetményünk, tovább növelve a
kereset veszteségünket!
- Ebben a helyzetben felértékelõdik a szakszervezetek szerepe –
a szokásos éves bértárgyalások lehetõséget kínálnak arra, hogy e
téren is markánsan képviseljék tagjaik érdekeit.
- Megtennénk, ha lehetõségünk nyílna rá! Korábban már december-januárban megkötöttük a bérmegállapodásokat, ám a tárca
ebben az évben – úgy tûnik - nem kíván egyezségre jutni a szakszervezetekkel. A halogató taktika abban is tetten érhetõ, hogy
március közepén sincs érvényes megállapodás a minisztérium és a
munkavállalók képviselõi között. Ez rendkívül elszomorító, hiszen
a végrehajtó állomány felélte minden esetleges tartalékát. Tudjuk,
hogy nagy részük hónapról hónapra él, s egyre nõ azon kollégák
száma is, akik napi gondokkal küszködnek. Az FRSZ többek között ezért sem mondhat le a bérharcról! Reményeink szerint hamarosan eljön az az idõ, amikor ismét tervezhetõ lesz a jövõ, s perspektivikusan is megéri rendõr egyenruhát ölteni. Mindezek miatt
ismét zászlónkra tûzzük a bérkérdést!
- Februári számunkban már részletesen elemeztük a Demonstrációs Bizottság munkáját, a cafetéria juttatások emeléséért folytatott harcot, az eredményeket – most csak arról kérdezem, hogyan
fogadták az FRSZ tagjai a szaktárcával kötött megállapodást?
- Ismeretes, hogy Demonstrációs Bizottság hatásos fellépésének
köszönhetõen megtörtént a Hszt. számunkra kedvezõ módosítása,
ám mivel a tárca a szolgálati törvény módosítását összekötötte a
cafetéria rendszer átalakításával, kénytelenek voltunk „csomagban” elfogadni a javaslatokat. Errõl ugyan megoszlanak a vélemények, azonban az 1,2 es szorzó és a korábbi belügyminisztériumi
üdülõk fenntartása egyértelmûen pozitív visszhangot váltott ki tagságunk körében. Kevésbé köztudomású talán, hogy követelésünk
következtében ötmilliárd forint többlet jutott a rendszerbe. Természetesen nincsenek illúzióink: a most kiharcolt kétszázötvenezer
forintos cafetéria-keret is csak a bérek reálszinten tartására elegendõ.

- A kollektív és egyéni érdekvédelem mellett a Független Rendõr Szakszervezet nagy hangsúlyt fektet a szervezeti élet kiteljesítésére, a létszám bõvítésére is. Hogyan alakul a tagtoborzás, vonzóe az FRSZ a kollégák körében?
- Az elmúlt év második felében intenzív tagtoborzásba kezdtünk, s ennek köszönhetõen az aktív rendõrök körében több mint
négyszáz fõt tudtunk magunkhoz kötni - az FRSZ taglétszáma a
legfrissebb adatok szerint meghaladja a hatezerötszázat. Népszerûségünk növekedését kihasználva toborzó csoportunk folytatja a
munkát, s különösen a határrendészek körében fejt ki sikeres propagandát. Molnár János, a határrendész szekció titkára közülük való, vezetõi rutinnal felvértezett, s így hitelesen tudja tolmácsolni érdekeiket. A szekció létszáma már meghaladja a 10%-ot az FRSZ
tagok között, s reményeink szerint további belépésekre lehet számítani. Hasonlóan eredményesen mûködik a tagtoborzás a büntetés-végrehajtási szervezeten belül: Szolnok után Tiszalökön is
megalakul az új tagszervezetünk – a bírósági bejegyzés folyamatban van. Ezt a tevékenységünket folytatjuk, hiszen érzékeljük,
hogy rendõrségi, a határrendészeti és a büntetés-végrehajtási dolgozók körében egyre nõ a fogadókészség céljaink, elképzeléseink
iránt. Toborzó rendezvényeinken azt is elmondjuk, milyen eszközök állnak az érdekvédelmi szervezet rendelkezésére, s mely szolgáltatásokkal, kedvezményekkel tudjuk könnyíteni tagjaink életét.
- Javaslom, emeljünk ki néhányat ez utóbbiak közül, hiszen
számtalan olyan szolgáltatás van, amelynek igénybevételével komoly összegeket takaríthatnak meg tagjaink!
- Az FRSZ a közelmúltban jelentetett meg egy olyan információs füzetet – ennek egy változatát ezen lapszámunk is tartalmazza , amely valóban teljes körûnek mondható. Tájékoztatást ad a tagdíjbevételek felhasználásáról, közli a tisztségviselõk „elérhetõségét”,
bemutatja a jogsegélyszolgálat munkatársait, tevékenységüket,
hasznos tanácsokat nyújt a munkaügyi viták rendezéséhez. Mindezeken túl igazi szolgáltatási kalauz is, hiszen tippeket ad a családok és gyermekek kedvezményes nyaraltatásához, bemutatja a
Független Rendõr Szakszervezet tulajdonában lévõ, bármely tag
által igénybe vehetõ apartmanokat, lakókocsikat, táborhelyeket.
Felhívja a figyelmet a MAKASZ vásárlói kártya által biztosított
kedvezményekre – szeretném, ha tagjaink hasznosítanák ezeket a
lehetõségeket, hiszen éves szinten több tízezer forinttal csökkenthetik kiadásaikat.
- Az információs füzet ugyan tartalmazza, ám mégis érdemes kitérni néhány olyan szakszervezeti programra, melyek tradicionális
nagy tömegeket vonzzanak!
- Reményeim szerint így lesz ez idén is - ahogy az már megszokott, a tavasz és a nyár ismét bõvelkedik rendezvényekben. A nagy
népszerûségnek örvendõ foci kupa mellett több horgászversenyre
várjuk a vízpartok és a halak szerelmeseit, tagjaink gyermekeinek
térítésmentes táborokat szervezünk, s ezúttal Kisszékelyen tartjuk
meg az országos motoros találkozónkat. Egyre bõvül az üdülési és
rekreációs lehetõség is. Évente több millió forintot fordítunk erre a
célra, ezért arra kérjük tisztségviselõinket, folyamatosan tájékoztassák szolgáltatásainkról tagjainkat.
- A szakszervezeti tagság és tevékenység szinonim fogalom a
szolidaritással. Hosszú évek óta lehetõség nyílik arra, hogy a magyar munkavállalók adójuk egy százalékát a nekik tetszõ célra
ajánlják fel. Gondolom, az FRSZ által létrehozott Police Caritas
Alapítvány számára is elkelne némi támogatás!
- Aktuális a kérdés, hiszen az adóbevallás ideje hamarosan elérkezik. Kérjük tagjainkat, hogy adójuk 1%-val támogassák a Police
Caritas Alapítványt. Tudjuk, hogy sokan családtagjaik révén kötõdnek bizonyos oktatási, egészségügyi intézményekhez, de ezúton
is felhívnám a kollégák figyelmét - akinek még nincs egyéni elkötelezettsége, ezen az úton segítheti a szociálisan nehéz helyzetbe
került kollégákat. Rajtuk múlik: csak 1 mozdulat, 1 perc, hogy az
az 1%, amit Tõled egyébként is levonnak, valóban jó helyre kerüljön!
Süli Ferenc
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MI TÖRTÉNT A RÉT-EN?
Március 8-án ismételten ülésezett a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT). Az ülésen történtekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk az
érdeklõdõket.

A hivatásosoknak a betegállomány idejére is
jár a kereset kiegészítés
A februári RÉT ülésen a szakszervezetek egyhangúlag kifogásolták, hogy a januári illetménnyel folyósított bruttó 49 ezer Ft
nem, vagy nem teljes összegben került kifizetésre azok részére,
akik a 2010. évi kereset kiegészítésrõl szóló Korm. rendeletben
meghatározott idõszakban egészségügyi szabadságon, illetve betegállományban voltak. Bár a Korm. rendelet a jogviszony szüneteléséhez köti a csökkentett összegû folyósítást, illetve a kereset-kiegészítés megvonását, azonban a szakszervezetek álláspontja szerint az egészségügyi szabadság ideje alatt a jogviszony nem szünetel.
A márciusi RÉT ülésre a munkáltatói oldal az alábbi álláspontot
alakította ki a kereset kiegészítésre való jogosultság tekintetében.
A hivatkozott Korm. rendelet értelmében a foglalkoztatott eseti
kereset-kiegészítésre jogosult akkor, ha a jogviszonya 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010.
március 1-je között nem szünetelt
45 napnál hosszabb ideig, ide nem
értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti
jogviszony szünetelés idõtartamát. A rendelkezés szerint tehát
akkor, ha valakinek a megjelölt
idõszakban rendes szabadsága, illetve szülési szabadsága miatt jogviszonya szünetelt, akkor is megilleti az eseti kereset-kiegészítés,
ha így jogviszonya 45 napnál hosszabb ideig is szünetelt. Tekintettel arra, hogy a Rendõrség vonatkozásában különbözõ jogviszonyokról – hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony – beszélhetünk, a kérdéskört foglalkoztatási jogviszonyonként szükséges vizsgálni. A Hszt., illetve a köztisztviselõi
és közalkalmazotti jogviszony tekintetében irányadó Mt. rendelkezéseinek egybevetését követõen megállapítható, hogy a hivatásos
állományúak esetében nem beszélhetünk sem a rendes szabadság,
sem pedig a szülési szabadság miatti jogviszony szünetelésérõl. A
Hszt. ugyanis egyetlen esetkört említ, amely a hivatásos állományú
szolgálati viszonyának szünetelését eredményezi, nevezetesen az
országgyûlési képviselõi, európai parlamenti képviselõi, illetve a
fõpolgármesteri, polgármesteri – ha a rendõrség vagy a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozik, ezeken felül
helyi és kisebbségi önkormányzati képviselõi – választáson jelöltként történõ nyilvántartásba vételt. A szünetelés idõtartama a jelölt
nyilvántartásba vételétõl a választás befejezéséig, illetve megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig tart. A többi állománycsoport esetében azonban az Mt. alapján a szülési szabadság tartama
alatt ténylegesen szünetel a jogviszony, mint ahogy a rendes szabadság ideje alatt is. Az Mt. szerint ugyanis a szülési szabadság, a
keresõképtelenség, stb. mellett szünetelésnek számít minden olyan,
munkában nem töltött idõ, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül, és az Mt. alapján a rendes
szabadság is ilyennek tekinthetõ, hiszen annak idõtartamára távolléti díj jár. Mindezekbõl az következik, hogy ha az érintett jogviszonya a rendes szabadság és a szülési szabadság miatt szünetel,
akkor eseti kereset-kiegészítésre jogosult, amennyiben azonban a
fenti esetkörök kivételével más, az Mt.-ben nevesített ok miatt (pl.
keresõképtelenség) szünetel 45 napnál hosszabb ideig a jogviszony, akkor az érintett számára kereset-kiegészítés nem folyósítható. E megállapítások azonban csak a közalkalmazottak és a köztisztviselõk vonatkozásában igazak, hiszen a Hszt. a hivatásos állo-

mányúak jogviszony szünetelésére a többi állománycsoportra
irányadó szabályoktól jelentõs mértékben eltérõ szabályrendszert
alkalmaz. A jogalkotó a hivatkozott rendelkezés megfogalmazásánál feltehetõen nem vette figyelembe a jogviszonyok különbözõségét, és az általános, Mt.-beli szabályokat vette csak és kizárólag
alapul. Addig azonban, amíg a Korm. rendelet szövege pontosításra nem kerül, az ORFK álláspontja szerint a munkáltató akkor jár
el jogszerûen ha a hivatásos állományúak esetében csak a Hszt.
szerinti szünetelést veszi alapul, vagyis a hivatásosok részére a
Hszt. szerinti jelöltséget kivéve gyakorlatilag nincs olyan esetkör,
amely a kereset-kiegészítésre vonatkozó jogosultságot annulálná.
Az ORFK állásfoglalás alapján azon hivatásos állományúak,
akik a kereset kiegészítésben a jogosultsági feltételek ellenére nem,
vagy nem teljes összegben részesültek, igényüket a munkáltatójukkal szemben az ORFK állásfoglalásra hivatkozással érvényesíthetik.

A keresetcsökkenést meg kell végre állítani!
A RÉT februári ülésén a szakszervezetek jelezték, hogy az adójogszabályok illetmény alakulására gyakorolt - annyira hangoztatott - kedvezõ hatásával szemben a január 1-jétõl életbe lépett szuperbruttósítás a kollégák jelzései szerint az illetményeket a gyakorlatban negatívan érintették. Az ülésen a munkáltatói oldal ígéretet
tett mind a béradatokkal alátámasztott illetmény-számfejtési tapasztalatokat érintõ tájékoztatásra, mind pedig egy, az adókedvezmény érvényesítésével kapcsolatos tájékoztató anyag kiadására.
A márciusi RÉT ülés keretében nyújtott munkáltatói tájékoztatás szerint az adójogszabályok változása következtében a 2010. évi
kereset-kiegészítés figyelembe vétele nélkül a havi 84.000 Ft jövedelem alatt rendelkezõk esetében valóban csökkentek a nettó bérek.
A 84.000 - 123.000 Ft jövedelem sávban kismértékû, 1.000 Ft alatti növekedés tapasztalható. A 123.000 - 200.000 Ft közé esõ jövedelmek esetében a nettó illetmények havonta 1.000-12.000 Ft-tal
növekednek. A nettó illetmények csökkenése, illetve a kismértékû
növekedés ellensúlyozására a havi 340.000 Ft alatti jövedelemmel
rendelkezõ munkatársak 2010. évben, január és március hónapokban 49.000 Ft, összesen 98.000 Ft összegû kereset-kiegészítésben
részesülnek. Az ORFK válasz hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az
adójogszabályok változása, illetve változtatása nem tartozik a
Rendõrség hatáskörébe, ezért a nettó illetmények alakulását nem
tudják befolyásolni. Kereset növelést csak abban az esetben tudnak
végrehajtani, ha a központi költségvetés erre fedezetet nyújt, ez
azonban nem történt meg. A Rendõrség 2010. évi költségvetése
még a juttatások jelenlegi szinten tartása mellett is csak rendkívül
szigorú gazdálkodási feltételek mellett elegendõ. A munkáltatói oldal sem vitatta ugyanakkor, hogy valamennyi állománycsoportba,
és valamennyi jövedelem-sávba tartozó munkatársat kedvezõtlenül
érint, hogy az elõzõ évi – a korábbi 13. havi illetmény kompenzálását célzó – juttatások egy részét megvonták. Az ORFK válasz
hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az illetmény-számfejtõ rendszer az
adójogszabályoknak megfelelõen állapítja meg a levonások, illetve
nettó illetmények mértékét, ezért a 84.000 Ft havi illetmény felett
rendelkezõ munkatársak nettó illetménye nem csökkenhetett.
Amennyiben valamely - 84.000 Ft feletti jövedelemmel rendelkezõ
- munkatárs a nettó illetménye csökkenését tapasztalta, annak okát
egyénileg szükséges megvizsgálni. Felhívták a figyelmet arra,
hogy a nettó illetmények összehasonlítása során a 2010. január havi illetményt 2009. év vonatkozásában olyan hónappal kell összehasonlítani, melyben a bruttó illetmény megegyezik a január havi
bruttó illetménnyel. A munkáltatói oldal felhívta a figyelmet arra
is, hogy az adójóváírás az arra jogosultak részére csak akkor vehetõ figyelembe, ha azt az érintett nyilatkozatban kéri. Errõl a a Gazdasági Ellátó Igazgatóságok körlevélben is tájékoztatták az állományt.
A szuperbruttósítás, valamint a költségtérítések (napidíj, albérleti díj hozzájárulás) adókötelessé válása miatt anyagilag hátrányos
helyzetbe kerültek megsegítésére a RÉT ülés keretében kezdeményeztük egy szolidaritási alap létrehozását. A szakszervezetek
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szorgalmazták továbbá, hogy a
munkáltatók például az albérleti
díj hozzájárulás visszamenõleges
adólevonása miatt illetménycsökkenést elszenvedett kollégák részére biztosítsák az illetményelõleg felvételének lehetõségét; valamint, hogy az adókedvezmény érvényesítésének lehetõségérõl az
állomány széles körben érdemi tájékoztatáshoz jusson.
Az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõjének szóbeli tájékoztatása szerint a rendszer jól
számol, ezt leellenõrizték. A munkáltatói oldal álláspontja szerint a
kollégák csalódottságát a remélt
és a tényleges nettó illetmény alakulás közötti különbség generálja. Az ORFK álláspontja szerint a túlóra kifizetések is befolyásolhatják a kollégák negatív tapasztalatait: a BRFK pl. november-december hónapban 340 millió Ft túlórát fizetett ki, míg 2010-re
mindössze 3 millió Ft túlóra került áthozatalra és megváltásra. Az
illetményelõleg a munkáltatói oldal álláspontja szerint egyébiránt
csak átmeneti megoldást jelent, továbbá annak visszafizetése a havi nettó illetmény összegében szintén csökkenést eredményez. A
munkáltatói oldal tájékoztatása szerint az illetményelõlegben részesítésnek pénzügyi akadálya is van, mivel már a ruhapénz májusi kifizetésére kell tartalékolniuk.
Az FRSZ a probléma rendezését továbbra is feltétlen szükségesnek tartja. Mivel a közelgõ országgyûlési választásokra figyelemmel a jelenlegi kormánnyal való egyeztetésre nincs elegendõ idõ,
ezért az új kormány megalakulását követõen haladéktalanul kezdeményezzük a teljes személyi állomány illetményének felülvizsgálatát, és az utóbbi 6 évben elszenvedett keresetveszteség soron kívüli kompenzálását!

