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Rendõrbál Sárbogárdon
Immár harmadik alkalommal szervezte
meg az FRSZ sárbogárdi tagszervezete
a kapitányság rendõrbálját. A helyszín
a már jól bevált mûvelõdési ház volt, a
Sárbogárdtól 10 km-re fekvõ Alap
községben. Közel 90 fõvel vágtunk ne-
ki szombaton este a mulatozásnak, me-
lyet az aznap leesett, a viharos szél se-
gítségével több utat is járhatatlanná te-
võ tetemes hómennyiség sem tudott
beárnyékolni. Néhány kollégánk azon-
ban a hóakadályok miatt nem tudott
megjelenni a rendezvényen. A hajnalig

tartó, jó hangulatú bálon megpróbáltuk
elfelejteni a hétköznapok gondjait és
együtt egy kellemes estét eltölteni, ami
a megjelentek szerint sikerült is. A jó
hangulatban szerepet játszott az is,
hogy az FRSZ a bál hetében hozta nap-
világra a bértárgyalások eredményeit,
melyet minden tagunk (és nem ta-
gunk!) elismerõen nyugtázott. Végül a
jól bevált szlogennel búcsúztunk haj-
nalban egymástól: jövõre veletek
(vagy még többen) ugyanitt!

Fekti Csaba, titkár

Nõnapi Rendõrbál, Miskolc
Március 6-án került megtartásra a szokásos Nõnapi Rendõrbál a
Független Rendõr Szakszervet szervezésében Miskolcon, a Népkerti
Vigadó Étteremben.

Tulajdonképpen maga a bál szervezése már egy évvel ezelõtt meg-
kezdõdött, ugyanis a korábbi végeztével már idõpontot kellett egyez-
tetni az étterem vezetõségével, mert már akkor voltak foglalások báli
napokra.

Az elmúlt év utolsó negyedévében már le kellett szerzõdni a mûsort
adó vendégmûvészekkel, az egész este ideje alatt a zenét szolgáltató ze-
nekarral, hiszen a gépi zene házibuliba való, nem bálba – bár a tehetõsebb
körökben „dívik” az élõzenés házibuli. Mi azonban nem házibulit akar-
tunk szervezni, hanem egy igazi bált. Ott pedig egy jól zenélõ, összeszo-
kott zenekar kell, amely a különbözõ zenei mûfajokat elfogadható szinten
elõ tudja adni, nem elsõsorban mulatós zenét discós stílusban.

Természetesen egy bálhoz megfelelõ helyiség is dukál, a miskolci
Népkerti Vigadó Étterem ilyen. Aki ismeri, az tudja, hogy egy nagyon
szépen felújított régi, mûemléknek számító épületrõl van szó, amely kí-
vül-belül már megjelenésével, berendezésével megfelelõ hangulatot ad
egy báli rendezvényhez. Ha a régi, letûnt kor „úri népének” megfelelõ
hely volt, akkor nekünk, a modern kor emberének még inkább megfelel. 

Szinte minden együtt van akkor egy bál megtartásához. Helyiség, fel-
lépõ mûvészek, zenét szolgáltató zenekar. Közönség is akadt, hiszen a
rendõrök is szeretnek szórakozni, mulatni. Az évek során megtartott bá-
lokon baráti asztaltársaságok alakultak ki. Igaz, a rendõrségre jellemzõ
fluktuáció itt is jelentkezik. Igaz, hogy sokan nyugdíjba vonulás után is

jelentkeznek a bálra. De az elmaradók helyett mindig van új jelentkezõ
minden évben, sõt új asztaltársaságok is alakulnak.  No és szerénytelen-
ség nélkül, õszintén be kell vallanunk, hogy a korábbi évek rendõrbáljai
hírére egyre több testületen kívüli érdeklõdõ és jelentkezõ akad. Ez is ar-
ra ösztönzi a szervezõket, hogy évrõl évre színesíteni, és emelni kell a bál
színvonalát.

Természetesen a vendégseregnek ételt, és italt is biztosítani kell, hi-
szen tánc közben megéhezik és megszomjazik az ember. A kulináris él-
vezetekrõl az étterem jól felkészült személyzete gondoskodott. Az alka-
lomra szépen feldíszített étterem különtermében volt felállítva a svédasz-
tal, mely tele volt pakolva mindenféle finomsággal. A bál végéig mindig
volt mit ennie a tánctól éhessé váló bálozóknak.

A bált dr. Vereczkei Csaba megyei fõka-
pitány, a bál fõvédnöke nyitotta meg egy
rövid beszéddel, melyet követõen a nyi-
tótáncra került sor. A nyitó tánc után a kö-
zönség kezdte ellepni a táncparkettet. Az
egyre emelkedõ hangulatot a fellépõ ven-
dégmûvészek elõadása csak tovább fokoz-
ta. A mûsor befejezését követõen a táncoló
tömeg újra zsúfolásig megtöltötte a táncpar-
kettet. A szünet nélküli táncot csak az éj-
félkor kezdõdõ tombolasorsolás szakította
félbe. Mindenki izgatottan, de vidáman rak-
ta ki sorba az asztalra maga elé a megvásá-
rolt tombola szelvényeket. A kedvcsináló-
nak a parkett mellé kirakott ajándékok (LCD tévéként is használható
nagyképernyõs monitor, DVD lejátszó, házi-mozi hangfalszett, ajándék-
kosarak) megtették hatásukat. A sorsolás megkezdése elõtt a pódiumra
kirakott értékes tombola ajándék is biztosította a bálozókat, hogy érde-
mes volt vásárolni a szelvényeket. A sok tombola ajándék egy részét a
rendezvényt támogatók ajánlották föl. Meg kell említeni õket, hiszen a tá-
mogatásukkal emelték a bál színvonalát: a Szemerey Transport, a Szabó
Pincészet, a Miskolci AUCHAN áruház, a Sárosi Pál vezette Miskolc
PLAZA.

A tombolasorsolást követõen – mivel mindenki pihent egy kicsit – új-
ra kezdõdött a tánc. Sajnos, mint minden rendezvénynek, a mi bálunknak
is eljött a vége. A hajnali órákban mindenki fáradtan, de jó kedvvel indult
haza pihenni egy kicsit, hiszen hétfõn újra kezdõdtek az egyre szürkébb
hétköznapok. 

Mi, szervezõk ígérjük, hogy egy év múlva újra megpróbálunk eleget
tenni a kihívásnak, és egy újabb, jó hangulatú Nõnapi Rendõrbált szerve-
zünk.

Balázs Sándor megyei elnök
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Elszalasztott lehetõségek, abszolút mélypont
INTERJÚ SZÉL JÓZSEFFEL, AZ FRSZ ELNÖKÉVEL

Speciális helyzetben va-
gyunk napjainkban - fogal-
mazza meg a munka világá-
nak egyik legnagyobb el-
lentmondását interjúnkban
az FRSZ elnöke -, hiszen
bár hangsúlyozzuk, hogy
politikailag semleges állás-
pontot képviselünk, ily mér-
tékben talán soha nem függ-
tünk a hazai közélet domi-
náns pártjainak akaratától.
Szél József szerint szakszer-
vezeti alapvetés, hogy az ér-
dekvédõk az aktuális kor-
mányzattal oppozícióban
vannak – ellenkezõ esetben

maga a kabinet lenne a legnagyobb magyar érdekvédelmi szer-
vezet. E nemes tisztségre azonban nem vágytak az elmúlt évek-
ben az egymást váltó kormányok, hiszen a rendõrség megbe-
csültsége korábban soha nem látott mélypontra zuhant.

- Elnök úr, úgy gondolom, a testület szempontjából soha nem
voltak még aktuálisabbak Ady szavai: minden változásért kiált itt!
Ha végignézzük az elmúlt hónapok történéseit, azt tapasztaljuk,
hogy valóban jelentõs átrendezõdések történtek a fegyveres és
rendvédelmi szféra érdekvédelmi szervezeteiben, a szövetségi kap-
csolatokban is!

- Napjaink egyik legfontosabb dilemmája: a változások után
hol találjuk meg helyünket a hazai érdekvédelmi mozgalomban,
milyen pozíciót foglalhatunk el a Liga konföderációban - mindeze-
ket annak fényében kell elemeznünk, hogy az FRDÉSZ kapuja be-
zárult mögöttünk. Ezt rendkívül sajnálatos tényezõnek tartom,
ugyanis a fegyveres testületek dolgozóinak feltétlenül szükségük
lenne egy közös platformra. Elkeserítõ a megosztottság, hiszen
gyengíti a szakszervezetek hatékony fellépését. Ez a folyamat a
rendõrségen belül is tetten érhetõ, ugyanis egyre több érdekvédel-
mi csoportosulás jelenti be igényét és vágyát a dolgozók egyedül
jogos képviseletére. A megosztottság tovább mélyül, így tehát
mindazok, akik valóban szívükön viselik az állomány gondjait,
joggal teszik fel a kérdést: vajon ez használ nekünk?

Ilyen történelmi szituációban együttmûködésre van szükség.
Tudjuk, hogy rejtett módon egyéni érdekek húzódnak meg a lépé-
sek mögött, ám a nyilvánosság elõtt természetesen más hangzik
el.

- Az Ön által elmondottak tényeken alapulnak, mégis ellent-
mondásnak tûnik, hogy a Független Rendõr Szakszervezet nem
csak egységesebb lett, de egyre népszerûbb is az állomány körében!

- Láthatjuk, hogy az elmúlt években számtalan kedvezõtlen
folyamat indult el a munka világában – a dolgozók számára egy-
értelmûen hátrányosan. Óriási dolognak tartom, hogy mi mégis
ebbõl profitáltunk: erõsebbek és összetartóbbak lettünk. A Füg-
getlen Rendõr Szakszervezet növelte létszámát – e mögött a tel-
jesítmény mögött óriási erõfeszítés húzódik meg. Meggyõzõdé-
sem, hogy ebbõl az eredménybõl erõt meríthetünk a jövõ harca-
ihoz is. 

Ez a viadal ma már a széles nyilvánosság elõtt zajlik: a média
érdeklõdése nõtt a szakszervezetek tevékenysége iránt, bár azt is
látni kell, hogy a társadalom jelentõs része közömbös egy-egy ága-
zat munkahelyi konfliktusai iránt. Pedig tudniuk kellene, hogy az
elmúlt fél évtizedben alig történt pozitív változás a rendõrség éle-
tében, a munkafeltételek jobbításában. – hátrányos intézkedés an-
nál több! Ezekbe nem nyugodhatunk bele, továbbra is kitartóan kell
a kollégák érdekeiért küzdeni. 

- Szívesen felvetném, hogy adódhatott volna egy másik út is…

- Számtalanszor elmondtuk már, hogy a rendõrség és a határõr-
ség összevonása kitûnõ lehetõséget biztosított egy erõs, a feladata-
it megbízhatóan végzõ, a köz bizalmát élvezõ testület létrehozásá-
ra – a kormányzat azonban ezt a lépést is elmulasztotta megtenni,
holott óriási szellemi és szakmai tudás, anyagi bázis, korszerû tech-
nika állt rendelkezésre.  Ehelyett háromezerrel kevesebb rendõr, s
folyamatosan szûkülõ pénzügyi források jellemzik a jelenlegi hely-
zetet. A hivatalos magyarázat számunkra elfogadhatatlan – mind-
annyian tudjuk, hogy a korábban rendelkezésre álló anyagiakat
máshol használták fel. Felháborító, hogy ezekre a kérdésekre nem
kapunk hiteles, elfogadható válaszokat.

- Túlzás lenne kijelenteni, hogy a magyar rendõrség – ám elsõ-
sorban a döntéshozók – válaszút elé érkezett?

- Nem, magam is így gondolom! A jelenlegi helyzet már az ab-
szolút mélypont – ennél lejjebb nem süllyedhetünk. A társadalom
elvárása, hogy hatékony, jól mûködõ rendõrség legyen hazánkban.
Az FRSZ álláspontja szerint újra fel kell építeni a rendszert. Ha ez
nem történik meg, az a politikai akarat hiányát jelzi. Köztudomású,
hogy a rendõrséget szándékosan leépítették – az egykori kollégák
színe-java napjainkban már másutt keresi kenyerét. A radikális vál-
tozáshoz – álláspontom szerint – több év, esetleg egy évtized is
szükséges. Számomra a legszomorúbb, hogy a tönkretételhez né-
hány év is elegendõnek bizonyult. 

- A kollégák hosszasan sorolhatnák, milyen szociális, egészség-
ügyi, rekreációs juttatásokat vontak meg tõlük – a napi megélhetési
gondok mellett azonban talán a legfájóbb számukra, hogy megszûnt
a testület nimbusza, hihetetlenül csökkent a rendõrség presztízse. 

- A rendõrök fizetése, a szolgáltatások leépítése, a háttérintéz-
mények felszámolása arra utal, hogy a politikai és szakmai vezetés
a továbbiakban nem a társadalom pilléreként tekint a testületre. Sok
negatív döntés egyaránt érinti a nyugállományú és az aktív állo-
mányt: az egészségügyi ellátás, a rehabilitáció és a rekreációs lehe-
tõségek szûkítése elfogadhatatlan számunkra, hiszen a túlterhelt,
anyagilag labilis helyzetben lévõ kollégák nagyobb empátiát érde-
melnek a munkáltató részérõl. Vissza kellene állítani a régi rend-
szert, vagy új, kedvezõ megoldási módokkal segíteni a munkavál-
lalók fizikai, egészségügyi állapotának javítását.

A fentiek miatt talán érthetõ, hogy miért leszünk esetleg türel-
metlenek az új kormányzattal szemben, pedig tudjuk, hogy a tár-
gyi-, technikai-, személyi feltételek biztosítása – különösen ilyen
állapotban – hosszabb idõt vesz igénybe.

- Beszélgetésünk elején csak érintettük a politikát. Most is ezt ja-
vaslom, hiszen – mint említette – egy erõs rendõrség létrehozása
pusztán politikai akarat kérdése. A szakszervezetnek kötelessége,
hogy ezt az akaratot a társadalom és az állomány érdekében for-
málja, befolyásolja!

- Csak akkor lehet eredményt produkálni, ha egészséges, men-
tálisan friss rendõr teljesít szolgálatot. A Független Rendõr Szak-
szervezet szerint az állományról való gondoskodás nem kevésbé
fontos, mint a politikai elvárásoknak való megfelelés. Az utóbbi
hónapokban lezajlott csaták arról tanúskodnak, hogy a behódolási
kényszer – vagy az ennek megfelelõ sugallat - a testület egészét
szaggatja szét. Ez elképesztõ, s az irányítók hihetetlen rövidlátásá-
ról tanúskodik. Ha a munkavállalók hasonló mentalitással tennék
dolgukat, mint ahogy a felelõsök gondoskodnak rólunk, még a je-
lenleginél is áldatlanabb állapot alakulna ki az egész országban.
Ám mi rendõrök vagyunk, eskünkhöz híven tesszük dolgunkat. S
tesszük ugyanezt az érdekvédelem területén, bár tudjuk: az érdemi
változásokhoz legalább egy parlamenti ciklus szükségeltetik. A re-
ményt ugyan némileg csökkenti, hogy az érdekvédelem területén is
nagy helyezkedés, nagy taktikai harc várható. A Független Rendõr
Szakszervezet több mint két évtizedes története azonban bizonyíték
arra: tudjuk, hol a helyünk! 

Süli Ferenc
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2010. április 9-én a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Fórum (RÉT)
üléstõl elkülönítve, szakmai fórum keretében kerültek megtár-
gyalásra a szakszervezetek által korábban és újólag jelzett ruhá-
zati problémák, illetve kérdések, valamint szó esett az egészség-
ügyi ellátás helyzetérõl is. A fórumon az ORFK gazdasági és
egészségügyi szolgálatának kompetens vezetõi és képviselõi, va-
lamint az 5 rendõrségi szakszervezet (az FRSZ mellett a BRDSZ,
az RV, a TMRSZ és az RKDSZ) tisztségviselõi vettek részt.

Az egészségügyi ellátást érintõ szakszervezeti jelzések (vannak
olyan rendõri szervek ahol nincs alapellátás; gondot jelent továbbá
a vizsgálatok, szakellátások igénybevételének elhúzódása, a hosz-
szas várakozások, elõjegyzések; a hévízi gyógyüdülés is szinte el-
érhetetlen a kollégák számára, stb.) érdemben nem kerültek megvá-
laszolásra. Az ülésen résztvevõk megállapodtak abban, hogy a
konkrét kérdések 1-2 hónap múlva a RÉT soros ülésének keretében
kerüljenek megtárgyalásra az akkor kompetenciával bíró felelõs
vezetõk részvételével

RSZKI-ról kinevezettek felszerelése

A rendészeti szakközépiskolákról frissen kinevezettek ruházati
ellátásának problémájáról külön cikkben számoltunk be. A fórumon
e tárgyban az ORFK képviselõi az alábbi tájékoztatást adták. Az el-
látásra négy ütemben kerül sor. Elsõ lépéseként április 1-jén a gya-
korló ruházat került kiosztásra. A 2. ütem végrehajtására május 1-jé-
vel kerül sor, amikor a nyári szolgálati öltözettel látják el az állo-
mányt. A 3. ütem idõpontja július 15., amikor a garbó, pulóver, stb.
kerül majd kiosztásra, és végül szeptember 15-ig (4. ütem) a téli fel-
szereléssel való ellátás is megtörténik (bõrdzseki, kesztyû, téli sap-
ka, stb). Rákérdeztünk a most kiosztott bevetési ruha cseréjének le-
hetõségére is, mivel a méret információink szerint sokaknál nem
megfelelõ. A munkáltatói tájékoztatás szerint a kibocsájtás elõtt pár
nappal lehetõség volt a cserére, aki akkor leadta, azokét rendezték.

