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CSAK AZÉRT IS RENDÕRNAP!
A FRSZ dunaújvá-
rosi tagszervezete
szervezésében került
m e g r e n d e z é s r e
2011. április 22-én a
Magyar Köztársaság
R e n d õ r s é g é n e k
Napja alkalmából a
Szent György napi
családi nap, egy ki-
csit keserédes elõje-
lekkel. Az állo-
mánynak ugyanis

már korábban feltûnt, hogy az év elején bejelentett, a rendõrség költség-
vetését érintõ megszorításoknak köszönhetõen március 15-i nemzeti ün-
nepünkön nem volt sem területi, sem helyi megemlékezés, az eddig meg-
szokott, legalább elõléptetéssel járó rendezvény.

Üzenetértékû volt az is, hogy a BM, illetve az ORFK sem biztosított
keretet a megyei fõkapitányságoknak arra, hogy legalább saját ünnepün-
ket megtarthassuk. Sõt, különféle mendemondák szerint, olyan is elhang-
zott „odafent”, hogy válsághelyzetben a rendõrök ne dáridózzanak…

Nos, erre az volt válaszunk, hogy egy rendõrségen belül mûködõ szakszer-
vezet nem engedheti meg magának, hogy ne tartsa számon e napot, ne tartson
munkatársainknak ezen a szent (szó szerint szent) napon megemlékezést!

Én még emlékszem, hogy ez a nap azért született a rendszerváltást kö-
vetõen, hogy a rendõrség - hasonlóan más rendészeti szervhez - nyisson
a nyilvánosság felé, a társadalom megismerhesse életünket és nem utol-
sósorban, hogy a kollégák összejöhessenek. Összejöhessenek a vezetõk a
beosztottakkal, a hivatásosok a civilekkel.

Ma meg már ott tartunk, hogy a szakmai vezetés – a politikával kar-
öltve – (akik kitalálták a Szent György-napot nekünk), kivonult a rendõr-
napi területi és helyi rendezési programokból. Ott tartunk: jobb lenne, ha

szakszervezetek találnának
ki egy szentet, csak azért,
hogy meg tudják ünnepelni
munkatársaikat, elismerhes-
sék a társadalomért végzett
munkájukat.

Ilyen elõjelek ellenére
mégis sikerült egy nagyszerû
napot megrendeznünk, ahol
összejöhettünk és programot
is tudtunk biztosítani a meg-
jelenteknek. 

Köszönet ezért a Pálhalmai Országos BV Intézetnek, amely nagy sike-
rû kutyás és technikai bemutatót tartott, köszönet a Dunaújvárosi Önkor-
mányzati Tûzoltóságnak, amely beavatta az érdeklõdõket a szerkocsi mû-
ködésébe. És nem utolsósorban köszönet Dunaújváros önkormányzatá-
nak, amely közbiztonsági alapítványán keresztül támogatta a rendezvényt
és bevette a Dunaújvárosban 13. alkalommal megrendezésre kerülõ köz-
biztonsági rendezvénysorozat programjai közé.

Kicsik és nagyok remekül szórakozhattak, hiszen volt itt ugrálóvár, nyu-
szi, tojás és arcfestõ, játszósarok, és persze az elengedhetetlen finom, bõsé-
ges, helyben fõzött babgulyás! Majd elfelejtettem, szakszervezetünknek
köszönhetõen az idõjárás is velünk volt. A ragyogóan napos, majd 25 fokos
melegben több mint kétszázan voltak jelen olyanok, akik ezen a napon nem
a megszorításokról, nem a munkahelyi problémákról és nem az egyéb gon-
dokról beszélgettek, hanem mosolygósan vették birtokukba az ISD DUNA-
FERR egyik szabadidõparkját. Sõt, emberi szóból sem volt hiány…

Üzenve ezzel mindazoknak, akik nem tartották érdemesnek ezt a kö-
zeget arra, hogy szent napjukon foglalkozzanak velük!  