RSZKI állományában dolgozóknak is jár a
rendõrségi cafetéria
A rendészeti szakközépiskolák Rendõrség személyi állományával azonos mértékû cafetériája érdekében az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordultunk. A 2010. évi rendõrségi cafetéria végrehajtására kiadott ORFK utasítás elõkészítése során ugyanis a
Rendõrség vezetése azt a tájékoztatást adta, hogy a rendészeti szakközépiskolákra berendeltekre nem terjed ki az ORFK norma hatálya. Feltehetõen a megkeresésünknek köszönhetõen kedvezõ fordulat állt be az ügyben.
A márciusi soros RÉT ülés írásos anyagában ugyanis a munkáltatói oldal arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a 2010. január 1-jétõl a Rendõrség irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolák önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kereset kiegészítésre vonatkozó igényét felmérték. Mivel a 2010. évi keresetkiegészítés fedezete biztosításával kapcsolatosan kormány határozat a kifizetésig nem jelent meg, az Országos Rendõr-fõkapitányság meglévõ forrásai terhére megelõlegezte a rendészeti szakközépiskolák által kért összeget, amit a szakközépiskoláknak - hasonlóan a többi rendõri szervhez - a fedezet rendelkezésre állásakor
vissza kell fizetni.
Az ülésen kérésünkre a munkáltatói oldal pontosította, hogy a
rendészeti szakközépiskolák számára is a Rendõrség 2010. évi
cafetéria keretével azonos mértékû (251.225 Ft) juttatást biztosítják.
A rendészeti szakközépiskolák cafetériájával kapcsolatban tett
lépéseink részleteirõl lapunk errõl szóló külön cikkébõl tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Hogy kérjük és mi szerepeljen a ruhaszámlán?
Országos tájékoztató kiadását és a személyi állománnyal történõ megismertetését kezdeményeztük a ruhaszámlák GEI-k általi
elfogadásával kapcsolatban. A számítógépes számlázásnál ugyanis egyrészt a tételek nem különíthetõek el, valamint a termékek is
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legtöbbször csak fantázia névvel, vagy azonosító számmal szerepelnek a számlán. A kollégák részérõl érkezett jelzések szerint az
ilyen számlákat a munkáltató tavaly nem fogadta el. A munkáltató
részérõl rugalmas hozzáállást remélünk, mellyel az elszámolás is
problémamentessé tehetõ!
Az ülésen elhangzott munkáltatói tájékoztatás szerint a számlán
szereplõ különbözõ azonosító szám, illetve kód alapján a termékek
beazonosíthatóak. A számlákat a megyei rendõr-fõkapitányságok
nevére (nem pl. rendõrõrs) kell kérni, ugyanakkor a munkáltató
adószámát nem kell ráíratni, mert azt majd utólag rápecsételik.

Átláthatóbb lehet a bérjegyzék
Az ülésen problémaként jeleztük, hogy a fizetési jegyzékekbõl
nem ellenõrizhetõ vissza, hogy milyen túlórák kerülnek elszámolásra, ezért kértük az ez irányú információ rögzítés technikai lehetõségének megvizsgálását.
A munkáltatói oldal tájékoztatása szerint az elszámolt idõszak
beírására van lehetõség, melynek kivitelezésére ígéret született.

Szomorú valóság – a cafetériát is
a megélhetésre fordítjuk
A szakszervezeti oldal kezdeményezte, hogy az állomány igényeihez igazodva a cafetéria keretében nyújtott üdülési csekkeket
kisebb címletekben biztosítsa a munkáltató.
Az ORFK képviselõinek tájékoztatása szerint a Rendõrség már
azzal is többletköltséget vállal, hogy az üdülési csekkel kapcsolatos kezelési költséget nem hárítja a dolgozóira. A szakszervezetek
által kért kisebb címletezés magasabb költségvonzattal jár, viszont
a Rendõrség költségvetése a kiadások indokolt szinten tartását
igényli.
Kiegészítõ tájékoztatásként elhangzott továbbá, hogy a különbözõ juttatási formák közül kb. az állomány 38%-a meleg étkezési
utalványt választotta. A dolgozók nagyságrendileg hasonlóan döntöttek az üdülési csekket érintõen is. Ezzel szemben a megtakarítási támogatásokat (nyugdíj, egészségpénztár) csak kb. az állomány
3%-a választotta, ami azt bizonyítja, hogy a cafetériát az emberek
a napi megélhetésre fordítják!

A jövedelemigazolások ügymenete
nem hosszabbodik
Szakszervezeti értesülések szerint az illetményszámfejtés MÁK
általi átvétele következtében a jövedelemigazolások ügymenete
több hetet is igénybe fog venni.
Az ORFK tájékoztatás szerint a bírósági eljárásokhoz szükséges
igazolások kivételével a Rendõrség továbbra is kiállíthatja az illetményigazolásokat.

Egyebek
Fentieken túl a RÉT ülésen még számos tárgykör – így a ruházati és védõfelszereléssel való ellátás idõszerû kérdései, a balatonlellei
és dobogókõi üdülõk rendõrségi átvétele, a precedens értékû munkaügyi perekben született jogerõs bírósági ítéletekre alapított szakszervezeti kezdeményezések, az ár- illetve belvizes területeken szolgálatot teljesítõk védõoltásban részesítése, az ózdi kollégák hónapok óta elmaradt térfigyelõ díjazása, a szakszervezeti tagdíjlevonás
rendjének változása, a részmunkaidõs foglalkoztatás jogintézménye
bevezetésének hatása, a munkába járás költségtérítésének májustól
hatályba lépõ változásának hatásai, valamint a közbeszerzési eljárások kiírásának felfüggesztése – megvitatására is sor került, melyekrõl a honapunkon közzétett fõtitkári tájékoztatóból bõvebb információhoz juthatnak az érdeklõdõk. A ruházati kérdések tekintetében
egyébiránt külön fórum megtartására kerül sor április 9-én.
dr. Varga Marianna, jogász
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Minél rosszabb, annál jobb a tettrekészeknek?
MIÉRT HIÚSULT MEG A BRFK KOLLEKTÍV SZERZÕDÉSÉNEK ALÁÍRÁSA?
A Kollektív Szerzõdés hosszadalmas egyeztetési sorozatának
2009. december 21-én vége szakadhatott volna, azonban a TMRSZ
jelenlévõ tisztségviselõi – az ülést több alkalommal megszakítva –
telefonon jelentették Szima Judit fõtitkárnak a tárgyalás kimenetelét, majd marionett bábuként – vezetõjük utasításának megfelelõen
megakadályozták, hogy 2010. január 1-tõl a BRFK közalkalmazottai is részesülhessenek a kötelezõ elõresorolás által biztosított fizetésemelésben!

„…. MERT ÕK NEM MUTYIZNAK
ÉS NEM FEKSZENEK LE”!
A Független Rendõr Szakszervezet 2009ben minden egyes BRFK Érdekegyeztetõ Fórumon napirendi pontként javasolta a Kollektív Szerzõdés egyeztetését. Megunva a
BRFK Hivatala gyakorlatát, mely szerint az
írásban megküldött tervezetekre adott javaslatokat nem egyeztették le, hanem újabb tervezetet küldtek, szakszervezetünk javaslatára
a 2010. december 4-én megtartott BRFK Érdekegyeztetõ Fórumon a Kollektív Szerzõdés
tervezetével kapcsolatos kérdések szóbeli
egyeztetésére került sor. A tárgyaláson eredményként könyvelhettük el, hogy a korábbi
javaslataink közül több kezdeményezésünk
tekintetében is engedett a munkáltató. Az
1997-es KSZ-hez képest megvalósuló többletkedvezményekre tekintettel mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a BRFK új
Kollektív Szerzõdése még 2009-ben aláírásra kerüljön. Ennek érdekében szorgalmaztuk a tárgyalóasztal melletti közvetlen szóbeli
egyeztetést. A szakszervezetek javaslatainak engedve a BRFK vezetése az alábbi fontosabb javaslatokkal egészítette ki, illetve módosította a tervezetet:
Közalkalmazotti jogviszony megszûnése vagy megszüntetése
esetén elsõdlegesen a közalkalmazottal meg kell állapodni a munkáltatónál fennálló tartozása visszafizetésének módjában (pl. részletfizetés, átutalás, stb.), ennek elmaradása esetén, azaz, ha a megállapodás nem jön létre, a követelések érvényesítésére az Mt. és a
Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezései szerint kell
majd eljárni.
A közalkalmazott helyettesítési díjának mértékét idõarányosan
a helyettesített közalkalmazott illetményének 10-50%-ában állapíthatja meg a munkáltató.
Amennyiben a közalkalmazott a fizikai alkalmassági vizsgálaton részt kíván venni, azt a munkáltató köteles engedélyezni és annak idõpontját meghatározni.
A közalkalmazottnak fizetési fokozata változásakor illetményét
úgy kell kiegészíteni, hogy a korábbihoz képest a Kjt. szerint garantált illetményemelésen túl, a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 30%-ával, de legalább 5.000,- Ft-tal növekedjen. Az elõzõek szerinti emelés az utolsó elõresorolástól számított 3 évenként
megilleti a fizetési osztályának fizetési fokozat maximumát már elért közalkalmazottat is.
A környezetvédelmi felelõs – a munkavédelmi, tûzvédelmi felelõs, és a „T”-ellátmányelõleg kezelésével megbízott közalkalmazottakon túl – is jogosult az eredeti beosztásának ellátása mellett
végzett többletmunkáért díjazásra.
Kiküldetés esetén a napidíj összege 110 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedik.
A munkaközi szünet mértéke a Munka Törvénykönyve szerinti
20 perccel ellentétben 30 percben kerül meghatározásra.
Az FRSZ kezdeményezésére:
A határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén is 4 hónap helyett 3 hónap a próbaidõ.
A ki nem vett szabadságok kiadására legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig kell intézkedni, a korábbi június 30-ával ellentétben.
A nem gépjármûvezetõi munkakörben foglalkoztatott, de a
munkaköri feladataik ellátása során szolgálati gépjármûvet rend-

szeresen vezetõ közalkalmazottak számára a közalkalmazotti pótlékalap 25%-ának megfelelõ kereset-kiegészítés jár.
A pénzkezelési pótlék mértéke a pótlékalap 10 %-áról 100 %-ra
emelkedik.
A TMRSZ elsõ hõstette saját elferdítésükben az, hogy egyedül a TMRSZ képviselõi következetes kiállásának köszönhetõen
nem tudta a munkáltató keresztülvinni a közalkalmazottak kártérítési kötelezettségének 100 ezer forintra emelését.
Ferdítés nélkül pedig a munkáltató a jelenlegi szabályozás
alapján önhibás baleset esetén 50 ezer forint kárérték fölött csak bírósági eljárás során kötelezheti a munkavállalót az összeg megfizetésére. A BRFK vezetése 100 ezer forintra szerette volna felemelni
ezt az összeget. Ezzel a bírósági procedúra a kisebb kárértékû kárügyekben elkerülhetõ lett volna. A munkáltató képviselõi hangsúlyozták, hogy az 50 ezer forint 100 ezer forintra emelése nem a dolgozó által fizetendõ kártérítési összeg megemelését jelenti, és hogy
a bírósági procedúra elkerülése a közalkalmazottak érdekeit is szolgálja. A jelenlévõ TMRSZ tisztségviselõk – úgy tûnt – megértették
a magyarázatot, azonban jelenteniük kellett a fejleményeket, így 10
percig vártuk a telefonon kapott utasításra! Az utasítás egyszerû
volt: NEM! A BRFK engedett: maradt az 50 ezer forintos határ,
melyen felül már bírósági eljárásra kerül sor! A perköltséget meg
állja a közalkalmazott.
A TMRSZ második hõstette saját elferdítésükben az, hogy
egyedül a TMRSZ követelte következetesen a kötelezõ illetményemelés januárig visszamenõleges biztosítását.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a több órás egyeztetés végén
a szakszervezetek jelen lévõ, döntést hozó képviselõi még kifejthették véleményüket. Az FRSZ képviseletében felhívtam rá a
BRFK vezetésének figyelmét, hogy a Kollektív Szerzõdés aláírása
elhúzódásának igazi vesztesei azok a közalkalmazottak, akik idõközben megkaphatták volna a garantált illetményemelést. Kértem,
hogy a garantált illetményemelést visszamenõlegesen, 2009. január 1-jétõl kapják meg a fizetési fokozatban elõresorolással érintettek. Válaszként elhangzott, hogy az ORFK nem biztosít keretet erre a kiadásra, saját keretbõl pedig nem tudják biztosítani a visszamenõleges illetményemelést. Ezt elfogadni nyilvánvalóan nem volt
könnyû, azonban figyelembe kellett venni, hogy amennyiben nem
írják alá a jelenlévõk a KSZ-t, akkor 2010. január 1-jétõl továbbra
sem részesülhetnek kollégáink a 2009-ben már elmaradt garantált
illetményemelésben. Amennyiben 2010-ben több hónap után sikerül újrakezdeni a tárgyalásokat, vajon mennyi esély marad a 2009.
januártól való teljesítésre? Lényegében semmi, ráadásul a 2010. januári teljesítés is bizonytalanná válik!
A jelenlévõ TMRSZ tisztségviselõk ismét telefonos segítséget
kértek – 10 perc szabadfoglalkozás következett. Így van ez kérem,
ez a természetes, amikor egyeztetni kell a TMRSZ-el – mert ugye
a TMRSZ-szel tisztségviselõi Önálló döntést nem hozhatnak. Erre
csak a fõtitkár jogosult! Végre a döntés megszületett!
A visszaérkezõ tisztségviselõ sokatmondóan közölte a betanult,
már unásig ismételt szöveget: „A többi szakszervezet írja alá nyugodtan! Mi nem írjuk alá!”
A gond csak az, hogy a közalkalmazotti törvény szerint elsõdlegesen csak úgy lehet érvényes kollektív szerzõdést kötni, amennyiben minden szakszervezet aláírja a megállapodást. Ez talán elkerülte a tettrekészek figyelmét? Ezt nem tudhatjuk, azt azonban igen,
hogy mi a cél. Felhívni magukra a figyelmet, mindenáron! A recept
egyszerû: okkal vagy ok nélkül visszautasítani minden megállapodást, majd harsányan szidalmazni azokat, akik diktátumok helyett
egymás szempontjait figyelembe véve elfogadtak egy kompromisszumot. Az már nem érdekli a „legharcosabb szakszervezet”
vezetõjét, hogy 2010. január elsejétõl nem kaphatnak garantált illetményemelést a közalkalmazottak a BRFK-án! Pedig igen szûkös
hónapoknak nézhetünk elébe. Bezzeg az ORFK GEI állományába
áthelyezett közalkalmazottak idén januárban is megkaphatták a fizetési fokozatban elõresorolással együtt járó bónusz illetményemelést. Az a Kollektív Szerzõdés ugyanis garantálja ezt.
Minél rosszabb, annál jobb? De kinek? Azon közalkalmazottaknak, akik 2010-ben nem kapnak magasabb fizetést e
nagyszerû tettrekészség következményeként, biztosan nem!
Zoltán Gábor, FRSZ BRFK megyei elnök
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Jegyzet