Régi mintázatú gyakorló viselhetõsége

Kérdésként merült
fel, hogy a régi típusú
gyakorló ruhával (pl.
volt HÕR tereptarka
gyakorló) rendelkezõk
kötelezhetõk-e az új
gyakorló saját költségen
történõ beszerzésére,
fõként hogy az impresz-
szió olyan kollégákat

érint, akik pl. igazgatásrendészeti, vagyis nem egyenruhás területen
dolgoznak, csak pl. a lövészeten jelennének meg a többiekétõl el-
ütõ viseletben. Az ORFK válasz szerint az említett esetekben az új
gyakorló beszerzésére a kollégák nem kötelezhetõk, vagy ha azt
mégis elõírják számukra, akkor annak költségeit a munkáltatónak
kell állnia. Ígéretet kaptunk továbbá arra, hogy az ORFK körlevél-
ben is fel fogja hívni a figyelmét a rendõri szervek vezetõinek arra,
hogy a RUSZ alapján a volt határõr felszerelés megengedett öltö-
zetként viselhetõ.

Volt határõrök rendõrségi felszerelése

A szakszervezetek kifogásolták, hogy a volt határõrök a mai na-
pig nem lettek ellátva bizonyos rendõrségi ruházati termékekkel,
mint pl. bõrdzseki, pilotka, bevetési póló, jelsípzsinór, stb. A szak-
szervezetek aggályosnak tartják, hogy amennyiben egységes öltö-
zetben kell ellátni a szolgálati feladatot akkor a volt hátõrök esetében

felmerül a felszerelés beszerzésére való parancsnoki kötelezés le-
hetõsége. A munkáltatói válasz szerint a RUSZ alapján a volt HÕR
felszerelés viselhetõ, ezért pl. a rendõrségi bõrdzseki megvételére
való kötelezésnek nincs jogalapja. 

Tányérsapka

A munkáltatói tájékoztatás szerint a tányérsapkát érintõen szak-
szervezetünk részérõl több RÉT ülésen is jelzett problémák (sérü-
lések) a sapka gyártó általi rossz összeszerelésébõl eredtek mely-
nek kiküszöbölésére már intézkedtek: felhívták a gyártó figyelmét
a helyes összeszerelésre. Ígéretet kaptunk továbbá a tányérsapka
rendszeresítésének alapjául szolgáló iratanyag rendelkezésünkre
bocsájtására.

Új egyenruha, illetve csekkrendszer bevezetése

Szakszervezeti kér-
désre válaszolva az
ORFK tájékoztatása
szerint új egyenruha
rendszerbe állítása, va-
lamint az egyenruhások
esetében a csekkrend-
szer bevezetése 1-1,5
éven belül nem várható.
A szakszervezetek je-
lezték a csapatpróbákba történõ bevonásuk iránti igényüket.

Ruházati bolt

Az ORFK tájékoztatás szerint a Rendõrség vezetése a ruházati
bolt ellátás megújítását is tervezi, így például az internetes vásárlás
lehetõségének megteremtését. Az ORFK sajnálatosnak tartja, hogy
a kollégák a ruházati termékek jelentõs részét egyéb helyrõl szer-
zik be. Ennek okát a szakszervezetek az egyenruházati boltban vá-
sárolható termékek irreálisan magasabb árában jelölték meg. A
munkáltatói oldal erre reagálva hangsúlyozta, hogy az árak a köz-
beszerzési eljárások miatt növekszenek. Ennek kapcsán a munkál-
tatói oldal képviselõi az ülésen a szakszervezetek közbeszerzési el-
járásokban történõ részvételének lehetõségére tettek ajánlatot, me-
lyet az érdekképviseletek elfogadtak. 

Egyéb ruházati felvetések

Az ORFK tájékoztatása szerint a 2009. évben esedékes ruháza-
ti ellátásokat a kollégák megkapták, kivételt ez alól legfeljebb azok
képezhetnek, akik többszöri felhívás ellenére nem adták meg a mé-
retigényüket.

Az ORFK képviselõinek tájékoztatása szerint az ellentétes rém-
hírekkel szemben a ruhapénz egy összegben és május hónapra kifi-
zetésre kerül.

A munkáltatói oldal felhívta a figyelmet arra is, hogy a ruháza-
ti termékekre is van jótállás, így a kollégák a jótállási idõn belül –
a szükséges okmányok megléte esetén – kérhetik a hibás, illetve pl.
anyaghiba miatt sérült ruhadarabok cseréjét.

Egyéb kérdéseinkre (pl. ruházati termékek anyagösszetétele, a
ruhaszámlák elszámolhatósága évközbeni megyék közötti áthelye-
zés esetén, valamint az õrzött szálláshelyek állományának speciális
bevetési ruházattal, vagy új típusú gyakorló ruhával történõ ellátá-
sának igénye) az ORFK képviselõi két héten belül ígértek választ.

dr. Varga Marianna jogász

Szakmai fórum
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Országos Választmányunk idei elsõ ülésén úgy határo-
zott, hogy szakszervezetünk szövetségi kapcsolatainak
rendezése és az Alapszabály egyes rendelkezéseinek
módosítása érdekében 2010. május 11-ére összehívja az
FRSZ VIII. Rendkívüli Kongresszusát. Legmagasabb

döntéshozó fórumunk Budapesten, a Rendõrségi Igazgatási
Központban fog ülésezni és dönteni az FRSZ jogfolytonos
LIGA tagságának és FRDÉSZ tagságának fenntartása kér-
désében, valamint az Alapszabály egyes rendelkezéseinek
módosításáról. v.f.

Rendkívüli Kongresszust tart az FRSZ

Hagyományainkhoz híven – az
FRSZ tapolcai tagszervezet hat-
hatós támogatásával – ebben az
évben is ünnepséget szerveze-
tünk hölgy munkatársaink tiszte-
letére a Nemzetközi Nõnap alkal-
mából. A rendezvényre március
5-én, új helyszínen, a tapolcai
Tópart étteremben került sor. A
megnyitó beszédet Hartmann Ist-
ván, az FRSZ KD Régió-elnöke
tartotta, majd Weöres Sándor: „A
Nõ” címû versét olvasta fel. A
nyitó beszédet követõen dr.
Smura János rendõrkapitány köszöntötte az egybegyûlteket, mél-

tatva a hölgyeket, miként színesí-
tik meg a munkahely légkörét. A
beszédek után a jelenlévõ férfi
kollégák egy-egy szál virággal
kedveskedtek kolléganõiknek. A
hivatalos részt a háromfogásos
ünnepi ebéd követte, majd több
órás vidám beszélgetésbe fogott a
társaság. Nyugdíjasainkról sem
feledkeztünk meg, így régi és új
történetek, anekdoták kerültek
elõ. Az ünnepség végén követke-
zett még egy meglepetés: az étte-
rem vezetõsége szintén egy-egy

szál virággal köszöntötte kolléganõinket. h.i. 

Nõnapi ünnepség Tapolcán

Kötelezõ feladat: pihenés, rekreáció
SÜLYSÁPI HANGULATJELENTÉS

Parádés táncversennyel zárult az a hatnapos rekreációs prog-
ram, melynek anyagi hátterét a Független Rendõr Szakszerve-
zet és a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány te-
remtette meg. Tóth Béla, a sülysápi Bowling Panzió tulajdono-
sa – hajdanán a Belügyminisztérium magas rangú tisztviselõje
– igazi családi miliõt biztosított ahhoz, hogy a vendégek köny-
nyedén tudják teljesíteni az egyetlen kötelezõ feladatot: a teljes
ellazulást, kikapcsolódást.

Március közepén a fõváros közeli településen is már a kikeletet
várták, ehelyett hó érkezett. S húsz kollégánk, húsz FRSZ tag – õk
voltak azok, akik elfogadták a két szervezet meghívását, hogy fe-
ledve a hétköznapok gondjait, átadják
magukat a rekreációs programoknak.
Császár Józsefné, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke ezúttal is a legkö-
rültekintõbben gondoskodott a fõként
a BRFK állományához tartozó vendé-
gekrõl. 

A prof. dr. Formaggini Margit
nyugállományú kórház fõigazgató 
asszony által már az elsõ napon elvég-
zett orvosi vizsgálatok azt igazolták,
hogy a rekreációs tábor tagjaira
ugyancsak ráfért a pihenés. Két fõnek
szinte „értékelhetetlen” volt az állapo-
ta - ez egyben annyit jelentett, hogy a
szakrendelõ felkeresése hamarosan
aktuálissá vált volna. 

A sülysápi rendezvény koordinálását vállaló FRSZ aktivista,
Fehér Károly szerint napról napra javult a kollégák hangulata, s ez
fõként a gondosan megtervezett, egymásra épülõ programoknak,
szabadidõs tevékenységeknek köszönhetõ. A pszichológusokkal
történt találkozások, a munkahelyi problémák közös feldolgozása,
a stressz-kezelés és az esetjátékok ezúttal is gondûzõ tevékenysé-
gek voltak.

A masszázs és a méregtelenítési akciók a fizikai állapoton javí-
tottak, a különbözõ versenyek, a sikerek, a gyõzelmek pedig az ön-
tudatot és a munkavégzésben is szükséges versenyszellemet erõsí-
tették. Kozma Marina elsõ helye asztaliteniszben azt igazolja, hogy
a férfiaknál tovább várhatunk Jónyer és Klampár örököseire. S ami

az egyik sportágban elúszott, a másikban visszajött: a bowlingban
vitathatatlan volt Szakács Ervin fölénye. A csocsó csepeli diadalt
hozott: Koczka Sándor, a kerületi kapitányság FRSZ tagszerveze-
tének titkára nem a gyõzelemnek örült esõsorban, hanem annak,
hogy ismét felfedezte a játék és az „édes semmittevés” örömét. 

- A munka, a család – s persze a gyerekek – mellett ritkán ada-
tik meg, hogy ilyen felhõtlen napokban legyen részem. Ezt sem a
testem, sem a szellemem nem szokta meg – most ott tartok, hogy mi-
nél többet pihenek, alszom, annál fáradtabb vagyok. Perspektiviku-
san szemlélve azonban szükségünk van hasonló rekreációs progra-
mokra, hiszen minden nap új kihívásoknak kell megfelelnünk.

Koczka Sándor közel húsz éve
rendõr, s már annak is csaknem másfél
évtizede, hogy a csepeli kapitányságra
került. Érkezésével aktivizálódtak az
érdekvédõk, folyamatosan nõtt a tag-
létszám, s ma már az állomány harma-
da tartozik a Független Rendõr Szak-
szervezethez. A titkár úgy látja: a mar-
kánsabbá váló stratégiának, a munka-
vállalók érdekében tett erõfeszítések-
nek köszönhetõen egyre nõ a szakszer-
vezet presztízse is. A jó szóra, a taná-
csokra pedig most különösen szükség
van testületen belül: a leterheltség, a
csökkenõ vagy stagnáló illetmények
ugyancsak frusztrálják a kollégákat. 

Szalai Gabriella hamarosan elõadó-
ként, programvezetõként is jelen lehetne hasonló rendezvényeken.
Az újpesti kapitányságról érkezett, rendkívül vonzó ifjú hölgy szin-
te karnyújtásnyira van a fõiskolai diplomától – leendõ rekreációs
szakemberként is szemlélte az itteni programokat. 

- Hat éve öltöttem fel az egyenruhát, három éve pedig csatlakoz-
tam az FRSZ népes táborához is. Ez az elsõ olyan esemény, melyen
jelen vagyok, s örülök, hogy a részvétel mellett döntöttem. Csend és
nyugalom vesz körül, miközben új élményekkel gazdagodom. Nem-
csak a kollégákhoz kerültem közelebb – a szakszervezethez, az ér-
dekvédõk célkitûzéseihez is. Gondolom, ezek után nem tûnik meg-
lepetésnek, ha azt mondom: várom, várjuk a folytatást!

Süli Ferenc
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Mi történt a RÉT-en?
Áprilisban ismételten ülésezett a Rendõrségi Érdekegyeztetõ
Tanács (RÉT), melyen az alábbi kérdések megvitatására került
sor.

2010. évi kereset-kiegészítés

Az ülésen problémaként jeleztük,
hogy az elõzõ RÉT ülésen közzétett
ORFK jogi állásfoglalás ellenére több
kollégánk számára nem, vagy csökkentett
összegben folyósították a kétszeri bruttó
49 ezer Ft kereset-kiegészítést. A márci-
usban írásba foglalt rendõrségi álláspont
szerint a hivatásos állomány tagjai eseté-
ben a juttatás korlátozására, illetve meg-
vonására jogszerûen csak a Hszt. 51. §-a
szerinti szünetelési jogcímek (képviselõi,
polgármesteri jelöltkénti nyilvántartásba
vétel) alapján kerülhet sor. A hivatásos
állomány tagja tehát pl. a betegállomány

ideje alatt is jogosult a juttatásra, mivel ez idõ alatt a Hszt. szerint
nem szünetel a jogviszonya. Az ORFK állásfoglalás ellenére a kollé-
gák jelezték, hogy a betegállomány, illetve a tanulmányi szabadság
idõtartamára a juttatást az április elején esedékes fizetéssel részükre
mégsem folyósították, illetve a februárban emiatt elmaradt kifizeté-
seket sem pótolták. Szóbeli információink szerint a Magyar Állam-
kincstár (MÁK), felülbírálva a rendõrségi álláspontot, saját – vagy
inkább sajátos – jogértelmezése miatt nem folyósította a kereset-ki-
egészítést. A Rendõrség vezetése részérõl soron kívüli intézkedést
kértünk annak érdekében, hogy a véleményünk szerint is jogszerûen
járó juttatások soron kívül kifizetésre kerüljenek! Az ORFK Közgaz-
dasági Fõosztály vezetõjének RÉT ülésen adott tájékoztatása szerint
a MÁK a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) írásban
közölt állásfoglalására tekintettel járt el az említett módon. Az
SZMM álláspontja szerint ugyanis a 2010. évi kereset-kiegészítés te-
kintetében egységes elvek alapján kell eljárni, ezért a minisztérium a
Hszt. speciális szabályozását figyelmen kívül hagyta. Az ORFK köz-
gazdasági fõosztályvezetõjének tájékoztatása szerint az ORFK a
MÁK illetékes fõosztályvezetõjéhez írt levélben felhívta a MÁK fi-
gyelmét arra, hogy a rendõrségi állásfoglalással ellentétes eljárásból
eredõ jogviták esetén a költségek a MÁK-ot fogják terhelni. Az
ORFK képviselõinek tájékoztatása szerint egyébiránt a MÁK-kal 3
héten belüli idõpontra egy megbeszélést tervez összehívni a Rendõr-
ség vezetése, melyen a MÁK általános tájékoztatása (pl. ügyintézési
határidõk, nyomtatványok, stb.) mellett a szakszervezetek is feltehe-
tik kérdéseiket a MÁK képviselõinek. 

A közeljövõben megtartásra kerülõ fórumtól függetlenül azt ta-
nácsoljuk, hogy aki a kereset-kiegészítésben az említett okokból
eredõen nem, vagy csökkentett mértékben részesült, éljen az egyé-
ni jogorvoslat lehetõségével. Ehhez tagjaink számára jogsegély-
szolgálatunk útján jogi képviseletet biztosítunk!

Objektív felelõsség

A februári RÉT ülésen kezdeményeztük, hogy a szolgálati ér-
dekbõl történõ gyorshajtások miatt kiszabott közigazgatási bírságot
a Rendõrség vállalja át, mivel annak a dolgozóra történõ telepítését
egyértelmûen méltánytalannak tartjuk. A kezdeményezésünk kap-
csán közölt ORFK válasz szerint is, amennyiben a rendõr a kiadott
utasítás végrehajtása, parancs teljesítése közben a számára megha-
tározottak szerint jár el, illetve olyan módon végzi szolgálati felada-
tát, melyet az adott – esetleges elõre nem várt – körülmények meg-
követeltek, abban az esetben felelõssége a végrehajtás módjára vo-
natkozóan fõszabályként nem állapítható meg. Az ORFK nem vitatta
azt sem, hogy a tárgyban nincs megfelelõ jogi szabályozás, így a jö-
võben közigazgatási bírság kiszabása alkalmával minden esetben

indokolt lehet soron kívüli parancsnoki kivizsgálás lefolytatása arra
vonatkozóan, hogy milyen körülmények között került sor a norma-
szegésre. A kivizsgálás adatai alapján lehet vezetõi döntés tárgya az,
hogy kit terhel a fizetési kötelezettség. Ezen intézkedések alapján a
felvetett anomáliák elkerülhetõvé válhatnak. A korábbi ülésen kez-
deményeztük, hogy a válasz tartalmáról a rendõri szervek vezetõi is
kapjanak tájékoztatást, ajánlásként megfogalmazva azt, hogy a
gyorshajtás körülményei a kollégák általi téríttetés esetén vizsgálan-
dók! Az általunk kért szakmai irányító felhívás kiadását a munkál-
tatói oldal azzal hárította el, hogy az ORFK álláspontja szerint ha-
sonló esetek a pontos dokumentálás és a szolgálat leadásakori teljes
körû parancsnoki elszámoltatással kiküszöbölhetõk. A februári RÉT
ülés óta szakszervezetünk konkrét esetekrõl is értesült, melyet az
áprilisi ülésen a munkáltatói oldal képviselõi elé tártunk, kérve az
ügy kivizsgálását. Az egyik említett konkrét esetben ugyanis a kol-
léga annak ellenére részesült figyelmeztetésben, valamint 130 ezer
Ft-os bírságban, melyre részletfizetést sem engedélyeztek számára,
hogy a szolgálati érdekbõl történt gyorshajtás körülményei doku-
mentálva, illetve parancsnoka által igazolva voltak. Az ORFK kép-
viselõi az ülésen felhívták a figyelmet arra, hogy a szolgálati gépjár-
mûvek menetlevelein külön rovatban lehetõség van a kapott utasítá-
sok rögzítésére, viszont a munkáltatói álláspont szerint az eset
egyéb körülményeit is vizsgálni kell, így azt is, hogy a gyorshajtás
a kapott utasítás végrehajtásával arányban áll-e; pl. a szolgálati he-
lyen való megjelenésre történt utasítás végrehajtása indokolta-e an-
nak közlekedési szabályszegés árán történõ végrehajtását.

Gépjármûvezetõi pótlék

Információink szerint Csongrád megyében (Szegedi Határren-
dészeti Kirendeltség) szóbeli utasítás tiltja a gépjármûvezetõi pót-
lék kifizetését, holott a pótlékra jogosultságot állományparancs
rögzíti. A RÉT fórumán kértük az ügy kivizsgálását és a járandósá-
gok kifizetésére történõ intézkedések megtételét. Az ORFK válasz
szerint a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje vala-
mennyi szervezeti egység, illetve elem részére meghatározott egy
létszámkeretet. Ez az állomány 60 %-ának megfelelõ nagyságren-
det jelent.