Isten éltesse sokáig rendõreinket, munkatársainkat és ezt a Szent Napot!!
…talán lesz jövõre is április 24-e…

Orgovány Zoltán az FRSZ Fejér megyei elnöke

FRSZ focikupa 2011
A BRFK BAJNOKA PESTERZSÉBET CSAPATA

Szakszervezetünk a ha-
gyományokhoz híven
idén is megrendezi a ko-
rábbi fõtitkárunk emléké-
re elnevezett Fábián Ágo-
ta kispályás labdarúgó

tornát. A bajnoki cím elnyeréséért közel 50 tagszervezetünk csapata szállt
harcba. Az indulók elsõ körben a megyei döntõkön mérik össze tudásu-
kat, s az innen továbbjutók a második fordulóban régiós szinten harcol-
hatják ki az országos döntõben való részvétel jogát.

Idén elsõként – április 14-én – a BRFK megyei döntõjére került sor,
ahol 10 csapat mérte össze erejét és ügyességét. A hagyományokkal sza-
kítva idén a rendezvényünket támogató MIAMI Póker Klubnak köszön-
hetõen salakos pálya helyett a Népligeti Sporttelep mûfüves pályáján
mérhették össze tudásukat a csapatok.

A tíz csapat 3 csoportra
lett osztva. A csoportelsõk
újabb csoportot alkotva
mérhették össze tudásukat
a megyei bajnoki címért. A
férfias küzdelembõl Pest-
erzsébet, azaz a BRFK
XX.-XXIII. Kerületi Ren-
dõrkapitányság csapata ke-
rült ki gyõztesen.

A megfáradt játékoso-
kat sporteseményünk tá-
mogatója izotóniás italokkal frissítette fel. A nap végén pedig szakszer-
vezetünk az elmaradhatatlan babgulyással vendégelte meg a játékosokat.

Köszönjük a csapatoknak a mérkõzéseken tanúsított sportszerû játé-
kot, a gyõztesnek pedig gratulálunk a sikerhez!

Zoltán Gábor, BRFK megyei elnök

A BRFK megyei döntõjének végeredménye:
1. BRFK XX.-XXIII. ker. /Pesterzsébet/
2. FRSZ GBEO
3. Dunai Vízirendészet
4. BRFK XIII. ker. /ARK/
5. BRFK XI. ker. /Újbuda/
6. BRFK VIII. ker.
7. IPA BRFK
8. Zseblopás
9. BRFK XVII. ker.
10. BRFK VI. ker.
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Hosszú, viharos tavasz az érdekegyeztetésben
INTERJÚ DÁVID TIBORRAL, AZ FRSZ FÕTITKÁR-HELYETTESÉVEL

Egy évtizede funkcióban lévõ szakszer-
vezeti vezetõként állíthatom: nehéz lesz
kordában tartani a kollégákban felgyü-
lemlett indulatokat. A heves reakciókat
csak tovább gerjeszti az a tény, hogy a
korábban megfogalmazott, s a szaktár-
ca, valamint a kormány tudomására ho-
zott javaslataink a két, erõt sugárzó de-
monstráció ellenére sem teljesülnek.
Ezért szerveztük meg május 6-ára a
Szolgálatunk védelmében szlogennel
fémjelzett újabb tiltakozó akciónkat – is-

merteti a közelmúlt eseményeit Dávid Tibor. A Független Rend-
õr Szakszervezet fõtitkár-helyettese szerint hosszú, viharos ta-
vasz várható, elhúzódó érdekegyeztetõ tárgyalásokkal.

- Elkeseredett, a szerzett jogaiktól részben vagy már egészben meg-
fosztott, a létminimum határán egyensúlyozó állomány, eredménytelen
érdekegyeztetõ fórumok. Úgy tûnik, a fegyveres és rendvédelmi szférá-
ban mûködõ szakszervezetek valamennyi kezdeményezése lepattan a
kormányzat kommunikációs páncélzatáról! Fõtitkár-helyettes úr sze-
rint ebben a helyzetben melyik a járható út: a demonstrációk folytatá-
sa, vagy a további tárgyalások szorgalmazása?