A tisztánlátás érdekében
– JEGYZET EGY RV KÖZLEMÉNY MARGÓJÁRA
„Az RV (Rendészeti Védegylet) helyesbítést kér a rágalmazóktól”
címmel közlemény jelent meg nevezett szakszervezet honlapján
2010. február 8-án. Azon napon, melyen a rendõrszakszervezetek
által alakított Demonstrációs Bizottság egy hosszú tárgyalási folyamat végén megállapodást kötött a kormánnyal. Az eseményeket
percrõl percre nem követõ olvasó a szalagcím láttán nem is gondolná, hogy a két hír között összefüggés lehet. Hiszen azt tudja, hogy
a Rendészeti Védegylet is a Rendõrségen mûködik, és arról is értesült, hogy õk is aláírtak aznap egy megállapodást. Csak éppen nem
azt és nem úgy, ahogyan a többi! A látszat tehát, mint oly sokszor,
ezúttal is csal. De ne szaladjunk elõre!
Olvasónk ugyanis a következõ sorokból megtudja, hogy a Rendészeti Védegylet éppen a Demonstrációs Bizottságot alkotó szakszervezetektõl követeli, hogy: „helyesbítsék az RV-re vonatkoztatott rágalmazó és sértõ közleményüket!” Mi is történt akkor valójában, ami kiváltotta az RV felháborodását? Ezt szeretnénk megvilágítani jelen írásunkban.
Az öt rendõrszakszervezet, köztük az RV által megalakított, majd
idõközben három tagúra csökkent Demonstrációs Bizottság február
8-án közleményben tudatta a Rendõrség személyi állományával és a
közvéleménnyel, hogy négy kérdésben sikerült megállapodásra jutni
a kormánnyal. Nevezetesen megegyezés született a rendõrség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásának összegérõl, a
szolgálati törvény módosításáról, az 1,2-szeres szolgálati idõ szorzó
visszaállításáról és két volt BM üdülõ ORFK kezelésbe adásáról. A
fenti tartalmú megállapodást aláíró csonka Demonstrációs Bizottságot alkotó FRSZ, BRDSZ és RKDSZ vezetõi közös közleményükben a tárgyalásokat befolyásoló tényezõkrõl is említést tettek. Ennek
keretében kifejezésre juttatták elkeseredésüket azért, hogy: „a tárgyalások folyamán a Rendészeti Védegylet kihátrált, kimenekült az
együttmûködésbõl, ezzel bizonyítva, hogy nem áll ki a rendõrségi
dolgozók érdekeikért, nem ismeri a kompromisszum szükségességét
és annak idõszerûségét. Mindezek - véleményünk szerint - azt mutatják, hogy a sokak által annyira áhított közös együttmûködésnek sajnos még nem jött el az ideje!” A közlemény ezen részén háborodott
fel az RV vezetõsége és követelte a helyreigazítást.
Milyen békétlenek ezek a rendõrszakszervezetek, gondolja a mit
sem sejtõ olvasó. Még az örömteli pillanatokban is csak egymással
acsarkodnak és a szegény RV-seket alaptalanul rágalmazzák. Felmerül azonban benne egy kis kétely, ezért elkezd utánanézni a történéseknek, s ennek során szépen lassan tisztulni kezd az addig homályos kép.
Vegyük sorra, mire is bukkant a tények iránt érdeklõdõ olvasónk!
Elõször meglepetten észleli, hogy az RV már a Demonstrációs Bizottság munkája során is szokványosnak éppen nem nevezhetõ magatartást tanúsított. Olvassa ugyanis a Demonstrációs Bizottság által a
TMRSZ fõtitkárának írt nyílt levelet. Ebbõl megtudja, hogy a rendõrszakszervezetek közötti együttmûködési megállapodás egyoldalú és
szándékos megsértése miatt a Demostrációs Bizottság – az FRSZ, a
BRDSZ, az RKDSZ és az RV (!) vezetõinek egyhangú döntésével –
a tettrekészeket kizárta soraiból. Az elsõ meglepetésbe akkor esik,
amikor rábukkan az RV azon közleményére, melyben a kizárást maga is aláíró szervezet egy nappal késõbb már azt hangoztatja honlapján, hogy milyen fontos számára a rendõrszakszervezetek együttmûködése és ártatlanságot mímelve kéri a másik három szakszervezetet,
hogy vizsgálják felül az elõzõ nap közösen kialakított álláspontjukat!
Olvasónk most már felcsigázottan kutatja az információkat.
Szeretne végre tisztán látni. A következõ hírbõl megtudja, hogy a
kormány válaszút elé állította a négytagúra fogyatkozott Demonstrációs Bizottságot, mivel korábbi álláspontját megváltoztatva kijelentette, hogy az érdekvédõk által követelt jogszabály-módosításokról csak akkor hajlandó egyezséget kötni, ha a cafeteria-keret
összegérõl is megállapodnak a felek. A kormányzati oldal kifejezésre is juttatja: számukra az nem „üzlet,” hogy engednek a követelések egy részének, és a szakszervezetek mégis utcára szólítják
tagságukat! A tárgyalóasztalnál ülõ négy szakszervezet ekkor döntéskényszerbe került: vagy engednek a cafeteriából, vagy hagyják
veszni a minisztériummal közösen kidolgozott jogszabály-tervezeteket és a demonstráció mellett azt is bevállalják, hogy ebben a kormányzati ciklusban már nem kerül sor sem a Hszt. módosítására,
sem a kedvezményes szolgálati idõ szorzó visszaállítására, sem a
privatizálásra ítélt üdülõk helyzetének rendezésére. Nyomós érvek

sorakoznak mind a két oldalon. Egyfelõl a kollegák megélhetési
nehézségei, másfelõl a bármely csekély súlyú bûncselekmény miatt elítéltek szolgálati viszonyának kötelezõ megszüntetése, mely
évente több száz kolléga állásvesztését is okozhatja. És akkor az
üdülõk bezárása miatt kirúgottak sorsáról még nem is beszéltünk.
Mindezek tudtában az RV úgy dönt, hogy számára fontosabb a
cafeteria összege és kivonul a tárgyalóterembõl. A másik három
szakszervezet vezetõi ellenben a tárgyalások folytatása mellett
döntenek, kényszerûen engednek a cafeteria követelésbõl. Szerencsére a kormány hajlandó tovább tárgyalni a csaknem teljesen szétesett Demonstrációs Bizottsággal is. Végül megállapodnak.
Elérkezik az aláírás napja, a következõ meglepetéssel. A háromtagúra zsugorodott Demonstrációs Bizottság aláírja a megállapodást és
kiadja ominózus közleményét. Majd az RV is aláírja a maga kis megállapodását. Igaz, õk nem a kormánnyal, hanem csak az IRM-mel és
nem is minden kérdést illetõen állapodnak meg, hanem csak azokban a
jogszabály-módosításokban, melyek elérése érdekében a másik három
szakszervezet kényszerûen lejjebb engedte saját cafeteria követelését!
Az olvasónak de zsá vû érzése támad. Az RV már megint két oldalon
áll egyszerre!? Ahogy néhány nappal korábban is! Kizárja, majd visszavenni követeli a TMRSZ-t! Most pedig a megállapodás kellemetlenebb
részét ráhagyja a többi szakszervezetre, a kedvezõeket meg kimazsolázza magának! Olvasónk RV iránti együttérzése ekkor már a zéróhoz közelít. Összezavarodva már nem igazán érti, hogy miért is kellene elnézést kérnie az RV által rágalmazással vádolt szakszervezeteknek? Mert
a vitathatatlan tények alapján levontak egy kézenfekvõ következtetést?
Persze talányosnak tartja az IRM eljárását is, hiszen a minisztérium
egyik nap még csak egy csomagban volt hajlandó megállapodni, másnap pedig belenyugodott egy kifosztott csomag elfogadásába is!
Olvasónk kezd belemelegedni! Egész izgalmas. Agatha Christiet
ugyan meg sem közelíti, de váratlan fordulatokban így sincs hiány!
Rászán tehát még néhány percet a neten való szörfölésre és nem is
csalatkozik! Olvassa az FRDÉSZ honlapján, hogy az RV nem gyakorolhatja tagsági jogait, mert hónapok óta szándékosan nem fizeti
a szövetségi tagdíjat. Ez még önmagában nem túl izgalmas. Az a hír
azonban már igen, hogy egy bizonyos DARSZ, azaz a Dél-alföldi
Rendõr Szakszervezet felvételét kérte az FRDÉSZ-be. Ennek a magát határrendészek érdekvédelmi szervezeteként hirdetõ szakszervezetnek ugyanis azonos az elnöke, mint az RV-nek és a két szervezet tagsága is átfedi egymást. Ez már csavarosabb! Akkor most az
RV kint is van az FRDÉSz-bõl, meg bele is akar lépni? Fizet is tagdíjat, meg nem is? Mi ez? Egy mese? Mint amikor a szegény leány
vitt is ajándékot a királynak, meg nem is!?
Azon szegény olvasónk már meg sem lepõdik, amikor arról értesül, hogy az RV tavaly õsszel kérvényezte a LIGA Szakszervezetekbe való felvételét, majd idén bejelentette, hogy itt is felfüggeszti tagdíjfizetési kötelezettségét.
És ezen a ponton igencsak zavarba esik a mi olvasónk. A kutakodást azonban csak akkor adja fel, amikor megtudja, hogy az RV
elnökségi tagjai az RV tagokból vagy féltucatnyi szakszervezetet
hoztak létre, melyekben szintén magukat választatták meg elnököknek, fõtitkároknak vagy elnökségi tagoknak! Idáig érve már teljesen kimerül emberünk, s maga elé bámulva csak azon mereng el,
hogy akkor most hová is sorolja az RV-t? Gondolkodó lényként
megpróbálja összegezni az információkat:
- az RV kizárja, másnap pedig vissza akarja venni volt a szövetségest!
- egyik nap feláll a tárgyalóasztal mellõl, másnap pedig újra leül és mintha mi sem történt volna, aláírja a megállapodás számára kedvezõ részeit!
- elõbb kizáratja magát az FRDÉSZ-bõl, majd visszavételét kéri!
- egyik hónapban belép, a következõben meg felfüggeszti LIGA
tagságát!
Az RV mindenhol ott van? Az egyik oldalon és a másikon is?
Ezt már nehéz követni. Megfejteni pedig még sokkal nehezebb, így
hõsünk feladja.
A következtetések levonását rábízzuk a Tisztelt Olvasóra, de
leginkább a Rendészeti Védegylet tagságára. Kérjük, hogy Õk ne
adják fel! Tájékozódjanak! Elsõsorban saját szakszervezetük ügyei
felõl! És döntsenek! Az FRSZ nyitva áll, elõttük is!
Pongó Géza, fõtitkár
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Közösségi élet, szolgáltatás
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FRSZ bál - 2010, Ózd

A „Mi nem csak beszélünk, hanem teszünk is!” szlogenünknek megfelelõen március 6-án a Független Rendõr Szakszervezet ózdi tagszervezete immár harmadik alkalommal rendezte meg sikeresen a Rendõrbált
- az elmúlt évekhez hasonlóan a kapitányság vezetése ismét támogatta
a bál megszervezésének ötletét. A rendezvény helyszíne ez évben is az
Olvasó, Ózd egyik legszebb, legpatinásabb épülete volt. A helyiséget a
városi önkormányzat kedvezményesen biztosította a rendezvényre, míg
az Ózd Város Közbiztonságáért Alapítvány anyagilag nyújtott segítséget – ezzel is támogatva, hogy a rendõrök igazán otthonuknak érezzék
a települést.
A város vezetése nem elõször segített a rendõröknek, hiszen az elmúlt
évben kedvezményes lakhatási támogatást is biztosított a testület a rendõrök számára: aki vállalja, hogy Ózdon telepedik meg, vissza nem térítendõ támogatást kap lakásépítéshez vagy vásárláshoz.

A tagszervezet vezetése - a szervezõk - tudták, hogy a rendõrség azon
kívül, hogy a nevét adta a rendezvényhez, anyagilag nem tudja azt támogatni. Mivel az elmúlt évek alatt sikerült megfelelõ tapasztalatot szerezniük a rendezõknek, tudták, hogy mekkora keretbõl gazdálkodhatnak.
A szervezés támogatók keresésével kezdõdött, miközben jó ötleteket is vártunk a bál lebonyolítására. Javaslatokat vártunk, melyek azok
a mûsorszámok, amelyek tartalmasak, nem unalmasak, és elsõsorban jó
hangulatot teremtenek. Tudni akartuk a résztvevõk gasztronómiai igényét is: milyen ételek legyenek feltálalva, hogy ne kelljen senkinek
sem bál közben otthonról, vagy máshonnan beszerzett fogásokkal kiegészítenie a báli menüt. Szerencsére volt már „egy kitaposott ösvény”
a szervezõk elõtt!
Örömmel láttuk, hogy a bált sokan várják: fõleg azok a kollégák, akik
az elõzõ eseményeken is részt vettek, hiszen mindkettõ nagyon jól sikerült,
s így joggal remélhették, hogy ez is méltó folytatása lesz a korábbiaknak.
Azok, akik ott voltak, nem csalódtak - ismét egy remek, színvonalas rendezvényt sikerült összehozni. Megérte a fáradtságot!
A bált dr. Varga László kettõs szerepben nyitotta meg: mint az Ózdi Rendõrkapitányság vezetõje, és mint a bál fõvédnöke. A fellépõ vendégmûvészek elõadása sikert aratott a bálozók körében, elõadásukkal
megfelelõ hangulatot teremtettek a bál folytatásához. A ritmusos zene
hatására folyamatosan tele volt a táncparkett. A tombolahúzás is vidám
hangulatban folyt le, annál is inkább, mivel ezen a rendezvényen ismerõsök, kollégák, barátok vettek részt. Értékes és mókás tombolaajándékok találtak gazdára. Az egyes húzásokat követõen jóízû megjegyzések, bekiabálások hangzottak el, melyen mindenki nagyokat derült. Ekkor látszott, hogy ez egy igazi közösség rendezvénye. A résztvevõk ismerik egymást, számíthatnak a másikra.
A bálról mindenki jólesõ fáradtsággal távozhatott. A résztvevõk
csak remélhetik, hogy a korábban megteremtett jó hagyomány nem fog
megszakadni, hiszen már most felmerült az igény a következõ bálra.
Elek Attila
tagszervezet titkára

FRSZ kedvezmény a Pápai Várkertfürdõben is
Az FRSZ helyi szervezete által kötött megállapodás alapján a Pápai Várkertfürdõ
30–50%-os kedvezménnyel biztosít fürdõbelépõket tagjaink számára. A KülsõVárkertben elhelyezkedõ modern fürdõkomplexum kellemes környezetet biztosít a
pihenni, kikapcsolódni vágyók számára. A fürdõ nyitott és fedett termálvizes-, élmény-, strand-, gyermek medencékkel, uszodával, valamint tucatnyi wellness szolgáltatással várja vendégeit. A fürdõrõl részletes információ a http://www.varkertfurdo.hu/ weblapon olvasható. A belépõket az FRSZ Pápai Tagszervezetének tisztségviselõinél Bóka Lászlónál és Kõmives Nikolettnél (telefon: 22/41-20) lehet igényelni elõzetes egyeztetés után.

Kedvezményes lakásvásárlás FRSZ tagok részére!
A Független Rendõr Szakszervezet BRFK szervezete tagságának elõnyösebb
lakáshoz jutása érdekében megállapodást kötött az EU-ATLASZ Kft.-vel új
építésû lakások értékesítésére.
A lakások Budapest IV. kerületében, a Csányi utcában felépülõ 11 lakásos,
háromemeletes társasházban kerülnek értékesítésre. Ideális, csendes
lakókörnyezetre számíthatnak a beköltözõk, melyet Újpest-Városközpont 3-as
metró végállomásától 2 perces sétával lehet elérni.
Az FRSZ tagok 330 - 300 ezer Ft/négyzetméter áron juthatnak lakáshoz. A 11
lakást az FRSZ által közvetített személyek részére értékesítik.
A lakások átadását követõen konyhabútort, vagy 103 cm-es átmérõjû plazma televíziót ad ajándékba a kivitelezõ!
A társasház lifttel ellátott lesz és a lakásokhoz teremgarázs biztosított a feltüntetett árakon.
Az elsõ 8 szerzõdést kötõ tagunk részére a tárolót ingyen biztosítják!
A lakások árlistája, elosztása, tervrajza megtekinthetõ az FRSZ tisztségviselõinél és honlapunkon
(http://www.frsz.hu/directory/news/news_2010-1-20_2319.php)
Budapest IV. ker. Önkormányzata a kerületben letelepülõ családokat 700. 000 forintos vissza nem térítendõ
támogatásban részesíti.
Bõvebb információ Zoltán Gábor megyei elnöktõl (tel: 06/70/415-6485)
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Kedves tagtársak, kollégák!
A Független Rendõr Szakszervezet - a hagyományos érdekvédelmi tevékenység mellett - számtalan szolgáltatást
nyújt tagjainak. Az elmúlt húsz évben elsõsorban tisztségviselõink tájékoztatóiból, a FRÁSZ újságból, s honlapunkról szerezhettetek tudomást a kedvezményes szolgáltatásokról. A közelmúltban egy információs füzetet is
megjelentettünk - ez átfogóan tartalmazza mindazokat a fontos tudnivalókat, melyekre a mindennapok során
szükséged lehet. Ha a munkáltatóval konfliktusba kerülsz, ha vásárolsz, kirándulsz vagy közösségi programot
keresel, elég fellapozni valamelyik dokumentumot, s máris választ kapsz kérdéseidre. Tedd el ezt a mellékletet,
hiszen hosszú távon számíthatsz mindazokra a szolgáltatásokra, melyeket az FRSZ számodra biztosít!