Az, hogy ténylegesen ki részesüljön a gépjármûvezetõi pótlék-
ban a szervezeti egységek, illetve elemek vezetõinek javaslata fi-
gyelembevételével, illetve a DA GEI igazgatójának ellenjegyzése
alapján kerül parancsosításra. Az elkészített parancsok alapján tör-
ténik a számfejtés. Minden egyes esetben, amennyiben parancs ké-
szül a számfejtés is megtörténik. 

A munkáltatói válasz tükrében felhívjuk tagjaink figyelmét,
hogy a gépjármûvezetõi pótlék folyósításának a jogosultsági felté-
telek fennállása ellenére történt elmaradása esetén az egyéni jogor-
voslat érvényesítéséhez tisztségviselõink és jogászaink segítséget
nyújtanak.

Különleges gépjármûvezetõi pótlék

A 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján a különleges gépjár-
mûvezetõi pótlék folyósítása szempontjából a rabszállító gépkocsi
különleges gépjármûnek minõsül. A kiemelt gépjármûvezetõi pót-
lék álláspontunk szerint a kényszerszállító gépjármûnek kialakított
gépjármûvek vezetõit is megilleti, de azt részükre nem folyósítják.
Ezért kezdeményeztük az érintett állomány pótlékra jogosultságá-
nak parancsosítását, és a pótlék folyósítását. Az ORFK válasz sze-
rint a BM rendelet 2. számú melléklete taxatíve felsorolja a külön-
leges gépjármûvezetõi pótlék folyósítás szempontjából különleges-
nek minõsülõ gépjármûveket. Ezek között a rabszállító szerepel,
viszont az õrzött szállások kényszerszállító gépjármûvei a jelenle-
gi szabályozás értelmében nem számítanak különleges gépjármû-
nek, így az érintett állomány jogosultságának megállapítása paran-
csosítás útján nem oldható meg. Az ORFK álláspontja szerint,
amennyiben a kérés szakmailag indokolható, úgy a Jogi Fõosztály

Gömbös Sándor
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útján kezdeményezhetõ a BM rendelet módosítása. A válaszra hi-
vatkozással az ülésen indítványoztuk a jogszabály módosítás
ORFK általi kezdeményezését. Az ORFK ezt arra hivatkozással
utasította el, hogy a rabszállító, valamint az említett kényszerutaz-
tató gépjármû belsõ terének eltérõ kialakításából eredõen (a rab-
szállító belülrõl is zárt) a szolgálati feladat is eltérõ (a jármûben
szállított személyi kör is más). Álláspontunk szerint azonban a pót-
lékra jogosultság szempontjából csak a gépjármûvek mûszaki para-
méterei vizsgálhatók, márpedig a két gépjármû felépítése azonos,
így azok vezetõi egyformán jogosultak díjazásra.

A BM rendelet módosítását már több ízben kezdeményeztük az
IRM vezetésénél. Javaslatainkat a közeljövõben az új kormányzat
irányába is elõterjesztjük, melynek keretében a BM rendelet vonat-
kozó rendelkezésének módosítását is indítványozni fogjuk.

Cafetéria juttatások és ruhapénz

A cafetéria juttatások és a ruhapénz kifizetését érintõ szóbeli kér-
déseinkre az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõje az alábbi vá-
laszokat adta. A lakhatási támogatást folyamatosan fizetik, az üdü-
lési csekkek kiosztására májusi határidõvel sor kerül, a melegétke-
zési utalványok azonban csak három rendõri szervnél (így pl. a
BRFK) biztosíthatók a 2010. évi cafetéria végrehajtásáról szóló

ORFK utasításban rögzített határnapnál (július 1.) korábban. Az
említett három rendõri szerv esetében a tavaly kötött szerzõdéseik
alapján van lehetõség a korábbi teljesítésre: a szerzõdések nem
konkrét utalványfajtára, hanem általában utalványra szólnak. A ru-
hapénz – az április 9-ei fórumon elhangzottakat megerõsítve – kifi-
zetése egy összegben és május hónapra fog megtörténni. A fenti jut-
tatások fedezete az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõjének tá-
jékoztatása szerint a Rendõrség rendelkezésére áll.

Határrendészeket érintõ problémák

Az ülésen több, határrendészeti szakterületet érintõ probléma
megoldását is kezdeményeztük. Így a Rendõrség vezetése részérõl
állománymegtartó intézkedések megtételét kértük a külsõ határos
határrendészeti kirendeltségek alacsony létszám-feltöltöttségi
(80% alatti) problémájának kezelése érdekében. Az ORFK szak-
mai vezetése is elismerte, hogy a korábban eseti jelenség az integ-
ráció óta egyre inkább tendencia jelleget ölt, ezért annak kezelése
érdekében témavizsgálat keretében tartják szükségesnek vizsgálni
a kérdést.

Kifogásoltuk azt is, hogy a Közös Kapcsolattartási Szolgálati
Helyek ügyeleteseinek besorolása az azonos feladat ellenére eltér.

Az ORFK válasz szerint a Rendészeti Fõigazgatóság is indokoltnak
tartja a Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely/Rendészeti Együtt-
mûködési Központ állományába tartozók beosztására vonatkozóan
egységesen az „ügyeletes” megnevezést és II/IV. besorolást alkal-
mazni, ugyanakkor hivatkoztak arra, hogy a hatályos jogszabályok
alapján a rendszeresített hivatásos beosztásokat, azok besorolását
az illetékes megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje jogosult megha-
tározni. Álláspontunk szerint az ORFK szakirányítóként felhívhat-
ja, illetve fel is kell hívnia a munkáltatói jogkört gyakorló rendõri
szervek vezetõinek figyelmét a helyes joggyakorlásra. Ezért a kér-
désben az ORFK hathatósabb fellépését kértük.

Az idén több RÉT fórumon, valamint külön írásbeli megkere-
sésben is sürgettük az ügyeletes munkakört ellátó határrendészek
feladathoz igazodó besorolásának végrehajtását, de a probléma
központi rendezésére ez idáig nem került sor. Bár a helyzet meg-
nyugtató módon történõ kezelése érdekében az ORFK válasz sze-
rint a Rendészeti Fõigazgatóság a kérdés vezetõi értekezleten törté-
nõ komplex áttekintését tervezi, az érintettek számára javasoljuk az
egyéni jogorvoslat igénybevételét, melyhez tagjaink számára tiszt-
ségviselõink és jogászaink segítséget nyújtanak.

Kifogásoltuk továbbá a külsõ határos határrendészeti kirendelt-
ségek üzemanyag normájának a tavalyi évhez viszonyítva 20-25%-
kal történt csökkentését. Az ORFK válasz szerint csupán egy belsõ
norma alapján a gépjármûvek futásteljesítményét csökkentették
2009. január 1-jétõl – a 2008. évi havi szinthez képest – átlagosan,
havi 300 km-el, azonban az ORFK GF ITMFO munkatársának tá-
jékoztatás alapján az ORFK GF egyéb, az üzemanyag felhasználás
csökkentésére irányuló korlátozást nem írt elõ.

A magyar-román határszakaszon egyvonalas útlevél ellenõrzést
végzõk díjazásának problémáját (a határrendészeti kirendeltsége-
ken nem egységesen fizetnek plusz juttatást a szomszéd állam terü-
letén végzett munkáért) a szükséges pontosításokat követõen a kö-
vetkezõ RÉT ülésen tervezzük megtárgyalni.

Az ülésen kifogásoltuk az ORFK rendészeti fõigazgatója vála-
szainak nem egy esetben szakszervezetünket sértõ, illetve kioktató
stílusát.

Egyebek

Az ülésen még közel két tucat kérdés került megvitatásra, így az
NNI-nél dolgozók 2-szeres, valamint a Rendõrségnél 1,2-szeres
kedvezményes szolgálati idõ számításra való jogosultságot érintõ
idõszerû kérdések; a közalkalmazottak elõresorolásával összefüggõ
illetményemelés elmaradása; az üdülõk helyzete, ORFK új Kollek-
tív Szerzõdésének és a Közalkalmazotti Tanács megújításának hely-
zete; a BRFK túlórafedezetének hiánya; a Magyar Államkincstár és
a Rendõrség közötti ügyfélszolgálat mûködésének tapasztalatai.

A közelmúltban tapasztalt agresszív állampolgári fellépések mi-
att, melyek az intézkedõ rendõrök irányába is tapasztalhatók vol-
tak, intézkedési metodika leoktatására tettünk javaslatot az évek óta
fiatalodó állomány számára. 

Szó esett még a 2010. január 1-jétõl a foglalkoztatási jogvi-
szonyban állókra általánosságban kiterjesztett részmunkaidõs fog-
lalkoztatás tapasztalatairól; a hétvégi hazautazás költségtérítésének
május 1-jétõl 30 ezer Ft-ban történt maximalizálásának várható
személyi kihatásairól; a létszám feletti foglalkoztatás megszünteté-
sérõl, a dolgozói beadványok elbírálásának elhúzódásáról; a me-
gyei rendõr-fõkapitányságokon a törvény szerint kötelezõen köten-
dõ esélyegyenlõségi tervek megalkotásának idõszerûségérõl; az
50-60 évesek elismerésben részesítési rendjének visszaállításáról; a
nyári idõszak közeledtével szükséges napvédelemrõl, illetve védõ-
ital ellátási normáról; a ruházati bolt utalvány elfogadási kötelezett-
ségérõl; az ózdi térfigyelõben közremûködõk díjazása elmaradásá-
nak okairól; valamint a rendészeti szakközépiskolák tanulói és al-
kalmazotti állományának szakszervezeti munkaidõ-kedvezmény
rendszerébe történõ bevonásáról.

Az említett témákról részletesen a honlapunkon olvasható
9/2010. (IV. 13.) Fõtitkári Tájékoztatóból tájékozódhatnak az ér-
deklõdõk.

dr. Varga Marianna jogász
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Új FRSZ tagszervezet alakult Tiszalökön
GALAMBOSNÉ SZABÓ ERZSÉBET: A TÉNYEKKEL ÉRVELÜNK

Új tagszervezet, új tagok és lelkes, az érdekvédelmi tevékeny-
ség iránt elkötelezett vezetõk – a közelmúltban a tiszalöki bün-
tetés-végrehajtási intézet tíz dolgozója döntött úgy, hogy csat-
lakozik az FRSZ több ezres táborához. Galambosné Szabó Er-
zsébet titkár abban bízik, hogy a létszám folyamatosan emelke-
dik majd - ez természetesen a szakszervezeti munka minõségé-
nek függvénye. A Független Rendõr Szakszervezet titkára va-
laha rendõrségi közalkalmazottként ismerkedett meg a fegyve-
res testületek munkájával, ám már három éve hivatásos állo-
mányú státuszban dolgozik a tiszalöki büntetés-végrehajtási
intézetben. 

- A kollégák részérõl kedvezõ fogadtatásra talált egy új tagszer-
vezet létrehozásának felvetése a Független Rendõr Szakszervezet
kebelén belül. Az alapítás után - betartva a szolgálati utat -jelentet-
tem a szakszervezet megalakulását, s örömmel vettük, hogy a veze-
tés részérõl nem jeleztek kifogást. Kapcsolatunk az FRSZ-szel sem
volt új keletû, hiszen hallottunk a szolnoki intézményben mûködõ
tagszervezet tevékenységérõl, az országos irányítók példamutató
munkájáról. Kollégáim körében ismertek voltak a Független Rend-
õr Szakszervezet eredményei is – a tíz fõvel létrejött tagszervezet pe-
dig egyfajta voksnak minõsült a hatékony érdekvédelmi tevékenység
mellett. 

Örömmel tölt el bennünket és egyfajta ígérvényt jelent számunk-
ra, hogy mind az országos, mind a regionális vezetõktõl számtalan
buzdítást kaptunk - abban is bízom, hogy ez a kapcsolat nem csak
harmonikus lesz, hanem konkrét segítséget is jelent az esetleges

munkaügyi problémák megoldásá-
ban, a tagság élet– és munkakörül-
ményeinek javításában. Frissen
megválasztott titkárként konzultál-
nom kell majd a kollégákkal a prog-
ramokról, a teendõkrõl – ezek egy
részét természetesen majd az élet
formálja. Az viszont egyértelmû szá-
momra, hogy közös programokkal,
sikeres rendezvényekkel lehet csak
felfuttatni a tagszervezetet, csak így
tudunk újabb tagokat toborozni sorainkba. Ismerjük a Független
Rendõr Szakszervezet által biztosított kedvezményeket, s azt szeret-
ném, ha ezekkel gyakran élnének kollégáim. A megélhetési gondok
miatt is fontosak ezek a juttatások: az ingyenes gyermeknyaraltatás,
a vendégházak, panziók olcsó igénybevétele mind-mind jelentõs
megtakarításokkal járnak. Tagszervezeti vezetõként kötelességemnek
érzem, hogy a szûkebb régióban is felfedezzem azokat a szolgáltatá-
sokat, melyek újabb takarékossági források lehetnek. 

Érdekvédelmi szervezetrõl lévén szó, evidenciának tartom, hogy
aktívan közremûködjek a munkahelyi gondok megoldásában. Isme-
retes, hogy a közalkalmazottak bérezése rendkívül alacsony a bünte-
tés-végrehajtási intézetekben. Több évtizedes ledolgozott munkavi-
szony után a munkatársak fizetése nem éri el a nettó 80 ezer Ft-ot –
ezért e területen is lépnünk kell. S mivel mi a tényekkel érvelünk, re-
mélhetõleg a munkáltatóval való viszony is korrekt marad. 

A tiszalöki tagszervezet megalakulása
egy kedvezõ folyamat fontos fejezete –
minõsíti az eseményt az FRSZ bünte-
tés-végrehajtási tagozatának titkára.
Bakó Károly szerint a közeljövõ leg-
fontosabb feladata a Független Rendõr
Szakszervezet tevékenységének és
eredményeinek bemutatása. A haté-
kony propaganda érdekében közvetlen
munkatársaival toborzó találkozókat
tartanak, s felhívják a figyelmet a csat-
lakozási lehetõségekre.

- A büntetés-végrehajtás területén
számtalan megoldatlan problémával találkozunk, de azt is tudjuk,
sokan nyilvánosan meg sem merik fogalmazni gondjaikat. Célunk

nem lehet más: nyíltan fel kell vállalni a testületen belüli problé-
mákat, s meg kell találnunk azokat a közélet iránt elkötelezett
munkatársakat, akik jogos járandóságainkért harcolni is képesek.
A kollektív érdekvédelem mellett természetesen erõsítenünk kell a
szakszervezet szolgáltatási oldalát is - arra buzdítjuk kollégáin-
kat, használják ki a számukra biztosított kedvezményeket. A kö-
zösségi élet terén is aktívabbak kívánunk lenni: ebben az évben
több rendezvényünk lesz Szolnokon, s ezeket mintegy példaként
szeretnénk a tiszalöki kollégák elé állítani. Nálunk sok jó kezde-
ményezés van, s meggyõzõdésem, hogy ezeket az új tagszervezet
vezetõi is hasznosítani tudják majd. Ugyancsak fontosnak tartom
a rendõr tagszervezetekkel való együttmûködést: a megyeszékhe-
lyen kitûnõ kontaktust sikerült kialakítani, s abban bízom, hogy a
Tiszalök környéki rendõr tagszervezetekkel is hasonló kapcsolat
alakítható ki. 

Bakó Károly: középpontban a tagtoborzás

A Független Rendõr Szakszervezet büntetés-
végrehajtási tagozatának tagszervezeti titká-
ra tíz éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, a
szolnoki intézetben. A fegyveres testületek
légköre, fegyelme számára nem szokatlan,
hiszen korábban - két éven keresztül - szer-
zõdéses katonaként teljesített szolgálatot. 

- Egyenruhás elõéletemnek köszönhetõen va-
lóban gyorsan beilleszkedtem a büntetés-végre-
hajtási intézetek sajátos miliõjébe – így a pálya-
módosítás zökkenõmentesnek minõsíthetõ. Egy

lényeges dologgal azonban nem számoltam: a munkahely váltásakor reál-
értéken jóval magasabb volt a fizetésem, mint most. A kedvezõtlen változá-
sok másban is tetten érhetõk: nõtt a fogva tartottak száma, s ezzel egyenes
arányban a leterheltség is. A múlt tényeihez tartozik még, hogy néhány év-
vel ezelõtt kemény harcokat kellett vívnunk a munkahelyi vezetõvel jogos já-
randóságainkért - az új vezetõ érkezése viszont pozitív irányba terelte a fo-
lyamatokat. 

A tagszervezeti titkár elmondta, hogy Szolnokon közel fél évtizede
alakult meg az FRSZ tagszervezete – az állomány körében a szervezett-
ség azóta is mintegy ötven százalékos.

- Úgy gondolom: hibás az a szakszervezeti stratégia, amely a mun-
káltatóval szembeni állandó konfrontációra helyezi a hangsúlyt. Tagja-

ink ugyanis érzékelhetik azt is, hogy a parancsnok támogatja a szociá-
lis jellegû beruházásokat - bár az is egyértelmû, hogy az intézmény ezen
a téren is forráshiánnyal küzd. A kevésbé kedvezõ munkahelyi körülmé-
nyek között felértékelõdik az érdekvédelmi szervezet szerepe: a nagy ér-
deklõdés mellett megrendezett családi napok, sportversenyek, gyermek-
programok, a meghitt Mikulás-estek, az autós vetélkedõk, a kirándulá-
sok, a gulyásfesztiválok erõsítik a szolidaritás, az együvé tartozás érzé-
sét. Nálunk, Szolnokon rendkívül jó kapcsolatot sikerült kialakítani a
rendõrséggel is: sok közös esemény fémjelzi azt, hogy a fegyverbarát-
ság mindkét testület számára fontos. 

Az FRSZ – a hagyományos érdekvédelmi tevékenység mellett – kü-
lönösen érzékenyen figyeli tagjai életminõségének alakulását is. Az
utóbbi években sajnos megszokottá vált már, hogy évente több esetben
kellett szociális segélyt kiutalnunk. Ez azonban csak az egyik vonulata
gondjainknak: a lakhatási támogatás hiánya rendkívül súlyos probléma-
ként vetõdik fel a büntetés-végrehajtásban dolgozók körében. Gondjaink
megoldásában természetesen számíthatunk a Független Rendõr Szak-
szervezet vezetõinek támogatására is, hiszen vannak olyan kérdések, me-
lyeket csak az országos érdekegyeztetés keretein belül lehet megoldani.
Fontosnak tartom, hogy kollégáim – FRSZ tagok és kívülállók – megis-
merjék a szakszervezet erõfeszítéseit, hiszen a napi feladatok megoldása
mellett esetenként elsikkadnak a legfontosabb információk is. 

Süli Ferenc

Mészáros Zoltán: csökken a bérek reálértéke
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Az FRSZ Tolna megyei elnöke közel három évtize-
des szolgálat után, 2006-ban vonult nyugállomány-
ba, ám a testülethez nem csak jelenlegi társadalmi
megbízatása köti – napjainkban is rendelkezésére
áll egy iroda a szekszárdi fõkapitányságon. E fizikai
közelségbõl is adódóan gyors és hiteles információi
vannak az állományt foglalkoztató problémákról. 

- Természetesen nem csak a szekszárdi kollégákkal
vagyok rendszeres kapcsolatban – a megyei valameny-
nyi kapitányságán mûködik tagszervezetünk, s ennek
megfelelõen magam is gyakran útra kelek, hogy a hely-
színen ismerkedjem meg gondjaikkal. A személyes ta-
lálkozóknak egyébként is különös súlyuk van az utóbbi
idõszakban, hiszen az évtized közepén történt nyugdíja-
zási hullám szinte megtizedelte az FRSZ tagságát. Ezek a találkozások
alkalmat kínálnak arra is, hogy a vezetõknek feltárjuk a munkaügyi el-
lenõrzések során szerzett tapasztalatainkat. Gondolom, nem meglepõ,
hogy szinte mindenütt találunk feljegyezni való hiányosságot – az esz-
tétikai kifogásokról ezúttal szót sem ejtek. A testület forráshiánya köz-
ismert, ezért szinte semmire sincs pénz – legjobb esetben tisztasági fes-
tésre kerül sor. Tudunk olyan munkahelyekrõl, ahova a függönyöket, az
alapvetõ dekorációkat is a dolgozók viszik be. Szerencsére ma már po-
zitív példákkal is találkozunk. Pakson felújították a kapitányság épüle-
tét, míg Dunaföldváron – várhatóan még ebben az évben - épületcseré-

vel biztosítják az õrs dolgozóinak viszonylag korszerû
elhelyezését. 

Az esetenként lehangoló munkakörülmények mellett
örömteli, hogy a parancsnokok megfelelõ empátiával és
felelõsségtudattal viszonyulnak a kollégák problémáihoz.
Tolna megyében soha nem találkozhattunk gigantomán
fõnökökkel – ezért egyik fél részérõl sem mesterkélt a
partneri viszony. A rendszeresen megtartott vezetõi fóru-
mokon – fõként, ha az állomány munkaügyi, szociális
vagy munkavédelme kerül terítékre – kertelés nélkül el-
mondhatjuk a témával kapcsolatban szakszervezetünk ál-
láspontját. Az utóbbi idõben persze az élet tematizálja a
párbeszédet, hiszen a szuperbruttósítás havonta tíz-tizen-
ötezer forintot vesz ki az állomány zsebébõl, de hasonló

felháborodást váltott ki a tárca eredeti cafetéria ajánlata is. Méltányta-
lannak tartjuk azt is, hogy a közalkalmazottak kevesebbet kapnak, mint a
hivatásos állomány tagjai.

A napi gondok mellett azért a közösségi életet sem hanyagoljuk el
Tolna megyében.  Idén –hagyományteremtõ céllal – elõször rendeztük
meg a rendõrök, a büntetés-végrehajtási dolgozók és a pénzügyõrök kö-
zös bálját. Az FRSZ tagjai élnek a szakszervezet által nyújtott kedvezmé-
nyekkel is: élvezik a MAKASZ kártya elõnyeit, szívesen veszik igénybe a
hajdúszoboszlói pihenési lehetõségeket, a gyermektáborok pedig válto-
zatlanul vonzóak a családosok körében.

Kovácsné Zug Ildikó: a kedvezmények igénybevételére
buzdítom tagjainkat 

Pintér László: megújítjuk a szakszervezeti munkát Somogyban
Az FRSZ Somogy megyei elnöke igazi
lokálpatrióta: nagyatádi gyökerei oly
erõsek, hogy életének harminckét éve
alatt csak rövid idõszakokra távozott el
a városból. Pályaválasztásában is ez a
következetesség érvényesült: már a
gimnáziumi tanulmányok kezdetén
biztossá vált, hogy mely fegyveres tes-
tület tagja kíván lenni. – Rendõrnek
születtem - mondja, s ennek szellemé-
ben alakította pályafutását. Az elsõ
lépcsõt a csopaki, majd a budapesti rendészeti szakközépiskola
jelentette. 

- Normakövetõ családban nõttem fel, ezért a rendõrségi légkör,
az alá-fölérendeltségi viszony számomra nem volt elfogadhatatlan.
Csak jó emlékeim vannak az elmúlt tizenkét évrõl, s ez talán annak
is köszönhetõ, hogy a hierarchián belül folyamatosan sikerült
elõbbre lépnem. Objektum-, majd fogdaõr, járõr, gépkocsizó járõr
beosztásokat láttam el, 2002-tõl pedig a rendõrtiszti fõiskola hall-
gatója voltam. Ezzel egy idõben átkerültem a bûnügyi osztályra -
bûnmegelõzési elõadóként teljesítettem szolgálatot. Elöljáróim bi-
zonyára elégedettek lehettek a teljesítményemmel, mert 2008-ban a
közrendvédelmi osztály helyettes vezetõjének neveztek ki, miközben
néhány hónapig elláttam a hivatalvezetõi teendõket is. Azt vallom
ugyanis: az egyenruhás rendõrnek minden olyan megbízást fel kell
vállalnia, amely segíti a testület munkáját – ennek szellemében tölt-
hettem be a helyi kapitányság épületének felújításánál a koordiná-
tor szerepét is. Érdekelnek az új teendõk, vonzanak a kihívások. Él-

vezem a munkát, örömmel tölt el egy-egy feladat sikeres megoldá-
sa. 

Immár tizenkét éve tartozom a Független Rendõr Szakszerve-
zethez, s bevallom, ez elsõsorban a szakszervezet kitûnõ kommuni-
kációjának köszönhetõ. Felavatásomkor õk kerestek meg elõször, s
az FRSZ korrektségére jellemzõ, hogy ígéreteikben azóta sem csa-
latkoztam – a tettek tejes harmóniában vannak a meghirdetett tézi-
sekkel. Saját munkámat is ennek szellemében kívánom végezni, hi-
szen látom, hogy némi korrekcióra szorul a szakszervezeti tevé-
kenység Somogyországban, bár még így is elfogadható szinten van
az FRSZ tagok aránya. Úgy látom: az egyenruhások körében rend-
kívül népszerûek vagyunk, de az igazgatásrendészeti és bûnügyi ál-
lomány körébõl lehetne új tagokat toborozni. Mindehhez egységes
csapatot szeretnék szervezni. 

Látjuk és tapasztaljuk a kollégákat foglalkoztató kérdéseket: a
legfõbb gond az illetmények alacsony szintje, de naponta lelki
konfliktusokat okoznak a megbecsülés hiányából adódó problé-
mák is. Rengeteg jogszabály vonatkozik ránk - ezeknek megfelelni
csak a legjobbak képesek. Ezért fontos, hogy a becsületesen dol-
gozó rendõröknek az FRSZ is segítõ kezet és biztos támaszt nyújt-
son. Célunk megegyezik a társadalom elvárásával: a magyar
rendõrnek olyan munkafeltételeket kell teremteni, hogy optimáli-
san tudja kötelességét teljesíteni. Erõs FRSZ-re van szükség:
olyanra, hogy a kollégák mindig maguk mögött érezzék hatásos
érdekvédelmi tevékenységét. Egy mindenkiért, mindenki egyért –
ez legyen a jelszó. 

Süli Ferenc

Veszprém megyében több kollégánk jelezte az
FRSZ számára, hogy a szolgálati célra saját tulaj-
donú személygépjármûvet használó körzeti meg-
bízottak költségtérítése két hónapos elmaradást
mutat. Más kollégák arra hívták fel a figyelmün-
ket, hogy az eltelt szolgálati idõ után járó esedékes
jubileumi jutalmakat nem fizették még ki részükre. 

Szakszervezetünk írásban megkereste az
ORFK KD Régió igazgatóját, Takács Tamás r.

ezredest, tájékoztatást kérve a késedelem okáról. Megkeresésünk elkül-
dését követõ napon (azaz 1 nap telt el) megérkezett a válasz. Igazgató
úr tájékoztatott arról, hogy a számfejtéssel kapcsolatos feladatok Ma-
gyar Államkincstárhoz való átkerülése miatt az átadás, átvétel okozott

fennakadást, valamint a költségtérítésre vonatkozó megállapodások
március 4-én érkeztek meg a GEI-hez. A körülményeket figyelembe
véve, egy héten belüli kifizetéseket tartott reálisnak.

Nem csak a válasz volt gyors. Másnap érintett kollégáink telefonon
értesítettek, hogy a jubileumi jutalmakat átutalták folyószámlájukra.
Bízunk benne (a cikk írásáig még nem történt meg, de egy héten belül
vagyunk még), hogy a költségtérítések is hasonló (Giniss-rekordba il-
lõ) sebességgel érkeznek kollégáinkhoz. 

Mint a példa is mutatja, igenis van alapja a kölcsönös párbeszédnek,
a problémák kezelése, és fõleg megoldása így is mûködhet! A KD Ré-
gió GEI és az FRSZ ebben példát mutatott. 

Kérjük FRSZ tagjainkat, problémáikat jelezzék tisztségviselõink fe-
lé, segítséget nyújtunk azok megoldásában! h.i.

A gyorsaság példaértékû
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A Komárom-Esztergom megyei FRSZ elnök családjában nem
okozott feltûnést a rendõr egyenruha: Vida József nagyapja
több évtizedes szolgálat után õrnagyi rendfokozattal, igazga-
tásrendészeti osztályvezetõ beosztásból vonult nyugállomány-
ba. Ilyen háttér mellett tehát az sem okozott meglepetést, hogy
1996-ban a rendõr szakközépiskolába kérte felvételét. 

- A szüleim nem befolyásolták érdemben a pályaválasztásomat,
pusztán egyetlen kérésük volt: legyek szorgalmas a munkában, s
tisztességes a magánéletben. E tanácsnak megfelelõen éltem, élem
a rendõrök életét, s örülök, hogy szakmai pályafutásom eddig ki-
egyensúlyozottnak tekinthetõ. A szakközépiskola elvégzése után én
is – mint oly sokan – „a flaszteron” kezdtem a pályafutásomat, s
mivel KMB-s volt a mentorom, hamarosan hasonló feladat várt
rám is. Ezt követõen egy rövid ideig baleseti helyszínelõ lettem,
majd – immár tucatnyi éve – bûnügyi nyomozó vagyok a nyomozó
alosztályon. Ismeretlenes ügyekben és helyszínelõként is naponta
bizonyítanom kell felkészültségemet. Elégedett vagyok a munkám-
mal, a beosztásommal, ezért nem is kívánkozom más szakterületen
dolgozni. 

Aktív rendõr korom kezdetén kerültem kapcsolatba a Független
Rendõr Szakszervezettel: 1997-ben léptem az érdekvédõk sorába,
2004 óta pedig a komáromi alapszervezet titkári tisztét töltöm be.
Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt évben megyei el-
nöknek választottak az FRSZ tagjai. Feladat bõven vár rám, hi-
szen meg kell pezsdíteni a szervezeti életet. Jelenleg még három
tagszervezetünk mûködik a megyében, de máris jelentõs energiá-
kat mozgósítottunk a tagság megtartása és a létszám emelése ér-
dekében.

Komárom megyében szerencsére nin-
csenek feloldhatatlan munkaügyi vagy
személyi problémák, azt azonban érzékel-
hetem, hogy a kollégák napi megélhetési
gondokkal küszködnek. A családok pénz-
ügyi helyzetét tovább nehezíti a különbö-
zõ pótlékok és a túlórák kifizetésének ké-
sése. Három hónap elteltével pedig az is
egyértelmûvé vált, hogy a szuperbruttósí-
tás a jövedelmek csökkenésével járt. Mun-
kavállalóként és szakszervezeti vezetõként
is figyelemmel kísérem a parancsnokok döntését, s jól látom, hogy
õk sincsenek könnyû helyzetben, hiszen egy-egy kapitányság pénz-
ügyi forrásai is meglehetõsen behatároltak. Az alulfinanszírozottság
természetesen rávetül az állomány életére, hangulatára is, s így bi-
zony nem könnyû a társadalom jogos elvárásainak megfelelni. 

S hogy mégis optimista vagyok, fõként a megfelelõen mûködõ
megyei érdekegyeztetõ fórumnak köszönhetõ, s annak, hogy a fõka-
pitánnyal is rendkívül korrekt a kapcsolatom.  Ám hogy eredmé-
nyes lesz-e, abban csak reménykedhetünk! Fontosnak tartom hang-
súlyozni, hogy határ menti megyeként jó kapcsolatra törekszünk a
szlovák rendõrökkel - szakmai és szakszervezeti téren egyaránt. S
bár az érdekvédelmi hierarchiában csak középszinten helyezkedem
el, abban bízom, hogy a tagság és az állomány részérõl hozzám ér-
kezõ igények, panaszok, jogos kívánságok - Hartmann István régió-
elnök és az országos vezetõk közremûködésével - eljutnak a legfel-
sõbb döntéshozói testületekhez is. 

Süli Ferenc

Napi megélhetési gondokkal küszködünk
VIDA JÓZSEF: MEG KELL PEZSDÍTENI A SZERVEZETI ÉLETET A MEGYÉBEN

Az allergiáról
Végre beköszöntött a tavasz! A legtöbb
ember számára ez sok öröm forrása,
vannak azonban, akiknek ezen idõszak
az évrõl évre ismétlõdõ panaszaik visz-
szatérését, másoknak egy új betegség
kialakulását jelentik. Sokan úgy fogal-
maznak: elkezdõdött az „allergia sze-
zon”.

Az allergia a szervezet túlzott reakció-
ja, olyan anyagokkal szemben, ami az
egészséges emberben semmilyen reakciót
nem indít el. Leggyakoribb tünetei az orr-

dugulás, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, tüsszögés, bõrjelen-
ségek. A betegség tartósabb fennállása alvászavart, koncentráció
képesség csökkenést, negatív hangulati állapotot is eredményezhet.

Az allergia létrejöttekor a véráramban levõ antitest, az immun-
globulin E (IgE) szintjének növekedése jön létre. Az antitestek a
szervezetbe kerülõ allergénhez kapcsolódnak, a folyamat legvégén
pedig az allergiás gyulladás kifejlõdésében a szövetekben felszaba-
duló hisztaminnak van szerepe.

Magyarországon napjainkra már minden ötödik gyermek szen-
ved valamilyen allergiás betegségben. Az iparosodott országokban
rohamosan növekszik az allergiás betegek száma. Ebben nagy sze-
repet játszik a fokozott energiatermelésbõl adódó szennyezettség
elterjedése. Bizonyítja ezt az is, hogy azon afrikai országokban,
ahová gyárat telepítettek, gyakoribbak lettek az allergiás megbete-
gedések, ugyanakkor pár kilométerrel távolabbi helyeken nem ta-
pasztaltak ilyen jellegû eltéréseket.

A környezeti hatások mellett az egyén túlérzékenységi reakció-
jáért a szervezet belsõ - testi és lelki – háttere is felelõs. Genetika-
ilag is van összefüggés az allergia megjelenésében, ha mindkét szü-
lõ allergiás, nagy esélye van a születendõ gyermeknek is az aller-
gia kifejlõdésére. Növeli a betegség kialakulását, ha a gyermeket
nem anyatejjel, hanem tápszerrel táplálják. Az anyai dohányzás is
allergizáló hatású az utódra nézve.

A balkezesség gyakran jár együtt allergiával. A szorongó, de-
pressziós betegek között sokkal gyakoribb az allergia. Felnõttkor-
ban kialakuló tünetek hátterében gyakran akut stressz szerepel ki-
váltó tényezõként.

A pollenszezonban elõször a mogyoró, majd az égerfa, késõbb
a füvek, fenyõfélék, és a nyár legvégén, júliustól indulóan, augusz-
tusban, szeptemberben a legnagyobb koncentrációban jelenlevõ
parlagfû pollenjei okozzák a legnagyobb gondot az allergiás bete-
geknek. A parlagfû, ami jelenleg a legmagasabb százalékban kivál-
tó oka az allergiás betegségeknek, nem mindig volt jelen hazánk
flórájában. A növény Észak-Amerikából származik, és csak az
utóbbi 200 évben terjedt el a Föld nagy részén .Ez valószínûleg a
mezõgazdasági mûvelés térhódításával, az urbanizáció fejlõdésével
van összefüggésben. Magyarországon csak az 1920-as évek elején
észlelték a növény megjelenését, kezdetben az ország egytized-
ében, majd pár évtized alatt az egész Dunántúlon gyakorivá vált. A
parlagfû utóbbi évtizedekben tapasztalt rohamos térnyerésében a
parlagon levõ földek szaporodása játszik igen fontos szerepet.

Persze nemcsak a pollenek felelõsek az allergiás panaszokért,
hanem a házi-por, az állati szõrök, a penészgomba, a fémek, a ro-
varok mérgei, a poratka, az ételek, a tartósítószerek, adalékanya-
gok, vegyszerek, gyógyszerek stb.