Kik vagyunk?
A Független Rendõr Szakszervezet 1989-ben alakult, azaz 21 éves múltra visszatekintõ független társadalmi szervezet, mely jelenleg több mint 6.200 taggal és 173 tagszervezettel rendelkezik.

Mit csinálunk?

Az FRSZ olyan érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet, amely tisztségviselõi, jogtanácsosai és szakértõi révén a tagjai
élet- és munkakörülményeit érintõ valamennyi kérdésben fellép. Rendelkezünk a reprezentatív szakszervezeteket megilletõ
valamennyi törvényben biztosított jogosultsággal, részt veszünk a tagságunkat érintõ jogszabályok véleményezésében és
már a munkáltatói döntések elõkészítése során képviseljük és védelmezzük tagjaink érdekeit.
Segítséget nyújtunk tagjaink jogi problémáinak, munkahelyi konfliktusainak megoldásához, ha szükséges jogi eszközökkel
is kikényszerítjük a munkavállalókat megilletõ jogosultságok és juttatások biztosítását.
Mindezeken túl számtalan kedvezményt és szolgáltatást biztosítunk tagjaink számára.

A te problémád a miénk is!

Más rendõrségi szakszervezetekkel ellentétben az FRSZ nem csak szavakban képviseli tagságának érdekeit, hanem a tisztségviselõink által feltárt valamennyi probléma megoldása érdekében tényleges javaslatokkal élünk az illetékes vezetõk irányába, illetve elõterjesztéseket teszünk a különbözõ érdekegyeztetõ fórumokon. Amennyiben pedig az egyeztetések nem vezetnek eredményre, peres úton érvényesítjük tagjaink jogait és jogos érdekeit!

Kik lehetnek az FRSZ tagjai?
A rendõrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, ezek irányítása alá tartozó szerveknél, a Miniszterelnöki Hivatalnál és egyéb kormányzati feladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak, ezen szervek nyugdíjasai, valamint az e szervekkel tanulói, illetõleg ösztöndíjas hallgatói jogviszonyban állók.

Mennyibe kerül nekem az FRSZ tagság?
• hivatásos állományúak esetében a beosztási és a rendfokozati illetmény összege 1%-ának megfelelõ összegbe;
• közalkalmazottak és köztisztviselõk esetében a pótlékok nélküli bruttó illetmény 1%-ának megfelelõ összegbe,
• nyugdíjasok, GYED-en és GYES-en levõk esetében havi 500,- Ft-ba.

Megéri ez nekem?

Fentiek ismeretében ezt mindenki könnyen kiszámolhatja! Egy zászlósi rendfokozatban levõ járõrvezetõnek havonta 1.322,Ft tagdíjat kell fizetnie, ami napi szinten mindössze 44,- Ft-ot tesz ki. A szakszervezeti tagdíj azonban csökkenti a személyi
jövedelemadó alapját is, azaz a tagdíjra esõ adót nem kell megfizetni. Ez a példaként felhozott járõrvezetõ kolléga esetében
éves szinten kb. 6.000,- Ft-al csökkenti az egyébként megfizetendõ adót. Ez utóbbi összeget levonva a tényleges tagdíjból
megkapjuk az FRSZ tagság költségét, mely képzeletbeli kollégánk esetében éves szinten a 10 ezer forintot sem éri el. Fentiekkel szemben áll az Információs füzetben részletezett több tucatnyi ingyenes szolgáltatás és kedvezmény, melyek többszörösen is ellensúlyozzák a tagdíjfizetés terheit!

Mire fordítjuk a tagdíjbevételt?
Az FRSZ Alapszabálya szerint a tagok által befizetett tagdíj 50–50 %-os arányban oszlik meg az FRSZ központi költségvetése és a helyi tagszervezet között. A tagdíj fele tehát – más rendõrségi szakszervezetektõl eltérõen – az önállóan gazdálkodó tagszervezetek bankszámláira kerül átutalásra, mely összeg felett a helyi közösség maga rendelkezik. Ilyen formában a tagdíj fele közvetlenül vissza is jut a tagsághoz – õk abból saját döntésük szerinti célok (pl. segélyezés, közösségi rendezvények, kirándulások, mikulásnap stb.) megvalósítását finanszírozhatják.

Információk, kedvezmények, szolgáltatások
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A tagdíj másik felébõl finanszírozzuk:
• a tagok számára térítésmentes szolgáltatásainkat (pl.: a jogsegélyszolgálatot, a gyermektáborokat),
• a tagok által igénybe vehetõ kedvezményeket (pl. az üdültetést, kedvezményes vásárlási lehetõségeket),
• a MAKASZ kedvezményes vásárlói kártyát, mely egyben FRSZ tagsági igazolványt is képez,
• országos rendezvényeinket (pl. a focikupát, a horgászversenyt, a motoros találkozót, a családi- és gyermeknapokat),
• honlapunk és havonta megjelenõ, FRÁSZ címû újságunk költségeit,
• a szociális segélyeket, és
• Központi Koordinációs Irodánk (KKI) mûködési költségeit.

Összefoglalva:
a befizetett tagdíj több mint ¾ részét különbözõ szolgáltatások formájában visszajuttatjuk tagjainknak!

Kit keressek problémáimmal?
Jogi segítség iránti igényeddel vagy az FRSZ szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiddel bármely tisztségviselõnket megkeresheted. Elsõdlegesen célszerû tagszervezeted titkárával vagy megyei elnököddel kapcsolatba lépni. Rajtuk kívül azonban készséggel állnak rendelkezésedre régióelnökeink, jogászaink és Központi Koordinációs Irodánk munkatársai is!

Vezetõ tisztségviselõink elérhetõségei:
a Közép-magyarországi Régióban
(IRM, ÖTM, ORFK, Készenléti Rendõrség, KÖE, BRFK, PMRFK,)
Kovács György régióelnök (31-542, 06 70/701-98-16, kovacs004@freemail.hu)
a BRFK állományában
Zoltán Gábor megyei elnök (47-282, 06 70/415-64-85, frsz-brfk@freemail.hu)
az Észak-magyarországi Régióban
(B.A.Z.- , Heves- és Nógrád MRFK) Demján Zsolt régióelnök (03/31-22-90, 06 30/978-30-47, demjanzs@borsod.police.hu),
az Észak-alföldi Régióban
(H-B.-,Szabolcs-Szatmár- és Jász-Nagykun-Szolnok MRFK) Kiss János István régióelnök
(03/32-21-45, 70/382-33-66, 70/600-4555, kiss.janos@hajdu.police.hu),
a Dél-alföldi Régióban
a Bács-Kiskun MRFK esetében Kovács György, a Békés MRFK esetében Kiss János és a Csongrád MRFK esetében
Demján Zsolt a fenti elérhetõségeiken,
a Közép-dunántúli Régióban
(Fejér-. Komárom-Esztergom- és Veszprém MRFK) Hartmann István régióelnök
(03/22-42-83, 30-929-36-10, hartmann.frsz@citromail.hu),
a Nyugat-dunántúli Régióban
(Gyõr-Moson-Sopron-, Vas- és Zala MRFK) dr. Jandó Zoltán régióelnök (03/26-22-63, 06/20-913-94-91,
jandoz@zala.police.hu),
a Dél-dunántúli Régióban
(Baranya-, Somogy- és Tolna MRFK) Pápa László régióelnök (03/23-55-67, 70-387-38-26, papalac@vipmail.hu),
a határrendészek speciális problémáikkal
– régióelnökeiken kívül - Molnár János szekciótitkárt is kereshetik (32-78-24, 70/432-8423, 30/218-6529, molnarjan@freemail.hu )
a tanintézetekben
(RTF, Adyligeti-, Körmendi, Miskolci- és Szegedi RSZKI)
Gál Sándor tagozatvezetõ (31-29-37, 70/453-29-39, gal.sanyi@freemail.hu),
a büntetés-végrehajtási szerveknél
Bakó Károly tagozatvezetõ (03/33-10-91, 30/625-33-81, charliebako@gmail.com )
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Ki és mely esetekben jogosult jogsegélyre?
Alapszabályunk szerint minden tagunk igénybe veheti a szakszervezeti jogsegélyt, ami
jogi tanácsadást és képviseletet jelent. Az FRSZ teljes jogú tagjának 3 havi tagsági viszony fennállása után – a tagszervezet döntése szerinti mértékben és módon – képviselet jár a szolgálati, illetõleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggõ:
büntetõ- (a tettenérés vagy a beismerés kivételével), munkaügyi- és polgári peres
ügyekben, valamint a fegyelmi eljárások során.
A jogi képviselet más szakszervezetektõl eltérõen munkaügyi perekben és fegyelmi eljárásokban ingyenes. Büntetõeljárásokban az FRSZ megyei szervezetének pénzügyi lehetõségei határozzák meg az ügyvédi költségek átvállalásának módját és mértékét.

Hogyan vehetem igénybe a jogi segítséget?
Ha valakinek konkrét jogi problémája, kérdése van, célszerû az FRSZ KKI Jogsegélyszolgálatának valamelyik jogászát keresnie. Amennyiben a jogász kollégával való egyeztetés után képviselet szükséges, elõször a meghatalmazást kell kitölteni (ami az FRSZ
honlapjáról, a Jogsegélyszolgálat menüpontból letölthetõ, ha azonban ez nem megoldható, a jogászoktól vagy a tisztségviselõktõl beszerezhetõ). A kitöltött meghatalmazást – a
tagszervezeti titkáron keresztül – a megyei- vagy intézményi elnökhöz kell eljuttatni, aki
a meghatalmazó FRSZ-tagságát igazolva továbbítja azt a Jogsegélyszolgálathoz. Sürgõs
esetben a meghatalmazás közvetlenül is megküldhetõ a jogászok részére.
Az ügy elindítása elõtt szerezzétek be a vonatkozó dokumentumokat (parancsot,
munkaköri leírást, minõsítést, stb.), mivel jogászaink azok bemutatását kérik annak
érdekében, hogy korrekt, jogilag helytálló állásfoglalást tudjanak adni.

Mire kell figyelni jogi probléma esetén?
Konkrét ügyben mindenképpen egyeztessetek a jogászokkal, hiszen a határidõk miatt nagyon fontos, hogy egy-egy jogvitát
idõben meg lehessen indítani, a határidõk ugyanis jogvesztõek!
Fegyelmi ügyekben akkor forduljatok jogászainkhoz, ha megkaptátok a fegyelmi eljárást elrendelõ határozatot (amíg ezt a
parancsnok csak „ígéri”, addig nem tudunk lépni az ügyben, legfeljebb tanácsot tudunk adni). Amennyiben jogászaink segítségét fogjátok kérni, a határozat átvételekor jelezzétek a munkáltató felé ezt, a Jogsegélyszolgálatnak pedig küldjétek meg
– a már ismertetett módon – a meghatalmazást. Figyeljetek arra, hogy ha a határozat átadásakor közlik veletek az eljárás alá
vonti meghallgatás idõpontját, a Hszt. szerinti 3 napos határidõt biztosítsák, hiszen e nélkül jogászaink nem biztos, hogy el
tudják látni a képviseletet.
Büntetõügyben más az eljárás, hiszen a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) szerint képviseletet csak bejegyzett ügyvéd láthat el. Büntetõ ügyben tehát a tagszervezeti titkáron keresztül az FRSZ megyei vagy intézményi elnökét
keressétek, õ tud arról tájékoztatást adni, hogy megyétekben (vagy intézményetekben) milyen lehetõség van, azaz, hogy ügyvédet tudnak-e biztosítani vagy meghatározott pénzösszeggel tudnak-e támogatni.
Polgári peres (családjogi vagy egyéb) ügyekben minden esetben keressétek elõször a Jogsegélyszolgálat munkatársait, hiszen ilyen ügyeket – kapacitás hiányában – csak korlátozott számban tudnak vállalni.

Jogászaink elérhetõségei
dr. Tordai Gábor jogtanácsos
(21-811, +36 30/999-72-05, tordai.gabor@freemail.hu ),
dr. Oláh Tamás jogtanácsos
(21-812, +36 70/366-39-64, tamas.olah@frsz.hu),
dr. Mata Anett jogász
(21-815, +36 30/990-45-32, anett.mata@frsz.hu),
dr. Topánka Erika jogász
(21-816, +36 30/573-22-93, erika.topanka@frsz.hu).
dr. Varga Marianna jogász
(21-805, +36 70/3985630, marianna.varga@frsz.hu
ÜDÜLTETÉS:
Erdõsi Józsefné (Kati) 21-809 vagy 21-808
Többi tisztségviselõnk elérhetõségét a http://www.frsz.hu/elerhetosegek.php oldalon találod meg.
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Apartmanok Hajdúszoboszlón és Harkányban
Egész évben nyolc apartmanunk várja üdülni vágyó tagjainkat és családtagjaikat
Hajdúszoboszlón és Harkányban. Az újonnan épített összkomfortos, saját garázzsal
rendelkezõ apartmanokban maximum öt fõ üdülhet. (Hajdúszoboszlón a kisebb
apartmanban csak 4 fõ.) Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, teljes körûen felszerelt konyha és színes televízió szolgálja.

Turnusok és térítési díj
A keddtõl-keddig tartó egy hetes turnusok térítési díja 30.000 Ft/hét/apartman, mely öszeg nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendõ idegenforgalmi adót. (Az adó mértékérõl és az érintettek körérõl a gondnokoknál lehet érdeklõdni.) A jelentkezési lap honlapunkról letölthetõ, a beutalók kiállításának rendje
azonban fõszezonban és az azon kívüli idõszakban eltérõen alakul! A beutalók mellé ingyenes és 50%-os kedvezményt biztosító fürdõbelépõket is biztosítunk.

Elõ- és utószezonban csak be kell jelentkezni!
Elõ- és utószezonban közvetlenül a KKI üdültetési elõadójával (Erdõsi Józsefné, Kati –
21-809) kell egyeztetni, hogy a kiválasztott idõszakban van-e üres apartman. Az egyeztetést követõen a jelentkezési lapot - a tagszervezeti titkárral való aláíratás után - közvetlenül az üdültetési elõadónak kell megküldeni. Ezt követõen a KKI megküldi a jelentkezõnek az üdülési díj befizetéséhez szükséges csekket. A beutalót szintén a KKI postázza ki,
de csak a térítési díj befizetését igazoló csekk másolatának postai, vagy telefax útján történõ beküldését követõen. (A befizetést igazoló csekk másolatát az FRSZ levelezési címére, vagy a 21-817-es BM vagy a 237-43-61-es városi telefax számra kell megküldeni.)

Nyári, fõszezoni beutalók igénylési rendje
A fõszezoni /a nyári iskolai szünet ideje alatti/ beutalók elosztási rendje fentiektõl eltérõ!
A fõszezoni idõszakra szóló beutalók a régiók taglétszámával arányosan kerülnek elosztásra. A fõszezonon belüli egyes turnusok régiók közötti elosztása minden évben sorsolás útján történik. A régión belüli elosztást a régió- és a megyei elnökök végzik. A fõszezonra szóló beutalók iránti igényeket tehát helyi szinten a tisztségviselõk bírálják el. A
KKI e tekintetben csak az adminisztratív feladatokat végzi, azaz a választmányi elnökök
által ellenjegyzett beutalók jogosultjainak megküldi a befizetéshez szükséges csekket,
majd a térítési díj befizetésének igazolását követõen kiállítja és postázza a beutalót. A fõszezoni beutalóra vonatkozó jelentkezési lapot tehát a helyi tisztségviselõnek kell leadni!
Mindezekrõl részletes információt találsz honlapunkon, az Üdültetési Szabályzatban.

LAKÓKOCSIS ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉGEK
GYOMAENDRÕD
Gyomaendrõdön a Liget Gyógyfürdõ és Kempingben június elejétõl augusztus végéig 2
elõsátorral rendelkezõ lakókocsink várja a pihenésre vágyókat.
A keddtõl - keddig tartó egy hetes turnusok térítési díja 25.000,- Ft/turnus/lakókocsi,
mely összeg magába foglalja a fürdõ területén található strand- és gyógymedencék használatának díját is!
Az önellátást lábasok, étkészlet, poharak és egyéb kiegészítõk biztosítják, a kocsikban
elektromos (220 V) áram, hûtõszekrény, rádió és televízió, valamint egy állványos ventilátor található. Fõzés a lakókocsi elõsátorában kiépített villanyrezsón lehetséges.

BALATONAKALI
A Strand - Holiday Camping Balatonakalin áprilistól októberig várja a pihenni, horgászni, kirándulni, kikapcsolódni vágyókat. A campingben elhelyezett négyszemélyes, teljesen felszerelt lakókocsink szabadon választható hosszúságú turnusokra
bérelhetõ. Szeretettel várjuk a még FRSZ tagsággal nem rendelkezõ kollégáinkat és
családtagjaikat is.
Bérleti díj: fõszezonban 6 ezer,
elõszezonban 4 ezer Ft/nap/lakókocsi.
A kedvezményekkel, lehetõségekkel és az ingyenes szolgáltatásokkal kapcsolatosan
érdeklõdni lehet: Dr. Jandó Zoltánnál (03/26-22-63) vagy Németh Lászlónál (03/2628-70) telefonszámon.
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TÉRÍTÉSMENTES GYERMEKTÁBOROK
Az FRSZ úgy gondolja, hogy nem csak a családok pihentetésére kell figyelmet fordítani,
hanem a gyermekek nyári élményekkel történõ gazdagítására és a szülõk nyári gyermekfelügyelettel járó terheinek csökkentésére is. Ennek érdekében az FRSZ a Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú Alapítvánnyal együttmûködve minden évben megszervezi
nyári gyermektáborait, melyek igénybevételéért – más rendõrszakszervezetektõl eltérõen
– térítést sem kell fizetni!
A táborok színes programokkal és szakképzett felügyelõkkel várják tagjaink gyermekeit.
A gyermektáborok évente február – március hónapokban kerülnek meghirdetésre az FRSZ honlapján. A július és augusztus
hónapokban több turnusban megtartásra kerülõ táborokba rendszerint április végéig lehet jelentkezni a titkároktól igényelhetõ vagy a honlapunkról letölthetõ jelentkezési lap benyújtásával.

EGYÉB KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉGEK
Saját tulajdonú üdülõink mellett 5–20%-os kedvezménnyel az ország számos pontján biztosítunk üdülési lehetõségeket:
• a Balaton északi partján, Szigligeten található Bene nyaralóházban,
• a Balaton mellett fekvõ Öreglakon található Erzsébet vendégházban,
• a Zempléni-hegységben található erdõhorváti malom-nyaralóban,
• a Balatongyöröki Klaudia vendégházban,
• a Kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdõ campingjében,
• Siófokon és Balatonföldváron a Piknik Kft. által üzemeltetett panzióban és hotelben,
• a Mezõkövesd - Zsóry-fürdõn található Hajnal Hotelben,
• a szabolcsi Beregdarócon található Hét Csillag üdülõben,
• az Orosháza – Gyopárosfürdõn lévõ Hotel Corvus Aquában,
• a Balatonfüreden levõ Alba Villa Apartman hotelben.

BEL- ÉS KÜLFÖLDI UTAK
• a Grand Tours Kft. elõ-, fõ- és utószezonban egyaránt 10%-os kedvezményt biztosít az
FRSZ tagok és családtagjaik számára. Az iroda útjai Görögország, Olaszország, Spanyolország és Horvátország üdülõhelyeire irányulnak.
• az FRSZ utazásszervezõjénél (dr. Tepliczky Miklósné asszonynál) elsõsorban a környezõ országokba induló utakra és üdülésekre lehet szintén 10%-os kedvezménnyel jelentkezni. Ezen utaknál részletfizetési kedvezmény is igénybe vehetõ.
Az üdülési lehetõségek, valamint a bel- és külföldi utak folyamatosan bõvülnek, ezekrõl naprakész információt honlapunkon találsz, az üdültetés menüpont alatt.

FRSZ IGAZOLVÁNY = MAKASZ VÁSÁRLÓI KÁRTYA
Az FRSZ tagsági igazolvány 2008 óta az L2-MAKASZ engedményrendszer keretében használható
vásárlói kártyaként is használható. A célirányosan, direkt a szakszervezeti tagság részére kialakított
és 2003 óta folyamatosan fejlesztett zárt engedményrendszer az élet majd minden területén biztosít
különbözõ mértékû, de minden esetben számottevõ árengedményeket.
A rendszer sarokkövei az országos lefedettség és a mindennapi használhatóság. A szakszervezeti tagság számára ma Magyarországon kizárólag a MAKASZ biztosítja egységes rendszerben, hogy a tagok jóval a piaci akciós árszínvonal alatt tudjanak:
• szabad felhasználású vagy lakáscélú hitelt felvenni a szokásos piaci kamatnál kedvezõbb feltételekkel;
• új gépkocsit vásárolni az OPEL, a Chevrolet, a Citroen, a Hyundai, a Mitsubishi, a Peugeot, a Suzuki, a Toyota
és a Volvo márkakereskedõknél;
• tankolni az AGIP kutaknál;
• kötelezõ- és Casco- biztosítást kötni;
• ADSL-internet szolgáltatáshoz jutni a T-com és az Invitel által lefedett területeken;
• mûszaki cikkeket vásárolni az Euronics szakáruházaiban és Európa legnagyobb elektronikai web áruházában,
a Pixmániánál;
• napi-, heti és havi lapokra elõfizetni;
• könyvet vásárolni az Alexandra könyváruházakban;
• katalógus áruházakban, pl. a Quellénél vásárolni;
• banki szolgáltatásokat igénybe venni;
• utazási irodák kedvezményeit élvezni.
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EGYÉB MAKASZ KEDVEZMÉNYEK
A „nagyok” mellett az ország egész területét lefedve több mint ezer egyedi engedményadó hely (boltok, szolgáltatók) áll a
jogosultak rendelkezésére, s számuk havi rendszerességgel bõvül.
Az egyedi engedményadó helyek listája naprakészen a www.makasz.hu weboldalon tekinthetõ meg.

MINDEN TAGUNKNAK INGYENES BALESETBIZTOSÍTÁS
A különbözõ kedvezmények sorában van egy olyan is, amely minden tagunkat a nap minden órájában elkíséri, ez pedig nem
más, mint az FRSZ és a MAKASZ közötti szerzõdés alapján a Signal Biztosító által nyújtott balesetbiztosítás, melynek szolgáltatásai munkahelyi és munkaidõn kívüli balesetek esetén, sõt külföldön bekövetkezett káresemények alkalmával is igénybe vehetõek.
Biztosítási szolgáltatások
Biztosítási összeg
Baleseti halál
150.000 Ft
Baleseti rokkantság
150.000 Ft
Kórházi napidíj
500 Ft/nap
Csonttörés esetén
4.500 Ft
Egyéb súlyos sérülés
22.500 Ft
Munkahelyi balesetre járó szolgáltatás:
3 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén 3.000 Ft
21 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén 5.000 Ft
A kárbejelentõ lap letölthetõ: www.frsz.hu/kedvezmenyek.php
A kárrendezésnél segítséget nyújt: Reményi Zsuzsanna
(Telefon: 06-30-445-6171 / e-mail: hazi@makasz.hu )

EGYEDI FRSZ KEDVEZMÉNYEK
Az FRSZ a hagyományos szakszervezeti, érdekvédelmi feladatok ellátásán felül folyamatosan arra törekszik, hogy tagjainak
minél több kedvezményes szolgáltatást biztosítson.
Kiemelt kedvezményt nyújtó partnereink:
a Vodafone telefontársaság, kedvezményes FRSZ-flotta tarifacsomaggal;
a Régió Játék Kft., 20 %-os vásárlási kedvezménnyel;
az Európai Utazási Biztosító Zrt., 15 %-os utasbiztosítási kedvezménnyel;
a BÉTEX lakástextil üzletei, 5 %-os árengedménnyel;
a Lehner és Társa Ablakgyártó és Kereskedelmi Kft. 6%-os kedvezménnyel;
a Molecz Fény Kft. világítótest-kereskedelmi üzlete 5-15 %-os árengedménnyel;
a FIT FORMA Wellnes Kft. nõi fitnesz stúdió egyes szolgáltatásaiból 10 % kedvezménnyel;
a KLIMA POINT Kft. klímaberendezéseinek árából nyújtott 8 % kedvezménnyel;
a Kisvárdai Várfürdõ, a teljes árú jegynél 20 %-al olcsóbb fürdõbelépõvel.
Részletek és további kedvezmények a www.frsz.hu weblapon.
Az FRSZ tagok számára kedvezményt biztosító partnerek felkutatásában központi irodánk munkatársain kívül helyi tisztségviselõink is részt vehetnek, így az elõnyös szolgáltatások és vásárlási lehetõségek köre folyamatosan bõvül. A helyi lehetõségekrõl érdeklõdjetek a tagszervezeti titkároknál és a megyei elnököknél.

VIZSOLYI HORGÁSZTÓ
A vizsolyi horgásztónál 2 térítésmentesen igénybe vehetõ lakókocsink várja a horgászni vágyókat március 15-tõl október 30ig! FRSZ tagok lakókocsinként 2 bottal térítésmentesen horgászhatnak! Kötött turnus beosztás nincs! A helyfoglalás tetszés szerinti idõszakra, a jelentkezés sorrendjében történik.
Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés: a 03/31-27-70, illetve a
06-46/514-500/22-70 telefonszámokon!
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RÓKÁS TÓRENDSZER és a VEKERI TÓ
A Rókás tórendszer Debrecentõl 15 km-re, Mikepércs közelében a 47-es
számú fõútról közelíthetõ meg. A tórendszer 3 tóból áll. Az I-es tóban a
Magyarországon fellelhetõ halfajok mellett a nyári idõszakban az afrikai
harcsa horgászata is biztosított. A II-es tóban ponty, amur, csuka, süllõ, kárász és keszeg halfajokra lehet horgászni. Az I-es és a II-es tavon a napijegy ára FRSZ tagoknak ingyenes, a fogási mennyiség 2db nemes és 4 kg
egyéb hal.
A Vekeri tavat Debrecenbõl a Mikepércs felé vezetõ 47. sz. fõúton keresztül lehet megközelíteni. A tó kb. 13 hektáron terül el, átlagos mélysége
1,60 m. A tóban ponty, amur, dévér, kárász, csuka, süllõ, harcsa és egyéb keszegfélék foghatók. A horgászat FRSZ tagok
részére ingyenes!
Mindkét tó partján lehetõség van sátorozni, valamint a kijelölt tûzrakó helyeken sütni-fõzni.
Bõvebb információ: Bakonszegi Imrétõl, a Létavértesi Határrendészeti Kirendeltség titkárától (06-70-335-52-93).
Az FRSZ megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a helyi közösségek összetartó erejének növelésére és tagjai szabadidejének tartalmas programokkal történõ kitöltésére. Ennek jegyében minden évben több országos rendezvényt szervezünk, melyeken tagjaink térítésmentesen vagy jelképes összegû térítési díj ellenében vehetnek részt. Ezek sorába tartozik:
- a Rendõrség Napja és május 1-je alkalmából az ORFK RSZKK Vágóhíd utcai sporttelepén megrendezésre kerülõ összejövetelek;
- az országos kispályás focikupa;
- az országos sporthorgász verseny;
- a motoros találkozó.

HELYI RENDEZVÉNYEK

Országos rendezvényeink mellett a tagszervezetek és megyei szervezeteink is számtalan rendezvényt szerveznek. Ezek sorába tartoznak a különbözõ bálok, családi- és gyermeknapok, majálisok, bel- és külföldi kirándulások, helyi focitornák és
horgászversenyek, mikulásnapok, fehér asztal melletti egyéb összejövetelek. E rendezvények megvalósítása csak a tagság
elhatározásán és tenni akarásán múlik, mivel a pénzügyi fedezetet Alapszabályunk a szakszervezeti tagdíj tagszervezetek és
FRSZ központ közötti, fele-fele arányban való megosztásával biztosítja.

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS
Tisztségviselõink kiemelt figyelmet fordítanak a nehéz élethelyzetbe került tagok szociális
helyzetének javítására. Az adómentes szociális segélyeket (pl. gyermek születése vagy
hozzátartozó elhalálozása esetén) szakszervezetünk részben saját (tagszervezeti és központi) pénzalapjaiból, részben az FRSZ által alapított Police Caritas Alapítvány támogatásával
biztosítja rászoruló tagjai számára. Kollégáidon Te magad is segíthetsz, ha adód 1%-ával
támogatod az Alapítványt! Csak 1 mozdulat, 1 perc, hogy az az 1%, amit Tõled egyébként
is levonnak, valóban jó helyre kerüljön!

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE AZ FRSZ SZOLGÁLTATÁSAIT?
Nem kell mást tenned, csak a helyi tisztségviselõinktõl beszerezhetõ vagy a honlapunkról (www.frsz.hu/nyomtatvanyok.php)
letölthetõ belépési nyilatkozat kitöltésével és titkárunk vagy megyei elnökünk számára történõ átadásával tagsági viszonyt kell
létesítened.

FRáSZ
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A szolgálat kiváló ellátása alapozza meg
követeléseink jogosságát
DOBROSI PÉTER: MÁR NAPI MEGÉLHETÉSI GONDJAINK VANNAK
Jász-Nagykun-Szolnok megyében rendkívül jelentõs az FRSZ szimpatizánsainak tábora – ezt az állomány közel ötven százalékos szervezettsége is jelzi. S
bár a számok mutatósak, akár elégedettségre is okot adhatnának, Dobrosi Péter
megyei elnök szerint nem szabad a kedvezõ statisztikák bûvöletében élni. A
vezetõk egyik legfontosabb teendõi közé tartozik annak tudatosítása: ne egy
szervezet passzív tagjai, ne egy virtuális
stáb részesei legyenek a kollégák.
- A szakszervezeti élet nem csak a tagdíj befizetésébõl áll – közösségrõl lévén szó, gyakran nélkülözhetetlen e ténynek demonstratív kinyilvánítása is. A közelmúlt munkajogi csatái arról gyõztek
meg, hogy csak az az érdekvédelmi szervezet képviselheti hatékonyan a dolgozók érdekeit, melynek tagjai aktívak, mûködik a „belsõ
demokrácia”, s így a döntések meghozatala elõtt a kollektív bölcsességnek is teret adunk - ez azonban jól informált állományt feltételez.
A kunszentmártoni FRSZ tagszervezet alapító tagja szerint a tájékoztatás ugyan nem lehet teljes körû, hiszen bizonyos bérviták,
szakszervezeti álláspontok nyilvánosságra hozása esetenként a tárgyalások sikerét veszélyeztetheti, a kommunikáció mégis nagyobb
figyelmet igényel mind az irányítók, mind a befogadók részérõl.
- A munkáltatóval folytatandó bér- és munkaügyi tárgyalások
egyik lényeges elemérõl soha nem feledkezhetünk meg. A rendõr
alapvetõ kötelessége, hogy megfeleljen a törvényi normáknak, a
társadalmi elvárásoknak, s nem utolsósorban a parancsnokok által

támasztott követelményeknek. S ha ezeken a területeken nincsenek
hiányosságaink, az érdekegyeztetés területén is eredményesek lehetünk – akkor tudunk tehát jól követelni, ha szolgálati teendõinket is
kiválóan látjuk el. Itt, a megyében ennek is köszönhetõ, hogy a
munkahelyi vezetõkkel harmonikus kapcsolatot alakíthattunk ki: ha
igényeljük, soron kívül fogadják a Független Rendõr Szakszervezet
képviselõit, s mindig konstruktívan viszonyulnak az általunk felvetett problémákhoz. Ezekre a gesztusokra is nagy szükségünk van,
hiszen a rendõri állományt az elmúlt években nem kényeztette el a
kormányzat. A legfájóbb pont a tizenharmadik havi bér elvétele –
ma már ott tartunk, hogy a kollégák jelentõs része napi megélhetési gondokkal küzd. E szomorú tény hatásait még sokáig lesz kénytelen elviselni a testület, hiszen az ifjak között már most sem túl
vonzó a pálya, egyre szûkebb a merítési lehetõség. A folyamatosan
megújuló szabályozási rendek gyakran követhetetlenek, nehezítik
az állomány munkáját, a bürokratikus intézkedések sorozata pedig
még jobban leterheli az egyébként is túlhajszolt állományt.
A fentiek ismeretében különösen szerencsések azok a kollégák,
akiknek megadatott, hogy szolgálati idejük leteltével kedvenc teendõiknek hódolhatnak. Az eredetileg mezõgazdasági diplomával
rendelkezõ Dobrosi Péter, a Jászberényi Rendõrkapitányság nyomozó alosztályvezetõje munka után a húsz kilométerre fekvõ családi „birtokra” vonul vissza. Az erdõk által körülvett, intim családi
ház hatalmas kertjében a két gyermek pajkos játszótársai a német
juhászkutyák, s ha néha lóháton arra jár egy-egy hajdani vadászcimbora, az FRSZ aktivistája szívesen megmutatja, hogy a nyeregben ülve is kitûnõen kezeli a duplacsövû sörétest.
Süli Ferenc