Az allergia diagnosztizálására leggyakrabban bõr-próbát végez-
nek, de a vérbõl is lehet meghatározást készíteni. Lényeges az al-
lergiások fül-orr-gégészeti vizsgálata. Elég jellegzetes az orrnyál-
kahártya allergiás jellegû elváltozása, de sok esetben a tüneteket
súlyosbító egyéb eltérésekre is fény derülhet, mint az orrsövényfer-
dülés, orrpolip, rostasejtgyulladás stb. Sok esetben szükséges tüdõ-
gyógyászati, légzésfunkciós, komputer tomográfiás vizsgálat el-
végzése.

Az allergia kezelésében legegyszerûbb megoldás az allergén el-
távolítása lenne, de ez csak olyan esetekben érhetõ el, ha nem a pol-
len a kiváltó tényezõ (pl.:étel-,vegyszer-,gyógyszerallergia stb.).

Gyógyszeres terápiában a gyulladás létrejöttét gátló antihiszta-
minok, lokálisan ható szteroid készítmények, érszûkítõ hatású orr-
cseppek a leginkább használatosak. Szóba jöhet a specifikus im-
munterápia, pszichoterápia. Az alternatív gyógymódok közül ho-
meopátia, akupunktúra, biorezonancia stb.

Az allergiás betegség gyógyításában még elég szerények a je-
lenlegi eredmények, a betegség tünetei viszont a mai modernebb
gyógyszerekkel elég jól befolyásolhatók.

Boronkai Gusztáv fül-orr-gégész, 
az Állami Egészségügyi Központ fõorvosa
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HANGOSAN GONDOLKODOM

Hogyan üldözzük a bûnt?
Az egyik megyei napilapban jelent meg a „Nincs kivétel” címû
hír:„… kapitányság egyik sikertörténete volt a M… gumiszerviznél
történt lopás felgöngyölítése, azonban az örömbe üröm vegyült, a
gyanúsítottat követõ nyomozót gyorshajtás miatt közigazgatási bír-
sággal sújtották. (A nyomozó a kiszabott bírságot befizette.) … a
kb. 25 millió forintos kár jelentõs része megtérült.” Megemlíti
még a cikk, hogy a nyomozó elmulasztott bejelentést tenni, hogy a
gyanúsított üldözése során átlépte a sebességhatárt és bemérték.  

Elvonatkoztatva a fenti konkrét esettõl, több kérdés vetõdött fel
bennem: Mi van akkor, ha „üldözés”, követés közben a kolléga ész-
re sem veszi, hogy bemérték? Mikor, hogyan tud jelentést tenni?
„Üldözés”, követés közben feltehetõen az üldözött jármûre fog kon-
centrálni, nem a sebességre, és nem a sebességmérõ-ellenõrzõ eszkö-
zökre. Az utólagos – ha már kijött a büntetés (nyilatkozat) – jelentés
elfogadható? Nem biztos, hogy jól tudom, de csak a megkülönbözte-
tõ jelzést (fény és hang) indokoltan használó kolléga mentesülhet a
büntetés alól. Megkülönböztetõ jelzéssel csak a „csíkos” járõrautók
vannak felszerelve. Az ügyintézõ – bûnügyi kollégák által használt –

szolgálati gépkocsikban
nincs ilyen rendszeresít-
ve. Ha nekik kell „üldöz-
ni”, követni, szolgálati
érdekbõl, akkor velük
szemben nincs kivétel?
Ha lenne is rendszeresít-
ve („Kojak-lámpa”), de operatív okból csak követnek (nem fedik fel
magukat, hogy eljussanak egy orgazdához) és így lépik túl a sebes-
séget, büntetést kell fizetniük? Ha a szolgálati érdek miatt a kollégák
mentesülnek a büntetés fizetése alól, ez esetben kinek kell, kell-e
egyáltalán fizetni? Ha a kollégák helyett az adott MRFK-nak (GEI-
nek) kell fizetni, az mennyire jó gyakorlat? Ez esetben nincs szolgá-
lati érdek? Az amúgy is szûkös költségvetéseket ezzel tovább csök-
kentik? Egy-egy gazdálkodó szervnél évente ez pluszkiadást jelent?

Ezek a mostani szabályok! Kíváncsian várom, hogy az ORFK
vezetõi mit válaszolnak fentiekre a RÉT-en?

h.i. 

Elfogadták az FRSZ javaslatát
KRESZ PÓTVIZSGA VESZPRÉM MEGYÉBEN

Veszprém megyében fõkapitány úr intézke-
dése alapján az ügyintézõi igazolvánnyal
rendelkezõknek 2009 évtõl KRESZ vizsgát
kell tenniük. Az igazolvány megtartásának
feltétele a „B” kategóriás tesztlap eredmé-
nyes kitöltése. A vizsgához szükséges fel-
készítést, oktatást biztosította a munkáltató,

különös hangsúlyt helyezve a január elsején életbe lépett módosí-
tásokra. Maga a norma a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let, mely módosításaival együtt szintén elérhetõ volt mindenki szá-
mára. A vizsga szigorú, segédeszközök nélkül, tiszta feltételekkel
zajlott. Mindezt tisztségviselõnk alátámaszthatja, mivel õ is a vizs-
gázók között volt. 

Anélkül, hogy ok-kutatást végeznénk tényként merült fel: a fõ-
kapitányi intézkedésben meghatározott javítási - pótvizsga - lehe-
tõséget kihasználva megyei szinten sok kollégának nem sikerült a
vizsga, maga után vonva az ügyintézõi igazolvány bevonásának le-
hetõségét. 

Szakszervezetünkhöz az ügyben rengeteg megkeresés, észrevé-
tel érkezett. Mérlegelve az összes körülményt, az FRSZ írásbeli ja-
vaslatot tett fõkapitány úr irányába, kérve az újbóli megmérettetés
lehetõségét a sikertelen vizsgázók számára. Javaslatunkhoz pozití-
van állt a VMRFK vezetése, elfogadták azt. Kollégáink így kaptak
még „egy utolsó esélyt”, hogy bizonyíthassák: a KRESZ tudásuk
megfelelõ.

h.i.

1 MOZDULAT, 1 PERC, 1 %
TÁMOGASD ADÓDDAL A 

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNYT!

A Független Rendõr Szakszer-
vezet mûködtet egy közhasznú
szervezetet, a POLICE CARITAS
Alapítványt. Az alapítványt ab-
ból a célból hoztuk létre, hogy a
bajba jutott rendõrségi dolgo-
zóknak hathatós anyagi támoga-

tást tudjon adni. Az alapítvány közhasznú, vagyis a számára fel-
ajánlott bevételekbõl tud segélyeket megítélni. A legutolsó kurató-
riumi ülésen több, mint 10 fõnek tudtunk segélyt adni, 30–45 ezer
forint közötti összeggel. Õk általában súlyos betegségben szenve-
dõk, 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 kol-
légán tudna segíteni, ha van rá anyagi fedezete. A szervezet mûködé-
sének feltételeit az FRSZ biztosítja, így az Alapítvány minden számá-
ra adományozott forintot kollégáink megsegítésére fordíthatja.
Mindezek alapján kérünk minden kollégát, hogy bevalláskor te-
gyen meg egy mozdulatot és ajánlja fel adójának 1 %-át a POLICE
CARITAS Alapítványnak! 

(ADÓSZÁM:  19701974-1-41)
Köszönettel:

Kiss János István, alapítványi titkár

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

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 ameny-
nyiben bevallását a munkáltató készíti el, adja le az ille-
tékes 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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Egy FRSZ tag kálváriája 
és a „legharcosabb szakszervezet” valódi arca

Egy kollégánk a szakközépiskola
végét követõen úgy döntött, hogy
már hivatásos rendõrként is belép
sorainkba. Mivel a kirendeltségen
– ahova kinevezték – akkor még
nem volt tagszervezetünk, ezért az
ilyenkor szokásos módon a megyei
tagszervezetbe lépett be. Telt múlt
az idõ, és kirendeltségükön meg-
alakult a határrendész tagszerve-
zet, melyhez ismét nagy lelkesedés-
sel csatlakozott. A fizetési jegyzé-

ken vettem észre, hogy a munkáltató 2 tagszervezetünkben is
vonja a tagdíjat. Többször szóltam, írtam az elõadónak, aki ele-
inte nem értette, hiszen több szakszervezetnek tagja is lehet va-
laki. Magyaráztam, hogy több szakszervezetnek igen, de egy
szakszervezeten belül több tagszervezetnek nem lehet a tagja,
hiszen nincs olyan, aki kétszer is FRSZ tag akar lenni. Meg-
jegyzem, olyan van, hogy valaki kétszer nem akar FRSZ tag
lenni, hiszen a TMRSZ büszke toborzói – biztos, ami biztos –
azokkal is aláíratják a kilépési nyilatkozatot, akik nem is vol-
tak FRSZ tagok.

Sajnos többszöri próbálkozásra sem sikerült megoldani a másik
tagszervezetbõl való kiléptetést, ezért tagunk úgy döntött, hogy ki-
lép a szakszervezetbõl. Ez megoldás is lett, mert így mindkét tag-
szervezetbõl kiléptették. Érdekes: ezt egybõl meg tudta oldani a
kolléganõ, aki azóta már a MÁK munkavállalóit erõsíti.

Eltelt pár hónap és sajnos megtörtént, amitõl minden rendõr tart
– büntetõeljárás indult a kolléga ellen. Felhívott a titkár, hogy
ilyenkor mi a teendõ, mert jogsegély kellene. Mondtam, hogy ter-
mészetesen adunk jogsegélyt, hiszen egy évre elõre befizette már a
szakszervezeti tagdíjat és a mi hibánk is a kilépése, mert csak így
tudta megszüntetni a kettõs tagdíjlevonást. Azonnal meg is kapta a
védõt, bár egy kicsit késve szólt, de a védõ így is megtesz minden
tõle telhetõt és az ügy egyik felében úgy néz ki, hogy meg is szün-
tetik az eljárást. 

Úgy gondolhatnánk, hogy ezzel vége és ment minden a maga
útján, de az élet és a GEI produkál még furcsa dolgokat. Csörgött a
telefon, hogy szegény tagunknak levontak 38.000 Ft. szakszerveze-
ti tagdíjat a fizetésébõl. A harcos szakszervezet tagjai természete-
sen mondák neki, hogy látod, levonták az ügyvédi díjat és nem is
ingyenes a jogsegély! Életszerû, hogy a GEI a mi kérésünkre min-
den papír nélkül levonja, ugye? Természetesen intézkedtem, hogy
a téves levonást az FRSZ utalja vissza addig, amíg kiderül, mi tör-
tént, mert nem szerettem volna, hogy a hónapban pénz nélkül ma-
radjon egy tiszthelyettes kolléga. Erre nem került sor, mert a GEI-
tõl kaptam a visszajelzést, hogy elnézést kérnek, véletlenül vontak
le tõle ennyi tagdíjat, amit az FRSZ-nek már el sem utaltak és in-
tézkedtek a visszafizetésrõl. Felhívtam tagtársunkat, hogy vissza-
kapja a pénzt. Kedves Robi, ezek után megtisztelsz minket, hogy a
tagunk maradsz és köszönjük! 

Eközben mi is történt máshol? Határrendészeti kirendeltsé-
günkön nagy elánnal léptek be a legharcosabb, legkevésbé mutyi-
zós és – ki ne hagyjam – legtöbbet ígérgetõs szakszervezetbe: 50-
60 kolléga kb. 65.000 Ft-ot fizet havonta. Pár hónap után szerettek
volna egy 30.000 Ft-os horgászjegyet venni, de azt a válasz kapták,
ha 30 fõ még belép, akkor lesz, mert elment a pénz ügyvédre. Ek-
koriban érkezett hozzájuk szakszervezetünk. Hitelesnek tartottak
minket, és több mint ötvenen csatlakoztak hozzánk és kiléptek
vagy harmincan a másikból. Nemsokára jött a karácsony és pakkot
kaptak, mint Nyilas Misi, amit át is vettek, hiszen egy évig azért fi-
zették a tagdíjat, amiért elmondásuk alapján nagy szavakon kívül
nem kaptak semmit. 

Nem telt el sok idõ és személyesen felhívta õket a kisrendõrök
jogaiért harcoló szakszervezet vezére, hogy mivel kiléptek, ezért
nem járt nekik az ajándék és fizessenek vissza 6.400 Ft-ot. Ezt csak
az õ érdekükben kérte, mert ellenkezõ esetben a parancsnokukon
keresztül indíttat fegyelmit ellenük, amit nem tudom, hogy lehetett
volna kivitelezni. Örülök, hogy van olyan szakszervezet kis ha-
zánkban, amely ennyire szívén viseli nem csak tagjai, hanem a volt
tagjai sorsát is!

Kiss János István

Nyomozzanak, vizsgáljanak 
és nyomot is rögzítsenek?
FRSZ KIFOGÁS EGY BRFK INTÉZKEDÉSSEL SZEMBEN

Értesüléseink szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Dél-
Budai Bûnügyi Régiójában a szolgálatot teljesítõ nyomozók és
vizsgálók munkaköri leírását új feladattal egészítették ki, mely
szerint kötelesek az ügyében lefolytatni a bûnügyi nyilvántar-
tással és nyomrögzítéssel kapcsolatos feladatokat, a gyanúsított
rabosítását és a DNS mintavételt.

Kollégáinkat néhány órás oktatás keretében képezték ki erre a
feladatra, amit a Bûnügyi Technikai Osztály állományából kijelölt
mentorok tartottak a 4/2010. (II. 02.) BRFK intézkedés alapján.

A BRFK-án szolgálatot teljesítõ nyomozói, vizsgálói állomány
eddig is igen komoly munkatehernek volt kitéve. Munkakörük ki-
szélesítése azzal a veszéllyel jár, hogy a BRFK jelentõs létszámhi-
ánya tovább fokozódik.

A munkakör kiszélesítésével kollégáinknak – véleményünk sze-
rint – többletjuttatás jár, mert a rabosítás és a DNS mintavétel tipi-
kusan bûnügyi technikusi feladatkör, amelyet más beosztás alapfel-
adatába nem lehet besorolni. Álláspontunk szerint érintetteknek a
Hszt. 50. §-a alapján megbízási díjat kellene folyósítani, ennek el-
rendelésére azonban nem került sor.

Az FRSZ sérelmesnek tartja a munkaköri
leírások elfogadtatásának rendjét is, mert azt
az oktatást követõen adták át az érintettek-
nek, ezzel pedig azt a képzetet keltették,
hogy azt a résztvevõk kötelesek aláírni, elfo-
gadni. A munkaköri leírás módosítások tö-
meges jellege azt indokolta volna, hogy ezen
személyzeti folyamatokba az érdekképvise-
leteket bevonják.

Végezetül az állomány képzését illetõen is fenntartásokkal
élünk, ugyanis véleményünk szerint a pár óra alatt lefolytatott tájé-
koztatás nem elegendõ a nyomrögzítéssel, rabosítással és a DNS
mintavétellel kapcsolatos feladatok elsajátítására.

Mindezek alapján kezdeményeztük, hogy Budapest rendõrfõka-
pitánya vizsgáltassa ki az ügyet, a munkaköri leírás kiegészítéseket
módosítsa megbízásra, és rendelje el a többletfeladattal arányos
megbízási díj kollégáink számára való kifizetését.

Zoltán Gábor, BRFK megyei elnök
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Sajnálatos módon vált aktuálissá a kérdés mostanában
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeszékhelyi kapi-
tányság 2009. évi, országos átlagban is jó eredményeket pro-
dukáló munkáját egy érdekes, ám egyben minden szempont-
ból szomorú büntetõeljárás árnyékolja be. Eddig csak az
egyik rendõrõrsünk vezetõje vált gyanúsítottá annak okán,
hogy a 2008. évben felhalmozott túlórát az év végéig sem tud-
ta teljes mértékben kiadni munkatársainak.  A jól értesültek
szerint azonban  a gépezet nem akar ezen a szinten megállni,
„komoly felelõsöket „ keres az ügy mögött…… Kolléganõnk,
- és egyben tagtársunk – állítólag hivatali hatalmával élt visz-
sza, állítják a „ vádlók”, hiszen jogos járandóságában csorbí-
totta beosztottait. 

A tények szerint a 2008-ban keletkezett túlórák még 2009 ja-
nuárjában nem voltak a beosztottak részére megváltva. Ezen a té-
nyen változtatni, szépíteni nem lehet és nem is kell!  De felvetõd-
nek bennem az elmúlt években annyiszor felvetõdõ kérdések,
amelyek nem hagynak nyugodni. Nem tudok elsiklani amellett,
hogy sajnos nem volt ez másképp az ország nagyon sok más
szervénél sem, és nem volt ez máshogyan a korábbi években
sem….( ezt közel két és fél évtizede tapasztalom). Nem tudom
elfelejteni azt sem, hogy tapasztalatom szerint egyes területeken
csak 4 évente kerül sor a felhalmozott túlmunkák pénzbeli meg-
váltására.  És ez nem az olimpiák évére esik, hanem például
2006-ra vagy 2010-re ….

Nem tudom kiverni a fejembõl azt sem, hogy egyes helyeken
nyár elejére elérik a 150 órás túlmunkahatárt… Nem tudok nem
tudomást venni arról, hogy értelmetlen átszervezésekkel státu-
szokat vesznek el, közben több feladatot osztanak.

Eszembe jutnak azok a kollégák, akik például egyedüli bûn-
ügyi technikusként egy évbõl 10 hónapig vannak készenlétben
… Eszembe jutnak a rendezvény-biztosításra történõ berendelé-
sek, az évek óta értelmetlennek tûnõ oktatások, (tisztelet a kevés
kivételnek) és a központilag, de szigorúan a napi szolgálaton
felül elrendelt látványakciók, intézkedések. Eszembe jut még,
hogy a szolgálatot az ügyintézõi igazolványok meglétéhez vagy
hiányához kell igazítani, és nem a vezetõi tapasztalathoz, a kol-
légák rátermettségéhez. Eszembe jut, hogy van olyan vezetõ, aki
kimegy intézkedni a beosztottaival, vagy akár egyedül is, ha ép-
pen pihen a kolléga.  