Továbbképzés a dinamikusan fejlõdõ
Határrendész Szekciónál
ció SZMSZ-t, illetõleg két szekciótitkár helyettest is választottunk
Czinke Sándor és Tóth Csaba János személyében. Kiss János István régióelnök meglepetéssel készült, Czinke Sándor titkár (150
fõ) és László Zoltán Róbert titkár (100 fõ) részére a tagszervezet
megnevezésével és az elért létszámmal díszített FRSZ-es pólót
ajándékozott. A tájjellegû ételek elfogyasztását követõen baráti
hangulatú beszélgetéssel zártuk a napot.
Molnár János,
a Határrendész Szekció titkára

A Határrendész Szekció 2010. február 18-án tartotta megalakulását követõ elsõ - történelminek is nevezhetõ - szekció titkári értekezletét, melyet oktatással is színesítettünk. Az értekezlet és képzés a Barabás Határrendészeti Kirendeltség oktatótermében került
lebonyolításra, melyért köszönetünket fejezzük ki Csernyi Sándor
r. alezredes, kirendeltségvezetõ úrnak. A tanácskozáson részt vett
Pongó Géza fõtitkár, valamint Kiss János István régióelnök is. Az
értekezleten kilenc határrendész tagszervezet titkára jelent meg,
egy titkár betegsége miatt maradt távol. A szekciótitkári beszámolót követõen fõtitkár úr adott tájékoztatást az aktualitásokról, majd
a régióelnök tartott oktatást. Az értekezleten módosítottuk a szek-

18

2010/2. szám

Jogsegélyszolgálat

FRáSZ

Folytatódik a rendészeti szakközépiskolák kálváriája?!
A 2010. évi cafetéria végrehajtására kiadott ORFK utasítás kiadmányozást megelõzõ egyeztetések során a Független
Rendõr Szakszervezet kifogásolta, hogy a
személyi hatály felsorolása a rendészeti
szakközépiskolákon a Rendõrség állományából berendeltként dolgozókat nem nevesíti. Tekintettel arra, hogy a berendelt állomány negatív diszkriminációját már nem
egyszer megtapasztaltuk – lásd a 2007. évi
rendõrnapi nettó 50 ezer Ft, illetve a tavaly
év végéig folyósított önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, melyek nem, illetve nem azonos mértékben kerültek biztosításra a berendelt személyi kör részére – a
kiadásra kerülõ ORFK normában egyértelmûen kértük rögzíteni, hogy a
Rendõrség valamennyi munkavállalója számára biztosított cafetéria keret a berendelteket is megilleti. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a megállapodás aláírásával az IRM a Rendõrség teljes személyi állománya részére kötelezettséget vállalt a 6,5-szeres cafetéria szorzó biztosítására.
A belsõ érdekegyeztetésen azonban a Rendõrség vezetése kinyilvánította, hogy az ORFK utasítás hatálya a rendészeti szakközépiskolák
berendelt állományára nem terjed ki, mivel tanintézetek a Rendõrségrõl szóló törvény értelmében nem rendõri szervek. A rendészeti szakközépiskolák helyzetének bizonytalanságát csak tovább fokozták a tavalyi év eseményei. Mint ismeretes, 2009. december 31-el megszûnt az
IRM Oktatási Fõigazgatóság, melynek alárendeltségében a rendészeti
szakközépiskolák addig mûködtek. Így most az iskolák önállóak is,

meg nem is, továbbá az IRM-hez és a
Rendõrséghez is kapcsolódnak, meg nem
is! Az IRM rendészeti szakállamtitkára az
iskolák jogállásának tisztázásával kapcsolatos megkeresésünkre adott válaszában
ugyanis arról adott tájékoztatást, hogy a
rendészeti szakközépiskolák fenntartója
továbbra is az IRM, ugyanakkor a fenntartói irányítói jogköröket (szakirányítás,
gazdálkodás irányítása) az ORFK vezetõje látja el. Emellett a rendészeti szakközépiskolák önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, melyek kincstári költségvetéssel rendelkeznek. Ezek
után joggal merül fel a kérdés, hogy akkor ki fizeti a rendészeti szakközépiskolák munkavállalóinak 2010. évi cafetériáját, és milyen öszszegben?
Mivel az FRSZ elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a rendészeti szakközépiskolákon a Rendõrség állományából berendeltként dolgozók a
Rendõrség más munkavállalóitól eltérõ, alacsonyabb összegû cafetéria
juttatásban részesüljenek, ezért az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordultunk a rendészeti szakközépiskolák személyi állománya 2010.
évi cafetériájának a Rendõrség munkavállalóival azonos mértékben történõ biztosítása érdekében. Az egyenlõ bánásmód elvére hivatkozással
a rendészeti szakközépiskolák teljes személyi állománya (berendeltek és
más munkavállalók) számára kértük biztosítani a február 8-án aláírt
megállapodás szerinti 251.225 Ft/fõ/év cafetéria keretet.
dr. Varga Marianna jogász

NNI = 1,2 szorzó?!
Az általános kérdés, hogy a Nemzeti
Nyomozó Irodánál, illetõleg jogelõdjénél 2006. december 31. elõtt teljesített
szolgálat megalapozza-e az 1,2-szeres
kedvezményes szolgálati idõ számítására való jogosultságot.
Általánosítani sohasem szerencsés, az viszont tényadat, hogy a
Fõvárosi Bíróság jogerõsen megállapította 1996. szeptember 1-jétõl
2005. december 31-ig terjedõen a szolgálati idõ 1,2-szeres számítására való jogosultságát annak az általunk képviselt tagunknak, aki Gaz-

daságvédelmi Fõosztály állományában kiemelt fõnyomozóként teljesített szolgálatot. A kedvezmény elbírálásakor figyelembe vették, hogy
a felperes részesült különleges bevetési pótlékban, és hogy a szervezeti egység hatásköre alapján kiemelt, gyakran szervezett bûnözést érintõ ügyekben országos illetékességgel járt el. Az NNI részérõl egyelõre
nem mutatkozik hajlandóság a szolgálati idõk egységes, kedvezményes
elismerésére, ezért szolgálati panasszal és perrel kell minden kollégának érvényesítenie az igényt, amelyben azt kell bizonyítania, hogy a
szolgálati feladata fokozott igénybevétellel és veszéllyel járt.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Siker a tárgyalóteremben: újabb elsõ fokú ítélet
szól a házon belüli vezénylés jogellenességérõl
A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság után immár a Szolnoki Munkaügyi Bíróság is helyt adott azon követelésnek, mely szerint a „házon belüli vezénylés“ jogellenes és felperesnek ezen idõre jár az illetmény-különbözet. A bíróság ítéletének indokolásában kiemelte, hogy a szervezeti egység megváltozásával járó intézkedés minõsül vezénylésnek, míg azon intézkedés, mely a szervezeti egység megváltozását nem jelenti, nem a Hszt. 49. § szerinti vezénylés fogalomkörébe tartozó intézkedés.
Figyelemmel arra, hogy a felperes nem eredeti járõri beosztása ellátása mellett látta el a vizsgálói
feladatokat, a bíróság azt állapította meg, hogy az 50. § (3) bekezdése alapján a felperes a betöltött beosztás szerinti illetményre jogosult. Ennek alapján - kamatokkal együtt - közel 700 ezer forintot ítélt
meg az I. fokú bíróság a Jogsegélyszolgálatunk által képviselt tagunk számára!
A cikkben hivatkozott ítéletek megtekinthetõek a www.frsz.hu címen elérhetõ honlapunkon, a
Jogsegélyszolgálat/Ítéletek oldalon, a munkaviszonyt érintõ ügyek címszó alatt.

dr. Topánka Erika, jogász

Kérelem vagy panasz? avagy minõsíthet-e e körben a munkáltató?
Kollégánk a Hszt. 194. §-ára hivatkozva szolgálati panaszt adott be a munkáltató által elmulasztott döntést sérelmezve. Panaszát a Kapitányságvezetõ kérelemnek minõsítette, érvelése szerint azért, mert nem volt olyan munkáltatói intézkedés, amelyet sérelmezhetett volna, így „tartalma alapján“ bírálta el, s a kérelem utolsó bekezdésében felhívta figyelmét, hogy amennyiben az elutasítással nem ért egyet, e döntés ellen szolgálati panasszal élhet.
Ezzel az érveléssel sajnos a megyei Rendõr-fõkapitányság is egyetértett, s
ugyanezt a gyakorlatot alkalmazta.
Álláspontunk szerint ez a munkáltatói döntés indokolatlanul és szükségtelenül meghosszabbította a panasz elbírálását, eljárásával a Hszt. több rendelkezését is megsértette, így különösen:
a panaszjog korlátozását tiltó,
a rendeltetésszerû joggyakorlás és kötelezettségteljesítés elõírását,
valamint
a jogos érdekérvényesítési lehetõség korlátozását.
A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság ítéletében a Hszt. vonatkozó rendel-

kezéseinek összevetésével (193. § - kérelem, 194. § - szolgálati panasz,
196. § - bírósági út) arra a megállapításra jutott, hogy a hivatásos állomány
tagja maga választhatja meg, hogy a szolgálati viszonyával összefüggõ ügyben szóban vagy írásban kérelmet terjeszt elõ, vagy szolgálati panaszt terjeszt elõ a sérelmes munkáltatói intézkedés, illetõleg ennek elmulasztása
miatt. A bíróság nem találta helytállónak alperes azon érvelését, mely szerint a munkáltató a beadványokat tartalmuk szerint kell, hogy elbírálja.
Ilyen jogszabályi rendelkezés ugyanis a Hszt-ben nincs, a Polgári Perrendtartás (Pp.) ezen szabálya pedig csupán a bíróságot jogosítja erre.
A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a hivatásos állomány tagja a Hszt.
szabályozása szerint nemcsak a munkáltatói intézkedés, hanem annak elmulasztása miatt is terjeszthet elõ szolgálati panaszt.
A bíróság meggyõzõdése szerint kollégánk beadványát a hivatkozásának megfelelõen szolgálati panaszként kellett volna elbírálnia, s erre ítéletében kötelezte is a munkáltatót.
Dr. Topánka Erika
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A védõfelszerelést miért a rendõr állja?
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) 2010. január 11-ei soros ülésén a Rendõrség vezetése elé tártuk azt a problémát, mely a
szakszervezetünkhöz érkezett jelzések szerint a munkavédelem területén mutatkozik, nevezetesen, hogy a motoros és kutyás szolgálatnál dolgozó kollégák védõfelszereléssel történõ ellátása nem
megfelelõ. A munka,- védõruha, stb. ellátásának rendjérõl szóló hatályos ORFK norma ugyanis például elõírja, hogy a motoros szolgálatot ellátóknak bukósisakot kell biztosítani, annak kihordási idejét pedig 5 évben határozza meg. Ezzel szemben van olyan kolléga,
aki már 7 éve hordja ugyanazt a sisakot, de olyan is van, aki a saját
tulajdonú sisakját (!) kénytelen használni, mivel szolgálati jegy ellenében sem látták el a kötelezõ védõfelszereléssel! A kutyás szolgálatot ellátóknál pedig a védõnadrággal történõ ellátás akadozik.
Ennek oka értesüléseink szerint legtöbbször a készlet-, illetve mérethiány.
A RÉT ülésen elhangzott felháborító magyarázatot, mely szerint
a védõfelszerelés mindaddig viselhetõ, míg a funkcióját betölti,
visszautasítottuk és a Rendõrség munkavédelmi fõfelügyelõjének eljárását kezdeményeztük. Véleményünk szerint a hatályos belsõ norma nem véletlenül határoz meg egy ésszerû idõtartamot a szóban
forgó védõfelszerelés hordhatósága tekintetében, ami természetesen
nem zárja ki azt, hogy az eszközt annál korábban is lecseréljék,
amennyiben az a funkcióját már nem tölti be! Álláspontunk szerint a

munkahelyi balesetek
kockázati tényezõit a minimálisra kell csökkenteni, nem pedig megvárni
egy esetleges baleset bekövetkezését, ami körültekintõ munkáltatói magatartással elkerülhetõ
lenne!
A Rendõrség munkavédelmi fõfelügyelõje válaszában megerõsítette azt, hogy az egyéni védõeszköz egy bizonyos idõ eltelte után veszít
a védelmi képességébõl, azaz elavul, így a továbbiakban nem alkalmazható védõeszközként. Ugyanakkor álláspontja szerint a problémát az
érintett rendõri szerven belül kell rendezni. Az ORFK válasz alapján
foganatosított helyi megkeresésre az ügyben érintett közép-dunántúli
GEI vezetõje válaszolt. A válasz szerint a cikk elején említett bukósisak cserét, illetve alapellátást a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
nem tudják biztosítani az érintett kollégák részére. A válasz alapján számunkra az derült ki, hogy a szükséges eljárás közel egy éve húzódik!
Ezt teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk!
A márciusi RÉT ülésen ezért ismételten kezdeményezzük a munkabiztonságot veszélyeztetõ állapot soron kívüli megszüntetését!
dr. Varga Marianna

Mérleg: 5 év, 4 bírói fórum, egy új eljárás, 3 millió forint
KIHARCOLTUK!
Címszavakban így lehet jellemezni azt a
pert, amelyet egy határozott idejû közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése miatt indítottunk. Az érintettet helyettesítés céljából vették fel határozott idõre,
amíg a helyettesített személy gyermekgondozás miatt távol van. A kinevezést azonban évrõl évre hosszabbítgatták, majd a 4.
évben már kötöttek egy újabb határozott
idejû szerzõdést, pedig a helyettesített kollegina nem tért vissza a munkába, mert a második, majd késõbb harmadik gyermeke gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon maradt. Mást vettek fel képviselt tagunk
helyére, pedig a munkájára nem lehetett panasz.
A határozott idejû közalkalmazotti jogviszony keretében addig kellett volna az érintettet foglalkoztatni, amíg a helyettesített személy vis-

sza nem áll a munkába, továbbá nem lehetett volna évenként meghoszszabbítani a szerzõdést, és idõ elõtt elküldeni a helyettesítõt.
Az elsõ és a másodfokú bíróság is elutasította a keresetünket, azonban
a Legfelsõbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban az érvelésünket teljes egészében osztva megállapította, hogy jogellenesen szüntették meg a határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt, és a munkaügyi bíróságot az öszszegszerûség elbírálása érdekében új eljárásra utasították.
Az elsõ fokú bíróság a keresetünk alapján 6 havi átlagkeresetet átalánykárt, 3 havi felmentési idõre járó átlagkeresetet, végkielégítésként két havi
átlagkeresetet, kártérítésként elmaradt illetményt, továbbá a közalkalmazott szolgálati lakása elvesztése miatt kártérítésként bérleti díj különbözetet ítélt meg a tagunknak, összesen mintegy nettó 3 millió forint értékben.
A munkáltatók ezen gyakorlata tipikus jogsértés, várjuk azon tagjaink segítségkérését, akiket érint a visszásság.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos

1 MOZDULAT, 1 PERC, 1 %
TÁMOGASD ADÓDDAL A
POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNYT!

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A Független Rendõr Szakszervezet mûködtet egy közhasznú
szervezetet, a POLICE CARITAS
Alapítványt. Az alapítványt abból a célból hoztuk létre, hogy a
bajba jutott rendõrségi dolgozóknak hathatós anyagi támogatást tudjon adni. Az alapítvány közhasznú, vagyis a számára felajánlott bevételekbõl tud segélyeket megítélni. A legutolsó kuratóriumi ülésen több, mint 10 fõnek tudtunk segélyt adni, 30–45 ezer
forint közötti összeggel. Õk általában súlyos betegségben szenvedõk, illetve beteg gyermeküket nevelõ rendõrségi dolgozók voltak.
Sajnos sokkal többnek és sokkal többet lehetne és kellene adni!
Az adó 1%-ának felajánlása nem kerül semmibe! Tudjuk, hogy az
óvoda, iskola is kéri, de ez az alapítvány nagyon sok bajba jutott kollégán tudna segíteni, ha van rá anyagi fedezete. A szervezet mûködésének feltételeit az FRSZ biztosítja, így az Alapítvány minden számára adományozott forintot kollégáink megsegítésére fordíthatja.
Mindezek alapján kérünk minden kollégát, hogy bevalláskor tegyen meg egy mozdulatot és ajánlja fel adójának 1 %-át a POLICE
CARITAS Alapítványnak!

(ADÓSZÁM: 19701974-1-41)
Köszönettel:
Kiss János István, alapítványi titkár

A kedvezményezett adószáma:

19701974 – 1 – 41
A kedvezményezett neve:

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY
TUDNIVALÓK
A nyilatkozatot helyezze el egy postai, szabványméretû
borítékban, ragassza le és a borítékra olvashatóan írja rá
a nevét, lakcímét (irányítószámmal) és az adóazonosító
jelét. A borítékot csatolja adóbevallásához, vagy amenynyiben bevallását a munkáltató készíti el, adja le az illetékes pénzügyi elõadónak.
FONTOS!
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, elnevezését,
a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
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Hasznos tudnivalók a cafetériával kapcsolatban
A napokban megjelent a 2010. évi cafetéria végrehajtására kiadott
ORFK utasítás, mellyel kapcsolatban már eddig is számos kérdés merült fel a kollégák részérõl. A jogszabályok és belsõ normák rendelkezéseinek értelmezésével ezúton szeretnénk hasznos információkhoz
juttatni az érdeklõdõket.
A 2010. évi cafetéria keretösszeg valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló esetében 251.225 Ft/fõ/év. A keretösszeg a Rendõrségen
belüli érdekegyeztetés eredményeként az adómenetes (internethasználat), valamint a kedvezményes adózású juttatási formák (melegétkezési utalvány, üdülési csekk, önkéntes kölcsönös nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás) mellett egyéb, általános adózású juttatásra is kiterjesztésre került: lakhatási támogatás, hidegétkezési utalvány, ajándékutalvány. Ugyancsak pozitívum, hogy a lakhatási támogatást nem csak a
hivatásosok és a köztisztviselõk, hanem a közalkalmazottak is igénybe
vehetik. Javaslatunknak megfelelõen az ORFK normában az is rögzítésre került, hogy a támogatást igénylõvel közös háztartásban élõ közeli
hozzátartozó nevére szóló számla is elszámolható e körben. Fontos továbbá, hogy a szükséges közbeszerzési eljárások miatt az utalványok –
az üdülési csekk kivételével, melyet a munkáltató május 31-ig biztosít –
csak a II. félévben kerülnek kiosztásra, viszont a melegétkezési utalványok elsõ alkalommal január 1-re visszamenõleg is igénybe vehetõk.
A hivatásos és a köztisztviselõi állomány tekintetében az alapvetõ eljárási szabályokat a jogviszonyokat szabályozó foglalkoztatási törvények
rögzítik. A közalkalmazottak vonatkozásában ugyanakkor, törvényi szabályozás hiányában, kizárólag az ORFK utasítás rendelkezései az irányadók.
Az év közben keletkezõ, illetve megszûnõ jogviszonyok esetében
az idõarányosság elve érvényesül, az év közben megszûnõ jogviszony
esetében így tehát visszatérítési kötelezettség keletkezik. Kedvezõ a
végrehajtási szabály a vonatkozásban, hogy az utalványok (meleg- és
hideg étkezési, ajándék) visszaadhatók. A cafetéria juttatásra való jo-

gosultság szünetel továbbá az alábbi idõtartamokra: külszolgálat,
nemzeti szakértõkénti foglalkoztatás, valamint a 30 napot meghaladó
illetménynélküli szabadság, illetve a
teljes illetmény (távolléti díj) viszszatartással járó felfüggesztés idõtartama. A betegállomány, vagy
más néven táppénz, illetve egészségügyi szabadság viszont már más
megítélés alá esik a különbözõ foglalkoztatási jogviszonyokban. Míg a hivatásos és a közalkalmazotti
jogviszonyban állók esetében az egészségügyi szabadság (táppénz) a
cafetériára való jogosultságot nem érinti, addig a köztisztviselõk esetében a 30 napot meghaladó táppénzes idõszak a jogosultság szünetelését eredményezi. Jó ha tudjuk, hogy az elõzõekben említett, a jogosultság szünetelését eredményezõ távollétek idõtartamai éves szinten nem
számíthatók össze, tehát a bûvös 30 nap túllépése esetenként vizsgálandó. Például: ha valaki egyszer 20, majd megszakítással újabb 29 nap illetménynélküli szabadságot vesz igénybe, úgy a teljes cafetéria keret
igénybevételére jogosult, mivel kiesõ idõszak nem keletkezik. A munkavégzés alóli mentesítés idõtartama (felmentési idõ) ugyanakkor teljes terjedelmében cafetériára jogosító idõnek számít mindhárom foglalkoztatási jogviszonyban.
Bár a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adófizetés
kötelezettje a kifizetõ, az adóköteles cafetéria juttatások adóterhe mégis az
egyén cafetéria keretét terheli. Ennek oka, hogy a január 1-jétõl hatályba
lépett törvényi elõírásokban az is rögzítésre került, hogy a munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére az éves cafetéria keret nyújt fedezetet.
dr. Varga Marianna jogász

Autópályán motorozni igenis veszélyes!
A BÍRÓSÁG A MOTOROS JÁRÕRNEK IS MEGÍTÉLTE AZ 1,2 SZERES SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓT
A Készenléti Rendõrséggel szemben nyertünk pert egy tagunk
ügyében, aki autópályán motoros
rendõr. A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság elsõ fokon elutasította keresetünket, azonban a
fellebbezésünk alapján tartott másodfokú bírósági tárgyaláson a Fejér Megyei Bíróság ítélete szerint ke-

resetünk alapos. A bíróság álláspontja szerint már motorozni is veszélyes, nemhogy autópályán rendõrként motorozni, motorral üldözésben
részt venni, illetve a leállósávon igazoltatni, ellenõrizni. Ezek a tényezõk együttesen megalapozták a felperes a szolgálati idejének 1,2 szeres
szorzóval való számítását. Az ítélet jogerõs!
Amennyiben Te is motorral teljesítesz szolgálatot és az ítélet téged is
érint, keresd az FRSZ Jogsegélyszolgálatát!
dr. Mata Anett, jogász

Ügyeletes vagy határrendész?
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács
(RÉT) 2010. január 11-ei ülésén egységes
személyügyi gyakorlat kialakítását kezdeményeztük a határrendészeti kirendeltségeken ügyeletesi feladatkört ellátó határrendészek, fõhatárrendészek tekintetében.
Jelenleg ugyanis a legtöbb megyei rendõrfõkapitányságon megtörtént az említett
személyek ügyeletesi átsorolása, viszont
vannak olyan megyék, ahol ez nem valósult meg. Tudvalevõ, hogy a
munkakörök besorolása között érdemi különbség van (a határrendész

besorolás alacsonyabb az ügyeletesinél). A munkáltatói oldal álláspontja szerint az átsorolás nem megalapozott, mivel a határrendészeti kirendeltségi, illetve az átkelõhelyi ügyeletes feladatai között érdemi különbség van: míg az átkelõhely ügyeletese döntést is hoz, addig a határrendészeti kirendeltségi ügyeletes feladatköre csak adattovábbítást jelent.
A munkáltatói álláspontot továbbra is vitatjuk, ezért a közelmúltban
újabb megkereséssel fordultunk az ORFK szakmai vezetése irányába a
határrendészek, fõhatárrendészek jogi helyzetének rendezése érdekében.
A szolgálati okmányok ugyanis a határrendészeti kirendeltségi, valamint
a határátkelõhelyi ügyeletesi feladatok azonosságát támasztják alá.
dr. Varga Marianna jogász

Szolnokon is veszélyes a bûnügyi technikusi beosztás
ÚJABB MEGYÉBEN NYERTÜNK VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉKOS PERT
Sorra nyerjük a csatákat abban a háborúban, amelyben a célunk az, hogy a Rendõrség teljes bûnügyi technikusi állománya részesüljön a fokozottan veszélyes beosztás pótlékában. Veszprém után a Szolnoki Munkaügyi Bíróság is megállapította a bûnügyi technikusi beosztású felperesek pótlékra való jogosultságát, és viszszamenõlegesen személyenként mintegy bruttó 1 millió forint pótlék és kamatai megfizetésére kötelezte a fõkapitányságot. Habár egy Rendõrség van, de ahány megye, annyi „kiskirályság”, és ennek megfelelõen különbözõ gyakorlat. Vannak megyék, ahol per nélkül, önként fizetik a veszélyességi pótlékot, másutt a perek
hatására sikerült ezt kiharcolnunk, de akadnak még háborítatlan területek, ahol az állományon sokat spórolnak a fõkapitányságok. Ez a széttagoltság a munkáltató érdeke, de ne engedjük megrövidíteni magunkat, ezért
várjuk azon bûnügyi technikusok jelentkezését, akik még mindig nem részesülnek pótlékban, és a segítségünkkel ezt ki szeretnék vívni maguknak.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos

FRáSZ

2010/2. szám

Interjú, jegyzet

21

Csökkenõ fizetések, speciális problémák
BAKÓ KÁROLY: ÁTFOGÓ BÉRREFORMRA VAN SZÜKSÉG
Az adójogszabályok változásának kedvezõ hatásait méltató kormányzati propaganda ellenére 2010 elsõ két hónapjában jelentõsen csökkent a
büntetés-végrehajtás területén dolgozók jövedelme. Az általános elégedetlenséget némileg enyhítette a Független Rendõr Szakszervezet és a
tárca között tárgyalások pozitív végkifejlete, melynek köszönhetõen jelentõsen emelkedett a béren kívül adható juttatások összege. Bakó Károly, az FRSZ büntetés-végrehajtási tagozatának titkára szerint azonban
mindez kevés – átfogó bérreformra van szükség ezen a területen is.
- Feszültségekkel terhesen kezdõdött ez az év! Valamennyi kollégám arról panaszkodik, hogy a januári és februári fizetése kevesebb volt, mint a
tavaly decemberi - átlagosan kilenc-tízezer forinttal csökkent a jövedelmük. A közalkalmazottak esetében ugyanez a helyzet, sõt olyan információk terjengenek körükben, hogy a ruhapénzt sem fogják megkapni, ugyanis
a cafetériából kivették ezt a tételt, ezen felül pedig már nincs rá pénzügyi
keret. Óriási tehát a büntetés-végrehajtásban dolgozók csalódottsága, hiszen azt várták, hogy fizetésük legalább a tavalyi szintet eléri. A speciális
problémák közé tartozik, hogy az IRM rendeletben meghatározott beosztásokban lévõ tiszthelyettesek az õrzési pótlékot megkapják, szemben azokkal
a közalkalmazottakkal és tisztekkel, akik egyébként ugyanúgy foglalkoznak
rendszeresen a fogva tartottakkal. Ebbõl adódik, hogy például egy tapasztalt biztonsági fõfelügyelõ fizetése magasabb, mint azé a kezdõ biztonsági
tiszté, aki viszont nem részesül ebbõl a juttatásból.
Hasonló feszültségeket okoz az a tény is, hogy a szolgálat tervezetet ceruzával töltik ki, melyet késõbb, az aktuális hónap folyamán „radírozás módszerével” rendszeresen módosítanak. A kollégák ezért nem tudják elõre megtervezni szabadidejüket, sõt a váltásos szolgálati rendben dolgozók rendszeresen az éjszakás szolgálatot követõ pihenõidejükre kapják a szabadnapot –
arra az idõszakra, amikor egyébként sem lennének berendelhetõek.
A tagozat titkára a bérekkel kapcsolatban összegzésképpen elmondta, hogy az anyagi kérdések tekintetében általában nem túl bizakodóak
a kollégák, de az FRSZ legutóbb elért eredményét, a cafetéria összegének felemelését méltányolják, elismerik. Ez a szakszervezetek presztízsét is emeli, hiszen nyilvánvalóvá teszi a tagság és a munkavállalók

számára, hogy összefogással, következetes érdekvédelemmel sikereket lehet elérni a munkáltatóval folyó tárgyalásokon.
- Más területeken már többször bebizonyosodott, hogy tagjaink joggal számíthatnak a szakszervezet közremûködésére:
az elmúlt évben a jogsegélyszolgálat munkatársainak köszönhetjük, hogy egy hivatásos kolléga esetében felmentést sikerült
elérnünk, illetve egy közalkalmazott tagnak nyújtott segítséget a jogász csapat.
Bakó Károly véleménye szerint a szakszervezeti aktivistáknak többet kell foglalkozniuk az információk átadásával, hiszen
a tagok jelentõs része felületesen tájékozott munkaügyi és érdekvédelmi
kérdésekben. Ennek az sem mond lényegesen ellent, hogy egyre többen
vannak azok a kollégák, akik rendszeresen olvassák a szakszervezet honlapját és az általuk a faliújságra kihelyezett információkat.
- Új módszerekre, új stílusra van szükség a Független Rendõr Szakszervezeten belül is. Tudomásul kell vennünk, hogy a tagok jelentõs része
csak szóbeli információk alapján tájékozódik, így tehát elõtérbe kerülnek
a személyes beszélgetések. Meggyõzõdésem: akkor tudunk ezen a helyzeten javítani, ha a vezetõségi tagok bevonásával rendszeresen szervezünk
fórumokat, közvetlen eszmecseréket. Erre nálunk különös igény van,
ugyanis a büntetés-végrehajtásban dolgozóknak az FRSZ-rõl meglehetõsen kevés az információjuk, s még az is elõfordul, hogy ezek téves alapokon nyugszanak. Azokban az intézetekben, ahol tagszervezetünk tevékenykedik, megoszlik a munkavállalók véleménye - általában elfogadnak bennünket és szimpatizálnak törekvéseinkkel, ám vannak néhányan, akik
markánsan ellenzik jelenlétünket és nem bíznak abban, hogy bármiben is
segítségükre lehetünk. Azért kell fáradoznunk – s tettekkel igazolnunk -,
hogy számuk minél kevesebb legyen!
Süli Ferenc