Eszembe jutnak azok a VEZETÕK (igen, így nagybetûvel),
akik nap mint nap benzinért, papírért, túlóráért, vagy csak a vil-

lanyszámla kifizetéséért tarhálnak polgármestereknél. És eszem-
be jutnak azok a MUNKATÁRSAK, akik nem rohannak 30 na-
pon belül a túlórájukat követelni, mert még van hivatástudatuk,
mert tudják, hogy a napi szolgálatot ki kell adni, ha kell túlóra
árán is! Õk azok, akik  tudják, hogy a létszám eleve alultervezett,
és még annak is hiányzik a 20 százaléka…. Õk azok, akik sok-
szor csak bemennek segíteni, vagy mert még érdekli az adott ügy
õket. Nekik, ha nagy szükségük volt rá, megoldották a csúszta-
tást, a szabadságot. De legtöbbször ezt is csak túlóra árán lehe-
tett. Amikor kérték, megkapták, de csak akkor kérték, ha nagyon
kellett… Mert volt egy cél, van egy csapat. Vagy csak volt egy
csapat….?

A bûn fogalma nagyon tág. A hatalomé és a visszaélésé is. Vi-
szont a felelõsség az konkrét. Ennek az ügynek kapcsán emlé-
keznünk kell olyan dolgokra, amikor gazdasági utasításokra tö-
megesen vonták vissza az ügyintézõi igazolványokat. Mikor egy-
egy üres státuszt anyagi okokra hivatkozva nem töltöttek be. 

Jusson eszünkbe, amikor országos és területi vezetõk nyilat-
kozták, hogy a feladatokat ennyibõl /kevesebbõl/  is végre
tudjuk hajtani….. És jusson eszünkbe minden olyan jogvita,
amelyet elutasítanak – sokszor ORFK utasításra – majd kötele-
zõ érvényû döntés után a jussunkat hónapok vagy évek múlva
megkapjuk.  

És emlékezzetek a 2009 júliusi RÉT ülésre, amikor a fõigaz-
gató közölte, hogy tudnak a közel 180.000 túlóráról, a közel
17.000 nap bennragadt szabadságról, de ezek rendezésének költ-
ségvetési akadályai vannak. Ekkor nem merült fel a felelõsség?

Döntéshozóink nem akarták megszegni a költségvetési tör-
vényt. Kollégánk, tagtársunk „csak” a Hszt.-t és esküjét nem
akarta megszegni. Nem titkolta el, hanem nyilvántartotta a túl-
órákat, amikor kellett, beállt a kiesõ helyére. Tagtársunk nem tit-
kolta el a járandóságot, nem utasított el kérést, a feladataikat haj-
tották végre. Munkatársai nem kértek, ha nem volt muszáj, és
mindnyájan elhitték, hogy „hamarosan kifizetjük, mert tudjuk,
hogy görgetitek a szabadságot és a túlórát!”

Egy bûnük van, nem tudták tartani a 30 napos határidõt.
(Tudjátok, mi mindent idejében, határidõre megkaptunk…..) Re-
méljük, érdekel majd valakit az is, hogy miért nem. De dolgoz-
tak, tették amit kellett… Lehet, nekik eszükbe jutott az alábbi
idézet:

„Én ................................. a Magyar Köztársaság ……tagja
esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányához, törvé-
nyeihez és más jogszabályaihoz híven, becsületesen teljesítem
kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak enge-
delmeskedem.

Esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes rendjét,
nemzetünk biztonságát, ha kell, életem kockáztatásával is hûsé-
gesen megvédem. Mindenkor az állampolgári jogok érvényesíté-
sét tartom szem elõtt, és a nép érdekeinek megfelelõen járok el.

Esküszöm, hogy elöljáróimat, munkatársaimat megvédem,
fegyveremet, felszerelésemet megóvom. A szolgálati ismereteket
elsajátítom. A rendet és fegyelmet minden törvényes eszközzel
fenntartom. Alárendeltjeimrõl a legjobb tudásom szerint gondos-
kodom, õket öntudatos hazafiakká, a népek kölcsönös tiszteletére
nevelem. Minden erõmmel, törekvésemmel, tudásommal a Ma-
gyar Köztársaság fejlõdését szolgálom………”

Kollégáinknak idõközben a lakosság megköszönte a tavalyi
év munkáját. Viszont a kérdés továbbra is nyitva maradt:
Rendõri eskü, vagy költségvetés? Avagy – van-e bûn és bûnös?

Rendõri eskü, vagy a költségvetés?
(..AVAGY – KINEK A FEJÉRE MEGY?)
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A Magyar Közlöny 38. számában
kihirdetett 2010. évi XL. törvény-
ben a kormányzat teljesítette a feb-
ruár 8-án a Független Rendõr Szak-
szervezettel, a Belügyi és Rendvé-
delmi Dolgozók Szakszervezeté-
vel, valamint a Rendészeti és Köz-

igazgatási Dolgozók Szakszervezetével aláírt megállapodásban vál-
lalt Hszt. módosítási kötelezettségét. Ezzel a január 1-jétõl megszigo-
rított méltatlansági szabályok jelentõsen enyhülnek.

A kormányzat a Demonstrációs Bizottsággal 2010. február 8-án
aláírt megállapodásban a 6,5-szeres cafetéria szorzó biztosítása

mellett vállalta, hogy a január 1-jétõl a méltatlanná válás esetköre-
it érintõen megjelent drákói szigorúságú szabályokat rövid idõn be-
lül enyhíteni fogja. Az ígéret a 2010. évi XL. törvény elfogadásá-
val teljesült. Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények
módosítása kapcsán ugyanis a Hszt. érintett szakaszai is módosítás-
ra kerültek. Így mind a katonai bûncselekmények, mind az egyéb,
a szolgálati viszony keretében vagy annak felhasználásával elköve-
tett vétségek kikerültek a Hszt. szerint méltatlanságot eredménye-
zõ okok közül. Ezzel egyidejûleg megszûnik a hatósági bizonyít-
vány évenkénti megújításának kötelezettsége is.

dr. Varga Marianna

Enyhült a Hszt. szigorítás!

A minisztert is köti a törvény, felhatalmazás nélkül
nem alkothat rendeletet

GYES-EN LÉVÕKNEK IS JÁRHAT RUHAPÉNZ
A jogalkotás útvesztõi ismét tévútra terelték a jogbiztonságot.
Köztudomású, hogy a jogalkotás hierarchia alapján a magasabb
szintû jogszabállyal nem lehet ellentétes az alacsonyabb rendû, és
a rendelet csak a törvény által meghatározott körben szabályozhat. 
Esetünkben a ruházati utánpótlási ellátmány, köznyelven a
ruhapénz a kérdéses. A Hszt. 116. §-a nem tartalmaz szûkítést,
mindenki jogosult az ellátására, akinek a jogviszonya fennáll.

A Hszt. 342. § (2) bekezdés sorolja fel azokat a tárgyköröket,
amelyekben a törvény felhatalmazza a minisztert rendeletalkotásra.
A Hszt. 342. § (2) bekezdés 6. pontja csak adminisztratív ren-
delkezések megalkotására hatalmazta fel a minisztert, így szabá-
lyozhatja a ruházati ellátások rendszerét, módját, fajtáit, eljárási
rendjét, a ruházati ellátásban közremûködõk és az ellátásra jogo-
sultak feladatait, felelõsségét, a ruházati ellátással, valamint az
ellátásra jogosultság megszûnésével összefüggõ elszámolás rendjét
és okmányait, a ruházati ellátási normák kialakítását, kiadását és
tartalmi követelményeit, a tervezett viselési (használati) idõt és
annak módosítását, az egyenruha, a rendfokozati és a fegyvernemi
jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját, az egyen-
ruha és a rendfokozat viselése eltiltását a nyugállományú tagjainak
esetében. Megállapítható viszont, hogy nincs felhatalmazása a
jogosulti kör vagy a jogosultság feltételeinek meghatározására.

A 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet szabályozza a Rendõrség, a
Rendõrtiszti Fõiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-

ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési normáit. A rendelet
23. § (1) bekezdése szerint az illetmény
nélküli szabadságon lévõ személy, valamint a
gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben (a
továbbiakban: gyes) részesülõk - a gyes melletti újbóli munkába
állást kivéve - ruházati utánpótlási ellátmányt a távollétük egész
idõtartamára nem kaphatnak.

Fentiek egybevetésébõl megállapítható, hogy a törvénnyel
ellentétes megszorító rendelkezéseket tartalmaz a rendelet, és
annak megalkotására a miniszter nem rendelkezett felhatalmazás-
sal. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján érdemi
vizsgálat nélkül alkotmányellenesnek minõsül az a rendelet, ame-
lyet felhatalmazás nélkül alkottak. Ezen rendelkezéseket az
Alkotmánybíróság megsemmisíti. 

Ennek érdekében a Független Rendõr Szakszervezet az
Alkotmánybírósághoz fordul a normakontroll elbírálásáig, amely
tapasztalataink szerint akár évekig is eltarthat, érdemes az igények
elévülését kérelem benyújtásával megszakítani. Ezáltal – amennyi-
ben az Alkotmánybíróság osztja az álláspontunkat, és vissza-
menõleges hatállyal megsemmisíti a kifogásolt rendelkezéseket –
az igények visszamenõen is érvényesíthetõk lesznek. Ehhez segít-
ségképpen mintát is készítettünk.

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

……… Rendõrkapitányság/ Rendõr-fõkapitányság 
vezetõje 

Tisztelt Parancsnok Úr!

Alulírott ………………….. (beo.: …………………………………..) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 193. §-ában biztosított jogom alapján az alábbi 

k é r e l m e t 
terjesztem elõ. 
……… tól …………-ig illetmény nélküli szabadságon voltam és nem részesültem ruházati utánpótlási ellátmányban. A Hszt. 116. §-a
nem tartalmaz szûkítést, mindenki jogosult az ellátására, akinek a jogviszonya fennáll. A Hszt. 342. § (2) bekezdés sorolja fel azokat a
tárgyköröket, amelyekben a törvény felhatalmazza a minisztert rendeletalkotásra. A Hszt. 342. § (2) bekezdés 6. pontja csak adminisz-
tratív rendelkezések megalkotására hatalmazta fel a minisztert, így nincs felhatalmazása a jogosulti kör vagy a jogosultság feltételeinek
meghatározására. 
A 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet 23. § (1) bekezdése szerint viszont az illetmény nélküli szabadságon lévõ személy, valamint a gyer-
mekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes) részesülõk - a gyes melletti újbóli munkába állást
kivéve - ruházati utánpótlási ellátmányt a távollétük egész idõtartamára nem kaphatnak.
Fentiek egybevetésébõl megállapítható, hogy a törvénnyel ellentétes megszorító rendelkezéséket tartalmaz a rendelet, és annak meg-
alkotására a miniszter nem rendelkezett felhatalmazással. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján érdemi vizsgálat nélkül
alkotmányellenesnek minõsül az a rendelet, amelyet felhatalmazás nélkül alkottak. 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy részemre az elmaradt ruházati utánpótlási ellátmányt és kamatait megfizetni  szíveskedjenek.  

Kelt……….., 2010. …………………… 

T i s z t e l e t t e l: 

aláírás
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Ki perelhetõ a soron kívüli
elõléptetési ügyekben?

A MEGYEI ÉS AZ ORSZÁGOS FÕKAPITÁNYSÁG IS A „SZÕNYEG SZÉLÉN”
Talán már köztudomású, hogy összesen három legfelsõbb bíró-
sági (a továbbiakban: LB) ítélet született a soron kívüli elõlép-
tetések ügyében. A perek tárgya, hogy eggyel magasabb rend-
fokozatba kell-e soron kívüli elõléptetni azt, aki magasabb be-
osztásba helyezésekor kettõvel alacsonyabb rendfokozatot vi-
sel, mint a magasabb beosztásában rendszeresített rendfokoza-
ti maximum. Az LB ítélete elsõ ízben elutasító volt, de nem ad-
tuk fel a harcot, mert az ítélettel nem tudtunk egyetérteni, an-
nak indokolása irracionális volt. Az LB – amikor felülvizsgála-
ti eljárás keretében ismételten találkozott az üggyel – saját ko-
rábbi döntését revideálta, azt megváltoztatta és a keresetnek
helyt adó döntést hozott, leleményes indokolással szépítve ko-
rábbi döntése fogyatékosságait. Ezt követõen hamarosan ismét
a keresetnek helyt adó döntés született. 

A sokakat érintõ témát a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács elé
vittük, és kértük, hogy hivatalból, visszamenõlegesen állapítsák
meg a magasabb rendfokozatokat, továbbá az elmaradt illetménye-
ket és kamatait fizessék ki. Az ORFK kihátrált a kérdés elõl, jog-
egységi eljárás lehetõségét felvetve. Általános elismerés híján ma-
rad tehát a pereskedés, ami a három LB ítélet tükrében is tartogat
további meglepetéseket. Nevezetesen azt, hogy tiszt esetében ki pe-
relhetõ? 

A Hszt. 196. § (4) bekezdése alapján a pert azzal a jogi személy-
lyel szemben kell megindítani, amely szervnek a hivatásos az állo-
mányába tartozik. Ennek alapján a fõkapitányságok perelhetõk. A

Hszt. 2. számú melléklete
alapján viszont a tisztek so-
ron kívüli elõléptetésére ki-
zárólag az Országos Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje
jogosult, és ez azt indokol-
ja, hogy II. rendû alperes-
ként megjelöljük az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitánysá-
got is, hiszen a soron kívü-
li elõléptetés az ORFK ha-
táskörébe tartozik, és eset-
leges nem teljesítés esetén
is csak a peres féllel szem-
ben végrehajtható a követe-
lés.  

Az elsõ fokon eljárt
Szekszárdi Munkaügyi Bí-
róság a keresetünknek érdemben helyt adott, de az ORFK, mint II.
rendû alperes marasztalását nem állapította meg. Az ítéletet meg-
fellebbeztük, a Tolna Megyei Bíróság osztotta az álláspontunkat,
az elsõfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a II. rendû alperesre
is kiterjedõ hatállyal megállapította, hogy a felperes jogosult a ma-
gasabb rendfokozat viselésére. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

A munkába járás és hazautazás 
költségtérítése

Február végén megjelent a
munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésrõl szóló
új kormányrendelet. A mun-
kába járás költségtérítését
szabályozó jelenleg hatályos
kormányrendelet még 1993-
ban született, melyet május 1-
jével vált fel az új jogszabály.

A fõbb változások a következõk.
Az új kormányrendelet alapján munkába járás címén a közigaz-

gatási határon belüli utazási költségeket is megtéríti a munkáltató,
amennyiben a munkavégzés helye, annak földrajzi elhelyezkedése
miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem érhetõ
el. Ugyancsak pozitívum, hogy az új kormányrendelet kiterjeszti a
közlekedési eszközök körét a menetrendszerinti hajóval és komp-
pal. Emellett a költségtérítés mértékét is egységesíti az új jogsza-
bály: a korábbi 80, illetve 86 %-os támogatási megkülönböztetés,
amely a HÉV-vel, illetve autóbusszal közlekedõket sújtotta, május-
tól megszûnik. A jövõben ugyanis a dolgozó bármilyen közlekedé-
si eszközt használ a munkába járáshoz, a munkáltatónak minimum
a jegy vagy bérlet 86 százalékát kell megfizetnie. A jogszabályi
megfogalmazás (minimum 86 %) azt is jelenti, hogy elméletben a

teljes térítés lehetõsége is adott, azonban ennek realitása a rendõr-
ségen igen csekély. Az új kormányrendelet a támogatandó utazási
eszközök körét kibõvíti továbbá a légi közlekedési jármûvel, igaz,
csak a hazautazás tekintetében. 

A hazautazás költségeinek megtérítése a tekintetben nem válto-
zik, hogy a munkáltató a heti egy alkalommal a tartózkodási hely-
rõl a lakóhelyre való oda- és visszautazás költségeit téríti. A térítés
mértéke a napi munkába járáshoz hasonlóan a bérlet, vagy menet-
jegy legalább 86 %-a, legfeljebb azonban 30 ezer Ft. A kormány-
rendelet ezen kitétele sajnálatos módon lesz, akiket hátrányosan
fog érinteni, és azok számára csekély vigasz, hogy az említett fo-
rinthatárt a kormányrendelet inflációkövetõvé teszi. A 30 ezer Ft
ugyanis 2011-tõl évenként a KSH átlagos fogyasztói árindexével
emelkedik.

A 9 forintos kilométerenkénti, adómentes saját gépjármû-költ-
ségtérítés akkor jár, ha a dolgozó lakó- vagy tartózkodási helye és
munkahelye között nincs közösségi közlekedés, illetve, ha a mun-
karendje miatt csak hosszú várakozással tudná azt igénybe venni.
A kormányrendelet szerint hosszúnak számít az a várakozás,
amely a dolgozó személyi és családi körülményeire tekintettel
aránytalanul hosszú, és meghaladja az út megtételéhez szükséges
idõt.

dr. Varga Marianna jogász
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Wellness kedvezmény FRSZ tagoknak
a Vásárosnaményi

Szilva Termál- és Wellness Fürdõben
Az FRSZ és a vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellness Fürdõ közötti együtt-
mûködési megállapodás jóvoltából naponta 6 tagunk térítésmentesen élvezheti a
fürdõ 700 méteres mélységbõl felszínre törõ termálvizét. A belépõk közül 2-2 db
a beregsurányi és a barabási tagszervezetünk tagjai számára áll rendelkezésre,
a fennmaradó két belépõt pedig bármely FRSZ tag igényelheti beregsurányi titká-
runktól, László Zoltántól (+3670-941-83-32) vagy Határrendész Szekciónk tit-
kárától, Molnár Jánostól (+3670-432-84-23).
A Szilva Termál- és Wellness
Fürdõ Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye észak-keleti részén
Vásárosnaményban, Nyíregy-
házától 54 km-re, a szlovák-uk-
rán és a román határ közelében
található. A Kraszna folyó part-
ján épült a Szilva Termál- és
Wellness Fürdõ 5 medencével
üzemel. 4 fedett (termál-, úszó-,
pezsgõmedence valamint a
gyerekek részére a vízi óvoda) és egy kültéri strandmedencével egész évben folya-
matosan fogadja vendégeit. A 36-38 Cº-os termálmedence hatékonyságát nyak-
zuhany, talp- és derékmasszázs élményelemek fokozzák. A kisgyerekek szórako-
zásához a 34-36 Cº-os vízi óvodában a különbözõ vízi élményelemek és csúszdák
is hozzájárulnak. A szabadban való fürdõzés kedvelõi egy fedett átjárón keresztül
sétálhatnak ki a 30-32 Cº-os kültéri strandmedencébe, ahol vízsugarak, pezsgõ-
ágyak és egyéb élményelemek fokozzák a meleg víz kedvezõ hatását. Vadonatúj
környezetben szolid árakkal várja a kikapcsolódni, pihenni és gyógyulni vágyó ked-
ves vendégeket. 