Mi nem csak beszélünk, teszünk is:
térítésmentes rekreáció kollégáinknak
Február 8-tól február 12-ig Bánkúton, 18
kollégánk részvételével folytatódott a
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú
Alapítvány és a Független Rendõr Szakszervezet által közösen szervezett, immár
hagyományos, térítésmentes rekreációs
programsorozatunk.
A tábor részvevõi a több mint 900
m-es magasságban lévõ síparadicsom
kiszolgálását biztosító Fehérsas Panzióban kerültek elszállásolásra. Az étkeztetésben tekintettel voltak az egyéni igényekre is. Lehetõséget kínáltak a
vegetáriánus, illetve az egészségügyi
diétás étkeztetésre.
A bensõséges hangulatú megnyitót dr. Császár Józsefné (Jolika) a
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke
tartotta. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos az egyre nagyobb
leterheltségnek kitett rendõrök fizikai és szellemi pihentetése. Sajnálatos módon erre a munkáltató nem biztosít lehetõséget, ezért fontos az általunk garantált térítésmentes pihentetés folyamatossága. Idén további
11 táborban élvezhetik kollégáink az általunk nyújtott rekreáció elõnyeit: 2009-ben közös erõfeszítéseink eredményeként 262 rendõr élvezhette a térítésmentes pihenés örömeit.
A tábornyitót egészségügyi állapotfelmérés – vérnyomás, vércukor,
koleszterin, valamint testtömeg mérés – követte dr. Papp Kálmán fõorvos
vezetésével, majd méregtelenítésen estek át a résztvevõk. Kedden folytatódott a méregtelenítés és manager masszáz nyújtotta ellazulás. A délutáni közös természetjárás során lehetõség kínálkozott egymás közelebbi
megismerésére. A csodálatos téli táj önmagában is szemet gyönyörködtetõ látványt nyújtott. Szerdán a síelésre és szánkózásra használt dombokat
látogatták meg a táborlakók, a nap fénypontját azonban a teljes testmaszszás során szerzett ellazulás jelentette. Csütörtökön Palágyi István fõtanácsos, az ORFK OBB munkatársa a közlekedési szabályok változásával
kapcsolatban nyújtott tájékoztatást, valamint a közlekedési stresszhelyze-

tek kivédésére adott tanácsokat. Felhívta a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire, de szóba kerültek a magyarországi
gépkocsivezetõ képzés hiányosságai is.
Délután dr. Papp Kálmán fõorvos a
mindennapok stresszhelyzeteirõl, az
egészségre gyakorolt hatásukról és azok
kivédésérõl tartott igen érdekfeszítõ elõadást. Az elõadáson résztvevõk szakmai
beavatást nyertek a cukorbetegség kialakulásának alapvetõ fázisaiba. Pénteken
délelõtt dr. Csiky Magdolna ny. r. alezredes szociálpszichológus esetjátékkal
szimulálta az emberek egymásra gyakorolt érzelmi hatásait. Elõadásában kitért
az érzelmek és az ego kialakulására, valamint életünkre gyakorolt fontos
hatásaikra. Kihangsúlyozta, hogy a személyes kommunikáció során a
partnerünk iránt táplált érzelmek igen komoly hatást gyakorolnak a kapcsolatainkra. A munkahelyi stresszhelyzetek elõidézõje is könnyen lehet
az egymás iránt táplált ellenérzés. Felhívta rá a figyelmet, hogy fontos
felmérni, ki milyen mértékben tud változtatni a környezetén. Ugyanis
amennyiben helyesen mérjük fel a lehetõségeinket, akkor igen komoly
stresszhelyzetektõl kímélhetjük meg magunkat.
A délutáni programot Ayala tette színessé! Új programmal örvendeztette meg a csoportot. Elsõként lépett fel a Cseh Tamás emlékére
összeállított mûsorával. A neves elõadó számait az Ayalára jellemzõ
humoros felvezetéssel tárta közönsége elé. Fellépését saját szerzeményével tette még színesebbé. A késõbbiekben táborértékelõ következett, majd tombolasorsolással egybekötött ajándék átadással tette emlékezetessé a táborvezetés a rekreációt.
Köszönet illeti a táborvezetõt, Turjányi István r. õrnagyot, a szervezési feladatokban oroszlánrészt vállaló Somogyi Andreát, az NNI
FRSZ titkárát, valamint Fehér Károlyt az FRSZ ORFK megyei elnökhelyettesét.
Zoltán Gábor, BRFK megyei elnök
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SZOLGÁLATI PANASZMINTA
ÜGYELETESEKNEK, AZ 1,2-SZERES SZOLGÁLATI IDÕ SZORZÓ ELISMERÉSÉÉRT
E havi számunkban is folytatjuk szolgálati panaszminta sorozatunkat. Ezúttal az ügyeletesi beosztásban szolgálatot teljesítõk számára kívánunk – más rendõrségi szakszervezettõl eltérõen – önzetlenül segítséget nyújtani. Az e munkakörbe kinevezettek 1,2-szeres szolgálati idõ szorzóra való jogosultságát a rendõri szervek
többsége még mindig nem ismeri el, így nem marad más választás, mint egyéni jogvitában érvényesíteni a
kedvezményre való jogosultságot. Amennyiben a szolgálati panaszt elutasítják, amire jó esély van, keressétek az FRSZ Jogsegélyszolgálatát a peres eljárás megindítása végett.
FRSZ Jogsegélyszolgálat
………… Rendõrkapitányság Vezetõje
————————
Tisztelt Kapitányságvezetõ Úr!
……………….............. (……………………. állományában beo.:…………..) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 194. §-a alapján az alábbi
szolgálati panaszt
terjesztem elõ.
………… -tõl …………-ig ügyeletesi beosztásban teljesítettem szolgálatomat. Az ügyeletesi beosztás álláspontom szerint a rendõri
beosztások közül a leginkább fokozott igénybevételnek minõsülõ beosztásnak minõsül az alábbiakra tekintettel:
- munkámat egyedül végzem,
- egyedül és azonnal hozom meg a döntéseimet, arra felkészülési idõ nem áll rendelkezésemre,
- a folyamatos telefonhívások és a monitorok felügyelete feszültséget generál,
- magas a zajszint,
- helyhez kötött a munkavégzés,
- a szolgálati idõrendszerre tekintettel felborult az alvás-ébrenlét ciklus,
- a fenti munkahelyi ártalmakkal együtt járó szorongás, alvászavar, fáradékonyság.
Fentieket megerõsítette a rendõrség egy szakpszichológusa is tanúvallomásában, s többek között ez alapján az Egri Munkaügyi
Bíróság a 6.M.285/2009. szám alatti ügyben 2006. január 1-jétõl megállapította az ügyeletes felperesnek az 1,2-szeres kedvezményes szolgálati idõszámításra való jogosultságát.
Fentiekre tekintettel kérem 2006. január 1-jétõl a Hszt. 329.§ c) pont utolsó fordulata alapján a szolgálati viszonyban eltöltött idõm
1,2-szeres számítását.
T i s z t e l e t t e l:
aláírás

Újabb nyert per 1,2 szeres szorzó ügyében
FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTELLEL ÉS VESZÉLLYEL JÁR A BEVETÉSI JÁRÕR BEOSZTÁSA
A Békés Megyei Rendõr-fõkapitánysággal szemben nyertünk pert elsõ fokon egy tagunk ügyében, aki megyei Bevetési Alosztály állományában teljesített szolgálatot járõrként. A bíróság elõtt rámutattunk arra, hogy a bevetési járõrök a beavatkozó (kommandós) állománnyal együtt végezték feladataikat a megye egész területén, a fõkapitányság a járõröket bevetési ruházattal és fegyverzettel szerelte fel, valamint védõfelszerelést is biztosított számukra. A felperesnek magasabb szintû kiképzésben kellett
részt vennie, vele szemben magasabb szintû lõkészséget, valamint fizikai állóképességet és speciális szaktudást vártak el, továbbá munkaköri leírása szerint folyamatos készenlétet kellett az alosztálynak fenntartania.
Mindezek alapján a bíróság megalapozottnak találta a keresetünket, és megítélte a felperes szolgálati idejének 1,2 szeres szorzóval való számítását 1997. és 2001. között.
dr. Mata Anett, jogász
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Elsõ Rendõri Kiegészítõ Nyugdíjpénztár
2010. márciusi tájékoztatója
Rendõrségi, IRM, ÖM munkatársak részére
F O N TO S !!! Kollégák, F I G Y E L EM!!!
Egyes fizetett, fejpénzért dolgozó ügynökök és ügynökségek
gátlástalanul terjesztenek olyan rémhíreket, melyek miatt a kellõképpen nem tájékozott kollégáinkat megtévesztve azonnal
íratnak alá nyugdíjpénztári jelentkezési, átlépési nyilatkozatokat.
Felhívjuk meglévõ tagjaink és az érintett még nem tag, vagy más
nyugdíjpénztárban tag kollégáink figyelmét, hogy ne higgyenek
az álhíreknek, ne döntsenek azonnal, kellõ megfontolás és tájékozódás nélkül!
- A Rendõrpénztár nincs és egyetlen napig sem volt fizetésképtelen!
- A Rendõrpénztár nincs és soha nem volt csõdközeli helyzetben!
- Kifizetéseinket 16 éve maradéktalanul teljesítettük és 2008-tól
az elsõ ütemû kifizetést 15 napon belül, de legtöbbször néhány
nap alatt teljesítettük és teljesítjük!
- A Rendõrpénztár nem tervez fúziót egyetlen másik önkéntes
pénztárral sem!
- A Rendõrpénztár eredményei legtöbb esetben jobbak, mint a
nagy, magukat piacvezetõnek feltüntetett önkéntes nyugdíjpénztárak eredményei!

- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapja elérhetõ, ahol az önkéntes
nyugdíjpénztárak 10 éves hozamának átlagos értéke is mutatja, miszerint nem igaz,
hogy a nagy tömegpénztárak hozamai lényegesen jobbak a Rendõrpénztárénál.
- A Rendõrpénztár belügyi vonalakon a 15-390, vagy 13-572 es
számon is elérhetõ, ezért döntés elõtt tájékozódjon, hívjon minket!
Egyébként a magánnyugdíjpénztárakból való nagyarányú visszalépés a banki, biztosítói pénztárak fejpénzért dolgozó ügynökeit
az önkéntes pénztári tagság fokozott szervezésére irányította. A
szervezõket az is befolyásolja, hogy 2009-ben még jelentõs volt
az egységes munkáltatói hozzájárulás.
Ennek is köszönhetõ, hogy egyes, magukat pénzügyi tanácsadóknak nevezõ ügynökök jó vadászterületnek tekintik a Rendõrséget és minden eszközt bevetnek, hogy kollégáinkat betereljék a szervezõket fizetõ tömegpénztárakba. Az álhírek terjesztõi helyett a korrekt tájékoztatásért hívjanak minket, a Rendõrpénztár munkatársait!
Rendõrpénztár Igazgatótanácsa

Szövetségi kapcsolatok – LIGA hírek
LIGA Önsegélyezõ Pénztár
EGY KIVÁLÓ LEHETÕSÉG A MEGNÖVEKEDETT VBKJ KERETÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA!
Az öngondoskodás jelenleg is, de a jövõben még nagyobb szerepet
kap mindannyiunk, fõleg az alacsony jövedelmû munkavállalók számára. Pénztárunk ehhez biztosít egy lehetõséget, amivel reméljük Ön
is él! Ez pedig a következõ: a pénztártag havi rendszerességgel tagdíjat fizet (szerencsés esetben ezt a munkáltatója átvállalja, egyébként pedig adókedvezményt érvényesít a maga által befizetett tagdíj
után), melyet a pénztár befektet, de egyéni számláján tart nyilván. Az
itt rendelkezésre álló keretbõl következõk szerint igényelhet szolgáltatást, amely segít megoldani gondjait. Mindenképp hosszú távon érdemes takarékoskodni!
Már jelenleg is közel 15 ezer tagunk van. Várhatóan év végéig
még több nagyobb foglalkoztatási csoport munkavállalói csatlakoznak hozzánk. A nagyobb létszám lehetõvé teszi a kisebb mûködési költséget, amit már jelenleg is 1%-kal csökkentettünk, 8,9%ra. A szolgáltatások igénybevételekor havi egy alkalommal nem
kell a 350,- Ft banki költséget megfizetni, kivéve a házipénztári és
postai úton való igénylést. A pénztár alaptagdíja ajánlott mértéke
továbbra is 4.000,- Ft, de lehetõség van ettõl több (ki-ki ereje és érdeke szerint), illetve kevesebb, minimum 2.100,- Ft-ig tagdíjfizetésre is.
A nem munkáltatói, hanem tagi befizetések után továbbra is jár a
30% adókedvezmény, melyet önkéntes pénztári tagdíjként várakozási
idõ nélkül lehet igénybe venni. Az önkéntes pénztári tagdíj - leszámítva az internetes hozzáférést - a legkedvezõbb szorzószámmal választható VBKJ elem. Emiatt is megfontolandó az ezen jogcímen való takarékoskodás. Felelõs ember takarékoskodik azon örvendetes (pl. gyermekszületés) vagy szomorú (haláleset) élethelyzetekre, amely rá vagy
családjára nézve terhet jelent!

A szolgáltatás tartalma
Temetési szolgáltatás
Hátramaradottak támogatása
Keresõképtelenek támogatása

Értéke
Igazolt költség
Igazolt költség
1.500,- Ft/nap
vagy igazolt kiesett jövedelem
2.000,- Ft/nap

Kórházi ápolási támogatás
Gyógyszer és gyógyászati
segédeszközök támogatása
Vakok és gyengén látók támogatása
Mozgáskorlátozottak támogatása
Járadékok kiegészítése
Gyermeknevelési támogatás
Rokkantsági járadék, ápolási díj,
rendszeres szociális járadék kiegészítése
Beiskolázási támogatás

Számla összege
Számla összege
Számla összege
Járadék mértékéig
Igazolt ellátás mértékéig
Igazolt ellátás értékéig
Számla összege,
max. 22.000.-Ft/év

Gyermekszületési-örökbefogadási
támogatás
250.000.-Ft
Munkanélküliek támogatása
Alapjául szolgáló összeg mértékéig
Bármilyen információért hívható a 06/1-322-5777 vezetékes telefonszám!
Ügyfélfogadás:

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.
Kedd: 8-18 és Csütörtök: 9-14

Ha felkeltettük érdeklõdését, kérem látogassa meg honlapunkat: www.ligaosp.hu

FÜGGETLEN RENDÕR SZAKSZERVEZET
Országos Sporthorgász Vándorkupa 2010.

VERSENY FELHÍVÁS!
A Független Rendõr Szakszervezet Borsod megyei elnöksége
2010. május 08-án
a Novajidrány és Vizsoly községek között található Kacsa horgásztavon
rendezi meg immár hagyományos
Országos Sporthorgász Vándorkupa
elnevezésû horgászversenyét.
A versenyre háromfõs csapatok nevezhetnek.
Csapattagként - FRSZ tagok mellett - az IRM irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
hivatásos, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti állományú tagjai is indulhatnak a versenyen.
Nevezési díj:
- FRSZ tagok számára 2.000,- Ft/fõ,
- FRSZ tagsággal nem rendelkezõk számára 3.000,- Ft/fõ
mely a versenyzõk számára biztosított ebéd árát is magában foglalja.
Nevezési határidõ: 2010. május 1.
A versenykiírás és a jelentkezési lap letölthetõ
az FRSZ honlapjáról (www.frsz.hu)
vagy beszerezhetõ helyi tisztségviselõinktõl!
Versenybizottság

A Független Rendõr Szakszervezet idén 18. alkalommal is meghirdeti a „Fábián Ágota emlékére“
szervezett Kispályás Labdarúgó Vándorkupát és Bajnoki címet! A tornán IRM alkalmazási jogviszonyba tartozó, vagy onnan nyugállományba vonult, továbbá rendvédelmi oktatási intézményeknél hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban álló kollégákból szervezõdött 4-12 fõs csapatok indulhatnak. A csapatokból legalább 5 fõnek FRSZ tagsági viszonnyal kell rendelkeznie, mely feltétel meglétét a BRFK megyei elnökei igazolnak le a nevezési lapon.
A nevezési lap beszerezhetõ helyi tisztségviselõinktõl, vagy letölthetõ az FRSZ honlapjáról
(www.frsz.hu) A nevezési díj csapatonként 5 ezer forint, amit átutalással vagy postai befizetési
csekken kell leróni az FRSZ OTP-nél vezetett 11705008-20409384 számú számlájára, vagy befizetni az FRSZ 1133 Pozsonyi út 56. szám alatti házipénztárába.
A mérkõzések három lépcsõben, feljutásos rendszerben, megyei, területi és országos szinten kerülnek lebonyolításra. A megyei döntõket 2010. április 30-ig az FRSZ megyei szervezetei szervezik meg
a fõkapitányságok székhelyein. A területi döntõk május 28-ig, az országos döntõ pedig június 12-én
kerül megrendezésre.
A mérkõzéseken egyszerre legfeljebb 6 játékos léphet pályára, szabályos és egységes szerelésben. A
továbbjutást a csapatok 2x15 perces félidõkbõl álló mérkõzéseken döntik el. A bajnokság elsõ három
helyezett csapata értékes sportszervásárlási utalványban részesül. A részletes versenykiírás letölthetõ az FRSZ honlapjáról vagy beszerezhetõ helyi tisztségviselõinktõl!
A jelentkezési lapot és a nevezési díj befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolatát az FRSZ
KKI címére kell megküldeni telefaxon (a 21-817-es, illetve a 237-43-61-es számra), futárszolgálattal, vagy postai úton a 1388 Budapest Pf.: 52 címre.

A nevezési határidõ: 2010. április 2.
Minden induló csapatnak sikeres szereplést kíván:
a Versenybizottság