Nyitva tartás: hétfõtõl – csütörtökig és vasárnap 9.00 – 20.00 óráig, 
pénteken és szombaton 9.00 – 21.00 óráig. 

Minden szombaton éjszakai fürdõzés 21.00 – 01.00 óráig.
Elérhetõség: Szilva Termál- és Wellness Fürdõ, 

4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B., Tel./Fax.: +36 45/470-180, 
E-mail: info@szilvafurdo.hu, Web: www.szilvafurdo.hu

Balaton télen-nyáron
Újabb szerzõdõ part-
nerünk lévén a tagja-
inknak nyújtott szol-
gáltatások köre ismé-
telten bõvült. A Sió-
foktól pár kilométerre
fekvõ Balatonszaba-
diban az Am-Sec Mo-
tel szolgáltatásait ked-
vezményesen vehetik
igénybe pihenni vágyó

tagjaink. Szerzõdõ partnerünk a szálláshely nyilvánosan meghirde-
tett aktuális árából az FRSZ tagjai és családtagjaik részére fõszezon-
ban 5 %, míg elõ- és utószezonban 10 % kedvezményt biztosít. A
kedvezmény a tagsági igazolvány felmutatásával vehetõ igénybe. A
szálláshely üdülési csekket is elfogad.
Az Am-Sec Motel 4 különálló apartmannal várja a pihenni vágyó-
kat. Az épületek fûthetõk, így egész évben fogadni tudják az érdek-
lõdõket. Az apartmanok jól felszereltek, az étkezõ,- fürdõ- és lakó-
helyiségek mellett vendégházanként saját hûtõszekrény, mikrohul-
lámú sütõ és mûholdvevõs színes TV-k szolgálják a vendégek ké-
nyelmét. Emellett bográcshely és kerti grillezõ használata is bizto-
sított.
Az Am-Sec Motel területén belül és kívül egyaránt lehetõség nyílik
az aktív és passzív kikapcsolódásra, melyek sorában lovasprogramok
és borkóstolás is szerepel. További részletek a www.frsz.hu honla-
punkon, valamint a www.balaton.tajak.hu weboldalon találhatók.

Külföldi utak 
egyedi FRSZ kedvezménnyel

Horvátországtól Spanyolországig, Eu-
rópa közelebbi és távolabb esõ orszá-
gait is bejárhatják vállalkozó szellemû
tagjaink FRSZ kedvezménnyel.
Egyebek mellett 1-1 napos kirándulá-
son felkereshetik Rákóczi városát, Kas-
sát májusban, júliusban és szeptember-
ben, a reneszánsz élménybirtokot
Bikalon, júliusban. Eltölthetnek egy-
egy hosszú hétvégét Prágában július-

ban, augusztusban, októberben, novemberben és decemberben, Fi-
renzében áprilisban, a Monarchia leghíresebb fürdõhelyein május-
ban, Stájerországban szintén májusban, a Garda-tó körül júniusban,
a romantikus horvát vagy cseh várakban júliusban, Észak-Erdélyben
júliusban, a lengyel Tátrában július végén, Krakkóban augusztusban.
Körutazást tehetnek Itáliában, felkeresve Bolognát, Pármát, Mode-
nát. Meglátogathatják Firenze, Róma és Ravenna történelmi neveze-
tességeit, 5 napos kirándulást tehetnek Kárpátalja magyar történelmi
emlékhelyein, a bajor kastélyokban, vagy Isztambulban.
A tengerparti nyaralásra vágyók számára a görög és a spanyol ten-
gerparton ajánlunk kedvezményes pihenési lehetõ-
ségeket.
Fentiekrõl és még sok más igényes kikapcsolódást
biztosító társas útjainkról részletesebb információ-
val szolgálunk honlapunkon az üdültetés menüpont
alaltt. A részletek felõl érdeklõdni lehet az FRSZ
utazásszervezõjénél, dr. Tepliczky Miklósné asz-
szonynál, Mártinál a +36209619032-es telefon-
számon, vagy e-mailben a tepliczkymarti@citromail.hu címen.
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Kedvezményes MAKASZ újság elõfizetések - Mire figyeljünk?

Tisztelt Elõfizetõink figyelmébe ajánljuk, hogy a lapkiadók csak abban az idõszakban szállítják MAKASZ ked-
vezménnyel az elõfizetett lapokat, amely idõszakra az elõfizetõ azt igényelte! A megnevezett idõintervallum leteltév-
el, az elõfizetés meghosszabbításakor a kiadók már saját piaci áraikat tartalmazó csekket küldenek. Ezért fontos, hogy

aki továbbra is a kedvezményes MAKASZ áron szeretne elõfizetni, az legalább három héttel az elõfizetés lejárata elõtt, a MAKASZ
weboldalán (www.makasz.hu), vagy ügyfélszolgálatunkon (1-281-11-90) rendelje meg a kedvezményes MAKASZ elõfizetést. Csak ebben az
esetben biztosított továbbra is a kedvezõbb elõfizetési díj. A kedvezményes elõfizetés meghosszabbítása a kiadóknál nem, csak a MAKASZ
weboldalán, vagy ügyfélszolgálatán keresztül történhet. MAKASZ

Végzõsök kibocsátása immár hagyományosan hiányos ruházattal
Gyorsított ütemben, elõre hozva
– enyhítendõ a „rendõrhiányt”
– kibocsátották a rendõr-szak-
középiskolákban végzett kollé-
gákat. Valami hiba csúszott a
rendszerbe (nem elõször, 2009.
évi kibocsátáshoz kísértetiesen
hasonló), a gyorsított eljárást a
ruházati ellátás nem követte.

A frissen végzett kollégák fel-
szerelése a bevetési (gyakorló) ru-
ha garnitúra, a hozzá való „ködvá-
gó” („pilotka”) sapkával, kettõ
darab póló, és egy pár bélelt, télre
való bakancs. Ebben kell a szolgá-
latot ellátniuk. Ígéretet kaptak ar-
ra, hogy szeptemberben megkap-

ják a hiányzó felszerelést!!? Ezek szerint egész nyáron, kánikulá-
ban a bélelt bakancsban, vastag bevetési nadrágban járnak majd,
nem beszélve arról, hogy nincs váltás ruhájuk: csak a póló, abból is
egy darab!!? Ha piszkos lesz a ruhájuk (pl. üldözés, vagy keresés,
erdõben, sárban), mire cseréljék, hogyan tudnak a következõ szol-
gálatban megjelenni? Hogyan lehet akár csak járõrpár esetén (na-

gyobb egységrõl, a napi szolgálat több pár esetérõl ne is beszél-
jünk) egységes felszerelésben szolgálatra küldeni az állományt?

Lényegét tekintve ugyanilyen ellátási problémák jelentkeztek ta-
valy a végzõs kollégáknál. Akkor, tiltakozásunkra azt ígérték az il-
letékesek, hogy a hiányzó téli felszerelést októberre megkapják. Eh-
hez képest van olyan kolléga, aki a mai napig nem kapta meg a tel-
jes téli felszerelését, azaz a telet bizonyos téli ruha nélkül húzta ki!

Nincs új a nap alatt! Idén a kollégák nyári ruha nélkül, télre va-
ló ruházattal kénytelenek a nyarat kihúzni! Ennek a fáziskésésnek
nem lehetne elejét venni? Ennek nincs felelõse? Mitõl nem lehetett
elõre látni, hogy a két évvel ezelõtt felvett tanulókat idén ruházat-
tal (és persze egyéb felszereléssel) kell ellátni? Az elõrehozott ki-
bocsátás nem mentség, hiszen a normál menetrend szerint is nyá-
ron álltak volna szolgálatba a frissen végzett kollégák!!!

Mi lenne, ha a felelõs mellékbüntetést kapna: egész nyáron
hordja ugyanazt a felszerelést, ami most a fiatal kollégáknak ju-
tott! Bár lehet, hogy ez túl enyhe retorzió lenne. A Teve utcai
vagy a Roosevelt téri légkondicionált irodákban talán még nyáron
is elviselhetõ lenne a téli felszerelés, legfeljebb a többiek röhög-
nének az illetõn! És az érintettek mit csináljanak? Sírjanak vagy
nevessenek kínjukban? Kíváncsian várjuk az ORFK illetékesei-
nek válaszát!

h.i.

Tagjaink képviseletében keresetet indítottunk különleges beve-
tési pótlék vagy megbízási díj megfizetése iránt, mert körzeti
megbízotti vagy közlekedési balesethelyszínelõi beosztásuk
mellett rendszeresen vettek részt csapaterõs szolgálatokban
rendezvénybiztosítás céljából. 

A jellemzõen hasonló tevékenységet végzõ Készenléti Rendõrség
állománya azonos feladatok alapján részesül különleges bevetési
pótlékban, azonban a jogszabály nem nevesítette az esetenként ösz-
szeállított csapatszolgálati századok állományát a pótlékra jogosító
beosztások között, így nem kaphatnak különleges bevetési pótlékot. 

Ugyanakkor megbízási díjat igényelhetnek, mert a beosztásuk-
hoz, a munkakörükhöz nem tartozó, attól teljesen idegen feladatot
látnak el. A jogszabály szerint a megbízási díj mértéke, amennyi-
ben az eredeti beosztás mellett történik a feladatellátás, az illet-
ményalap (jelenleg bruttó 38.650,-Ft) 25-100%-a közötti összeg. A
perben az illetményalap 100%-át követeltük, mindazon hónapokra,
amikor a felperesek csapatszolgálati tevékenységet láttak el. A kö-
vetelés mértékének meghatározáskor figyelembe vettük, hogy a
csapaterõs tevékenység speciális felkészültséget igényel, amely
miatt a felperesek külön elméleti és gyakorlati oktatáson vettek
részt; a csapaterõs bevetések idõtartama naponta elérte  akár a 16
órát is; és a szokásos rendõri feladatok között is különösen veszé-
lyesnek minõsül. 

A Nyíregyházi Munka-
ügyi Bíróság elsõ fokú íté-
lete megállapította a felpe-
resek megbízási díjra való
jogosultságát, annak mér-
tékénél elfogadta az illet-
ményalap 100%-ára való
hivatkozást, azonban kizá-
rólag azon napokra köte-
lezte a munkáltatót idõará-
nyosan a megbízási díj fizetésére, amikor a felperesek csapaterõs te-
vékenységet végeztek. Vagyis, ha 1 hónapon belül 5 napot volt csa-
paterõben foglalkoztatva, úgy az illetményalap 100%-át (bruttó
38.650,-Ft) elosztotta a hónap munkanapjainak számával, és felszo-
rozta a csapaterõs szolgálati napok számával. 

A megbízási díj eképpen történõ kiszámítását a jogszabály nem
ismeri, az jogellenes. A mértékénél legfeljebb a 25%-100% között
lehet differenciálni, azonban napokra leosztani nem lehet, mert a
megbízási díj havi díjazás. 

Az ítélet félsiker, mert a megbízási díjat, mint jogalapot a bíró-
ság megítélte, de az összegszerûséget helytelenül állapította meg,
ezért az ítélettel szemben fellebbezést nyújtunk be. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Siker a csapatszolgálatos megbízási díjnál
MEGBÍZÁSI DÍJ JÁR, MÁR CSAK AZ ÖSSZEGE VITÁS
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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

FÜGGETLEN  RENDÕR  SZAKSZERVEZET
Országos Sporthorgász Vándorkupa 2010.

V E R S E N Y  F E L H Í V Á S !

Térítésmentes nyaralás
FRSZ tagok gyermekeinek!

A Független Rendõr Szakszervezet - a Nemzedékek Biztonságá-
ért Alapítvánnyal közös szervezésében - 2010. évben is térítésmen-
tes 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, Fesz-
ty-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 jelentkezé-
si 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 szervezõ-
bizottság vezetõjétõl, Demján Zsolt régióelnöktõl (BM: 03 31
22-90 vagy Mobil: 06 30 978-3047).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2010. április 30.
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Mi nem csak beszélünk, teszünk is: 
a közalkalmazottakért is eredményesen

állunk ki!
A HELYTELENÜL MEGÁLLAPÍTOTT FIZETÉSI FOKOZAT MIATT VISSZAMENÕLEGESEN FIZET A MUNKÁLTATÓ

Közalkalmazott tagunkat a munkáltatója
helytelenül sorolta be. Kinevezése során
egyes munkaviszonyait nem vette figye-
lembe a fizetési fokozata megállapításánál,
habár tagunk jogviszonya létesítésekor át-
adta munkaviszonyainak igazolásait, to-
vábbá TB kiskönyvét és az önéletrajzát is,
amelyek részletesen tartalmazták korábbi
munkaviszonyait. A munkáltató valami-
lyen hiba folytán nem vette ezeket figye-

lembe, s csak utóbb, évekkel késõbb, egy személyzeti ellenõr-
zés alkalmával derült ki, hogy egyes munkaviszonyokat a
munkáltató a besoroláskor nem számított be. A munkáltató a
jövõre nézve önként elvégezte a helyes besorolást, 2 fizetési
fokozattal elõresorolta a közalkalmazottat, azonban 3 évre
visszamenõleg nem kívánta megfizetni a helytelen besorolás-
ból eredõ illetménykülönbözetet. Arra hivatkozott, hogy a ta-
gunk a kinevezése elõtt nem bocsátotta rendelkezésre azokat

az iratokat, amelyek alapján helyesen sorolhatta volna be a
közalkalmazottat. 

Az igény érvényesítése érdekében bírósághoz fordultunk. A
munkáltató érvelése könnyedén megcáfolható volt, hiszen a ta-
gunk TB kiskönyve és önéletrajza is tartalmazta a szolgálati
idõket, amelyek nyilvánvalóan a munkáltató birtokában van-
nak.  A perben vitatták a követelés mértékét, amelyet úgy hatá-
roztunk meg, hogy a tagunk jogosult a kötelezõ bértábla szerin-
ti elmaradt emelések, továbbá a fõkapitányság Kollektív Szer-
zõdése alapján fizetési fokozatonként 5-5.000,-Ft munkáltatói
döntésen alapuló illetmény összegére. A munkáltató nem is-
merte el, hogy az ún. munkáltatói döntésen alapuló, de hatályos
Kollektív Szerzõdés alapján kötelezõ illetményemelésre a ta-
gunk visszamenõlegesen is jogosult lenne. 

A Gyulai Munkaügyi Bíróság teljes egészében helyt adott a
keresetnek, és 471.900,- Ft, valamint kamatai megfizetésére kö-
telezte a munkáltatót. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Mi bizonyítottunk
A TMRSZ ELVESZTETTE AZ FRSZ-SZEL SZEMBEN INDÍTOTT SAJTÓPERÉT

A TMRSZ azért in-
dított sajtópert az
FRSZ-szel szemben,
mert FRÁSZ címû
lapunkban beszá-
moltunk arról az
esetrõl, hogy egy ke-
rületi rendõrkapi-
tányság elõállító he-
lyiségében a nyomo-
zói beosztású
TMRSZ tisztségvise-

lõ megtagadta a segítségnyújtást egy frissen végzett, elsõ
fogdai szolgálatát teljesítõ kollégától, akirõl kiderült, hogy
FRSZ tag. Cikkünk írója felvázolta azt a nem kívánt jövõ-
képet, amikor ez a hozzáállás eluralkodik, és bírálta a
TMRSZ – véleménye szerinti – megosztó politikáját, és he-
lyette a szakszervezeti összefogás szükségességét hangsú-
lyozta.

A TMRSZ vitatta, hogy az ominózus eset megtörtént, és a
cikk véleménynyilvánításaival, kritikai megjegyzéseivel szem-
ben is sajtópert kezdeményezett.

A Fõvárosi Bíróság tanúként meghallgatta a segítségnyúj-
tással kapcsolatban mindkét érintett személyt, és a TMRSZ
tisztségviselõje nem tagadta azt, hogy elhangzott részérõl a
segítségnyújtás megtagadása. Sõt, azt maga is valószínûnek

tartotta, azonban arra hivatkozott, hogy nem szakmai segítsé-
get, hanem szakszervezeti segítségnyújtást tagadott meg a
frissen végzett kollégától, hiszen õ az FRSZ tagja. Az elsõfo-
kú bíróság a TMRSZ három keresetébõl kettõt elutasított,
megállapítva, hogy a sérelmezett cikkrészletek nem tényállítá-
sok, csak véleménynyilvánítások, amelyeket a közszereplõi
minõségû fõtitkár, illetve szakszervezet köteles tudomásul
venni, mert a cikk írója nem lépte túl a véleménynyilvánítás
alkotmányosan megengedhetõ korlátait. A segítségnyújtás
kapcsán viszont úgy értékelte a tanúvallomásokat, hogy a
TMRSZ tisztségviselõ nem szakmai segítséget tagadott meg
FRSZ-tagunktól.

Az ítélettel szemben fellebbezést nyújtottunk be, és azt
emeltük ki, hogy a TMRSZ tisztségviselõ is megerõsítette azt,
elhangzott részérõl a segítségnyújtás megtagadása, és teljesen
életszerûtlen lenne az, ha a frissen végzett és a rutinos rendõr-
kolléga egy elõállított személy befogadáskor nem szakmai, ha-
nem szakszervezeti kérdéseket tárgyalna meg.

A Fõvárosi Ítélõtábla maradéktalanul osztotta a fellebbezés-
ben kifejtett érveinket, elsõ fokú bíróság ítéletét megváltoztat-
ta, és a TMRSZ keresetét teljes egészében elutasította.

A per tanúsága az, hogy csak olyan kijelentéseket, tényállí-
tásokat tehet bárki, amelyeket bizonyítani is tud. Fordítva: csak
olyan állításokkal szemben kezdeményezz sajtópert, amelyek
nem valósak. Mi bizonyítottunk!

dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Augusztus 6. nyitónap – FRSZ  Kulturális nap, színházi est

15.00 órától  - sátorhelyek folyamatos elfoglalása a kijelölt helyeken. 
17.00 órától - Kirakodós kézmûvesek vására, sörsátor nyitás, íjászat és egyéb
õskori magyar szokások bemutatói és kipróbálása, koridézõ zenei aláfestéssel
18.00 órától  - Peller Anna énekesnõ elõadása szinte minden zenemûfajban 
19.00 órától – Színházi est ülõhelyeinek elfoglalása, hangolás
20.00 órától – István a király Rockopera II felvonásban, élõben az Accident
rockzenekarral
21.00 órakor - 30 perces szünet
22.00 órától - a színház végeztével tûzijáték

Augusztus 7. elsõ nap – FRSZ - IV. Rendõrök Motoros Találkozója

09.00 órától beléptetés és a bent levõk jegyváltásának kezdete (FRSZ tagok
részére ingyenes!!!)
10.45 órától a rendezvény fõvédnökének megnyitó beszéde a nagyszínpadnál
11.00 órától hagyományos motoros felvonulás vártúrával (közben Street
Fighter bemutató) 
13.00 órától koncertek kezdete HMD zenekar élõben
13.00 órától pókerasztalok megnyitása és FRSZ pókerverseny

14.30 órától OMC zenekar élõben
16.00 órától Mesterséges érzelem zenekar élõben
17.30 órától ELÕZENEKAR!!! ACCIDENT ZENEKAR ÉLÕBEN
19.00 órától élõ ZANZIBAR koncert, show -elemekkel tarkítva.
21.00 órától Retro party…amíg tetszik (80-as 90-es évek és a jelen slágere-
ivel)

Augusztus 8. második nap - FRSZ Régiós családi és gyermeknap

10.00 órától strandnyitás, medencehasználattal és ugrálóvárral…
10.05 órától A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatásával: Ayala
humorista mûsorvezetésével ANITA énekesnõ és Tomi bohóc humoros mûso-
ra gyerekeknek. Közben a felállított KRESZ mobilpályán ügyességi versenyek.  
14.00 órától íjászat, és staféta-séta nyugdíjasoknak. Továbbá egyéb szórakoz-
tató vetélkedõk szervezése, lebonyolítása családok részére folyamatosan
15.00 órától a színpadon különbözõ gyerekcsoportok táncos, zenés elõadásai
18.00 órakor strandzárás
A helyszínen fagylaltos kocsi és egyéb gyerekeknek szóló szórakozási lehetõ-
ségek lesznek. 
A rendezvény teljes ideje alatt többféle melegételbõl és hideg italokból válogat-
hatnak a résztvevõk.

Mindenkit szeretettel várunk!

BELÉPÉS: - FRSZ tagok részére  INGYENES !!! - Egyéb személyek részére 1.000Ft    - Sátorhely 600Ft/fõ áron a helyszínen

Motoros felvonulás

Motor hang és szépségverseny

Street-fighter

Pókerverseny!!!

Élõ koncertek:

ZANZIBAR
István a Király Rockopera

HMD, OMC, ACCIDENT
Fellép továbbá Peller Anna mûvésznõ, Ayala humorista és Anita énekesnõ

Részletek: Zsaru magazin, FRáSZ újságokban, www.frsz.hu, vagy a csoka80@c2.hu mailen, 
valamint az ALISCA TAMÁSI rádióban kaphatók!

Támogatók: Független Rendõr Szakszervezet,  Mayer&Mayer Kft, ALISCA rádió, 
és a FRANK SÖRÖZÕ Tamási, OBB Tolna Megye, Nemzedékek Közbiztonságáért alapítvány!

(A rendezõk a programokban történõ változás jogát fenntartják!)
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A rendszerváltozás utáni magyar szakszervezeti mozgalom tör-
ténetében mérföldkõnek számított az FRDÉSZ csatlakozása a
Liga konföderációhoz – fogalmazza meg álláspontját Gaskó
István elnök. A legnagyobb magyar érdekvédelmi tömörülés
vezetõje szerint a fegyveres és rendvédelmi szféra dolgozóinak
döntése példaértékû volt más szakmák, más hivatások, más
ágazatok munkavállalóinak számára is.

- A Liga Magyarország legjelentõsebb szakszervezeti tömörülé-
se, hiszen tagjaink száma – közjegyzõ által hitelesítve – meghalad-
ja a száztízezer fõt. Ez azonban pusztán egy fontos adat lenne ró-
lunk, ám az országos részvételt megállapító bizottság szerint a kon-
föderáció a legjobban beágyazódott érdekvédelmi szervezet a mun-
ka világában. Ezt a konklúziót a megyei és országos szervezettség,
valamint a szakmák sokszínûsége is hûen tükrözi. S hogy nem sta-
tikus állapotról, hanem egy folyamatról beszélhetünk, annak része-
seként, inspiráló erejeként tartottuk számon az FRDÉSZ-t.

Magam is sokat dolgoztam a csatlakozásért, ezért talán érthetõ,
hogy különösen fájdalmas eseményként éltem meg az FRDÉSZ ki-
zárását. A döntés azonban elkerülhetetlen volt, hiszen a fegyveres
szféra képviselõi az alapszabályban rögzített kérdéseket nem oldot-
ták meg. Nehéz szívvel, sok-sok vita után került minderre sor, de
tudni kell: a jogszabályok alól nem vonhatjuk ki magunkat. Ilyen
elõzmények után örvendetes, hogy a Független Rendõr Szakszer-

vezet továbbra is tagja marad a Ligá-
nak. Meggyõzõdésem, hogy ez köl-
csönös elõnyökkel jár.

Magánemberként és szakszervezeti
vezetõként is megkülönböztetett figye-
lemmel kísérem a rendõrség tevékeny-
ségét, az ott dolgozók élet- és munka-
körülményeit. Napi kapcsolatban va-
gyok az FRSZ tisztségviselõivel, s tu-
dom, hogy mily nehezen élik meg a hi-
vatás társadalmi presztízsének csökke-
nését, egzisztenciájuk negligálását.
Számomra ezért is fontos, hogy a vá-
lasztási kampányban valamennyi párt
fontosnak tartotta hangsúlyozni a kedvezõtlen tendenciák felszámolá-
sát. A Liga ezeket a jövõben számon kéri, s arra törekszik, hogy a rend-
õrség tevékenységének minõségi javítására, a testület anyagi forrásai-
nak biztosítására tett pártpolitikai ígéretek valóra váljanak. A Liga to-
vábbra is minden segítséget megad a Független Rendõr Szakszervezet
hatásos érdekvédelmi tevékenységéhez. Közös a célunk, közös az aka-
ratunk: olyan rendészeti testületre van szükség, amely valóban a társa-
dalom alappillére, s amelyet anyagilag is elismert, a hivatást magas
szinte mûvelõ állomány jellemez.  Süli Ferenc

A Liga tagság kölcsönös elõnyökkel jár
GASKÓ ISTVÁN: A RENDÕRSÉG A TÁRSADALOM ALAPPILLÉRE

„Keresetet nyújtott be a bíróságon a Tolna Megyei Fõügyészség a
Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete (TMRSZ) ellen, hogy
így érje el többek között a Jobbikkal kötött együttmûködés felbon-
tását - áll egy, a hvg.hu birtokában lévõ, március 29-én kelt doku-
mentumban. (A HVG cikke által hivatkozott fõügyészségi doku-
mentum honlapunkon eredetben is elolvasható – a szerkesztõ meg-
jegyzése.)

A fõügyészség a Tolna Megyei Bíróságnak megküldött kereset-
levélben azt indítványozta, hogy a bíróság elsõ fokú ítéletének jog-
erõre emelkedése után hívja össze a szakszervezet kongresszusát. A
vezetõ testület feladata az lenne, hogy az alapszabály módosításá-
val és kiegészítésével hozza létre az ügyintézõ és képviseleti szer-
vet, valamint annak tagjait is válassza meg. Emellett a fõügyészség
kötelezi arra a TMRSZ-t, hogy a Jobbikkal tavaly május 18-án kö-
tött együttmûködési megállapodást bontsa fel.

A keresetlevélben szerepel az is, hogy a tagtobor-
zási gyakorlatot a kongresszus szüntesse meg, illetve
a vezetõi testület vizsgálja felül a személyi kérdések-
ben hozott korábbi döntéseket, mint fõtitkárhelyet-
tes-választásokat és a tagok, tisztségviselõk kizárá-
sát.

A HVG korábban írt arról, hogy a szakszervezet
pénzjutalmat határozott meg az újabb tagokat be-
szervezõ embereknek. Úgy tudjuk, az ügyészség kifo-
gásolta azt is, hogy a vezetõ testület egyik határoza-
ta szerint a TMRSZ-bõl kilépõktõl három éven belül visszakövetel-
hetõ az igénybe vett jogi segítségnyújtás költsége és a tag által fel-
vett segélyek összege. Ezzel pedig a szakszervezet röghöz köti a ta-
gokat, ami ellentétes a gyülekezési törvénnyel.

Forrás: www.hvg.hu – Cs.B.

A Tolna Megyei Fõügyészség TMRSZ elleni keresetet nyújtott be

A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF)
több hónap szünet után március 17-én ismét ülésezett, melyen a
fegyveres és rendvédelmi szerveket irányító minisztériumok és or-
szágos parancsnokságok képviselõi, valamint a szakszervezetek
képviselõi vettek részt. Az ülésen az elõzetesen meghirdetett 6 na-
pirendi pont mellett egyéb, az érdekképviseleti oldal által kezdemé-
nyezett kérdés is megvitatásra került. Az ülés összességében kéz-
zelfogható eredmény nélkül ért véget, mivel a kormányzati oldal
pénzhiányra, illetve a választásokig hátralévõ idõ rövidségére hi-
vatkozással lényegében minden szakszervezeti kérdést és javasla-
tot nyitva hagyott. A munkáltatói oldal ugyanakkor ígéretet tett ar-
ra, hogy az érdekképviseleti oldal javaslatait és kezdeményezéseit
a minisztérium tételesen át fogja adni az új kormányzatnak. 

Az érdekképviseleti oldal egyebek közt kezdeményezte a hi-
vatásos szolgálati, illetve a köztisztviselõi jogviszony
cafetériájában jelenleg fennálló különbség feloldását a hivatásos
szolgálati jogviszonyban állók javára! Ugyanis míg a köztisztvi-
selõi törvény 5-25-szörös, addig a Hszt. csak 3-15-szörös
cafetériát tesz lehetõvé.

Az érdekképviseleti oldal kifogásolta továbbá, hogy a munkál-
tatói oldal az ígéretek ellenére mind a mai napig nem oldotta fel a
hûségpénz körüli anomáliát. A hûségpénz ugyanis bár nyugdíjjáru-
lék levonásával terhelt, a nyugdíjalapba a Hszt. szerint mégsem

számítható be. Az érdekképviseleti oldal kezdeményezte továbbá a
hûségpénz jogintézményének a teljes fegyveres és rendvédelmi
szférára történõ kiterjesztését is. Szó esett még a szuperbuttósítás
miatti keresetcsökkenésrõl, melynek okát a munkáltatói oldal az
adójóváírás érvényesítésének elmaradásában jelölte meg. 

Az érdekképviseleti oldal kezdeményezte továbbá a január 1-jétõl
módosult egészségügyi szabályok visszavonását, mind a Hszt., mind
a Hjt. hatálya alá tartozók tekintetében; valamint a gépjármû üzem-
anyag költségtérítés és a napidíj mértékének megemelését.

Az érdekképviseleti oldal peren kívüli egyezség megkötését is
kezdeményezte a 25 év szolgálati idõvel rendelkezõk munkaválla-
lói járulék levonás alóli mentesítése ügyében. A kormányzati oldal
ezzel szemben legfelsõbb bírósági, illetve jogegységi döntés bevá-
rását tartotta szükségesnek.

Az érdekképviseleti oldal kifogásolta továbbá, hogy a tavaly
õszi kormányígéret ellenére a Hszt. és a Hjt. módosítása a szakszer-
vezetek által szervezett demonstráción való részvételt lekorlátozta:
az egyenruhában való részvételt ugyanis a törvények parancsnoki
engedélyhez kötik. A munkáltatói oldal tájékoztatása szerint a
megállapodás szerint beterjesztett javaslatot (a demonstráción
egyenruhában, megkülönböztetõ jelzéssel való részvétel lehetõsé-
ge) a rendészeti és a honvédelmi bizottság nem fogadta el.

dr. Varga Marianna jogász

Formális SZÉF ülés
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Rejtvény
Vízszintes: 1. Megfejtendõ 1. (zárt betûk: A, N, R, K, I)
13. Néma dagi! 14. Gyújtórész névelõvel 15. E helyre
17. Kezdetben evett! 19. Domján ... (színésznõ v.) 20.
Fonal egyik vége! 21. Pattantam 24. Szerelvény 26. Té-
li takarmány 27. Belenyugodni 29. Lobogó 31. Kettõz-
ve gyerekfeddés szava 32. Korunk pestise 33. Rajz 35.
P.D. 36. Vetni kezd! 38. Bajnokok ligája 39. Gyûlöl 43.
Csehül: Labe (folyó) 45. Keresztül 46. Állati termékkel
49. Templomi festmény 52. Testmotorja 53. Egy híres
futó 54. Esküvõi dal 56. E.N. 57. Alaktalan 58.
Szolmizációs hang 59. Majdnem leül! 61. Hosszú ideig
63. Litván autójel
Függõleges: 2. R.D. 3. Ilyen ölyv is van 4. Dalolni
kezd! 5. Ama személyeket 6. Lokátor 7. Kóros érzés 8.
Tyúk hangja 9. É.C. 10. Kis gömbnyi 11. E.D. 16. Meg-
fejtendõ 2. (zárt betûk: H, É, O, G, J, D, K) 18. Magá-
hoz húz 20. Tétet tesz 22. Kevert gáz! 23. Lel 24. Félig
varr! 25. Visszaadna! 28. Félig házi! 30. Orosz folyó 34.
Az egyik kis szomszéd népcsoport tagjaié 35. Meg 37.
Adamson oroszlánja 38. Déligyümölcs 40. Á.H. 41. Ké-
szíts 42. Suszter talpjavítója 44. Fotelbe helyezkedik 45.
ÁÁÁÁ! 47. Páncélszekrény 48. Római üdvözlés 50.
T.N. 51. Nedves 55. Slukkol 57. Ilyen hal is van 60.
E.Á. 61. S.U. 62. Kiejtett betû 64. Hegyes szerszám

A helyes megfejtõk között FRSZ ajándéktárgyakat – pó-
ló, sapka, bögre – sorsolunk ki. 
A megfejtéseket április 30-ig kérjük a központi iroda cí-
mére beküldeni: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em.
A borítékra kérjük ráírni: Rejtvény

Humoros szösszenetek:
- A pulóver az a ruhadarab, amit a gyereknek haladéktalanul fel kell venni, ha fázik a mama.
- Amikor megszülettem, annyira meglepõdtem, hogy másfél évig meg se szólaltam.
- Az egypúpú tevét az különbözteti meg a másiktól, aki akarja.
- Diplomata az, aki úgy tud elküldeni a fenébe, hogy szinte várod, hogy indulhass.
- Egy könyvnek mindig az utolsó oldalát olvasom el, hogy ha esetleg meghalnék közben, legalább tudjam, mi a vége.
- Ha az életben minden fontos dolgot a szemmel el lehetne intézni, akkor az utcákon csak halottak és terhes nõk lennének.
- Ha nem akarjuk, hogy a gyerekek hallják, amirõl beszélünk, akkor tegyünk úgy, mintha éppen nekik mondanánk.
- Ha nem lenne utolsó pillanat, akkor semmi nem készülne el.
- Isten szeretheti a hülyéket, ha ennyit teremtett belõlük.
- Könnyebb utolérni a hazug embert, ha sánta.
- Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni és amelyik nem akar lejönni.
- Kínos pillanat, amikor az ember kiköp a csukott autóablakon.
- Légy kedves gyermekeiddel, hiszen õk választják ki neked a szociális otthont.
- Visszadumál, mint öregasszony a TV-nek!



A százéves tölgyfák közé épített Liget
Gyógyfürdõ és Kemping 

az Erzsébet ligetben található, 
összesen 2,4 hektár területen. 

Gyógyászati- és strand szolgáltatásaival, 
2.000 m2 alapterületen épült fedett 
uszodájával és felújított gyógyászati 

részlegével várja a kikapcsolódni vágyókat.
Jelentkezni keddtõl keddig tartó turnusokra lehet. Térítési díj: 25.000,- Ft/hét

Érdeklõdni lehet: Erdõsi Józsefné Hetyei Katalinnál az FRSZ KKI-n
BM: 21-809, városi: 237-43-60

Bérleti díj: fõszezonban: 6.000.- Ft /nap/lakókocsi
Elõszezonban: 4.000.- Ft/nap/lakókocsi 

Érdeklõdni lehet: Dr. Jandó Zoltánnál BM: 03-26-22-63 vagy 
Németh Lászlónál BM: 03-26-28-70

A Strand – Holiday Camping Balatonakalin várja a pihenni, horgászni, 
kirándulni, kikapcsolódni vágyó kollégáinkat és családjaikat. 

A campingben elhelyezett négyszemélyes teljesen felszerelt lakókocsink
szabadon választható hosszúságú turnusokra bérelhetõ.

Festõi szépségû környezetben egy 4 és egy 6 személyes lakókocsi áll a horgászni vágyók rendelkezésére.
A lakókocsik igénybevétele FRSZ tagoknak térítésmentes!

HORGÁSZAT: FRSZ tagok számára 
lakókocsinként 2 bottal térítésmentesen!
Helyfoglalás tetszés szerinti idõszakra,

a jelentkezés sorrendjében!
JELENTKEZNI LEHET: Balázs Sándornál, 

az FRSZ BAZ megyei elnökénél! 
BM: 03-31/27-70, 

városi: 06-46/514-500-27-70
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