- A kérdés annyira összetett, hogy erre egyetlen szóval lehetetlen
válaszolni. Aki valóban ismeri a testületben dolgozók életkörülmé-
nyeit, az tudja: az elkeseredést a bérek reálértékének romlása, a visz-
szavont juttatások, a romló munkafeltételek, a hivatás presztízsének
csökkenése egyaránt táplálják. S mivel a Széll Kálmán-terv részletes
ismertetésével változatlanul adós a kabinet, az információhiány ren-
geteg fals hangot, féligazságot erõsít fel. A legfontosabb feladatunk
tehát az, hogy õszintén a tagság elé tárjuk mindazon problémákat,
melyekrõl a kormányzattal vitában állunk – ezek természetesen fõ-
ként az állomány jogos követeléseit tartalmazzák. Érdekvédelmi
szervezetként kötelességünknek érezzük azt is, hogy akaratukat, az
õket kedvezõtlenül érintõ jogszabályok elleni tiltakozásukat külön-
bözõ formákban megjelenítsük az irányítók és a társadalom elõtt.
Korábbi akcióink testületen belüli támogatottsága – felemelõ érzés
volt jelen lenni a több tízezres megmozdulásokon - arra inspirál ben-
nünket, hogy folytassuk a demonstrációs sorozatot. Örömteli volt
megtapasztalni, hogy ezúttal is kiállt mellettünk a LIGA konföderá-
ció, amely azt igazolja vissza: jó döntést hoztunk az elmúlt év elején,
amikor e szakszervezeti tömörülés mellett tettük le voksunkat. 

- Vitathatatlan, hogy ezek az akciók példátlan összefogásról ta-
núskodnak az egyébként rendkívül megosztott magyar érdekvédelmi
mozgalomban.

- A fegyveres és rendvédelmi dolgozók soha ilyen egységesek
nem voltak – a szövetség történetében soha nem fordult elõ, hogy ti-
zenötezer szív és harmincezer láb egyszerre dobbanjon, s hogy vá-
mosok, tûzoltók, pénzügyõrök, katonák, büntetés-végrehajtási alkal-
mazottak és rendõrök közösen lépjenek fel az õket érintõ kedvezõt-
len kormányzati döntésekkel szemben. Úgy gondolom: mindez intõ
jel, üzenet lehet a politikai és szakmai vezetés számára. Tudniuk kell
azt is – ez csak a kezdet, az elsõ felütés!

- A helyzet talán mégsem reménytelen, hiszen mindkét fél apró
gesztusokat tett egymás irányába…

- Számunkra is érthetetlen a kabinet masszív ellenállása javaslataink-
kal szemben, holott valóban érzékeltünk némi affinitást gondjaink iránt.
Ez utóbbira utal, hogy április 19-én az Országgyûlés Honvédelmi és
Rendészeti Bizottságának ülésére meghívták a fegyveres és rendvédel-
mi szakszervezetek demonstrációs bizottságának vezetõit. A parlamenti
eszmecsere ugyan nem hozott érdemleges elõrelépést – a kormányzat
részérõl biztató, optimizmusra okot adó szavak nem hangzottak el –, ám
az FRSZ e fórumon is a képviselõk tudomására hozta álláspontját.

- A gesztust viszonoztuk: egyoldalú moratóriumot fogadtunk el, s
úgy döntöttünk, hogy a különbözõ ünnepek és más fontos társadal-
mi, oktatási események – húsvét, ballagás, május 1-je - miatt felfüg-
gesztjük tiltakozó akcióinkat. S mivel ez idõ alatt sem tudtunk kon-
szenzus közelébe jutni, folytatnunk kellett a nyomásgyakorlást. A
május 6-ai rendezvény három helyszínén ismét együtt demonstrál-
tunk a többi fegyveres és rendvédelmi dolgozóval, a gépkocsis fel-
vonuláson pedig meghatározó volt a jelenlétünk. Azt gondolom:
mind az autós, mind a gyalogos, mind az esti fáklyás tiltakozás mél-
tóságteljes, figyelemfelkeltõ volt. 

Az alapprobléma azonban nem oldódott meg. Változatlanul az a

kérdés: a május 6-i rendezvény után hogyan lépjünk tovább, miként
tudjuk tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a kormányt. Számunkra
ugyanis egyértelmû - közös céljainkért továbbra is ki kell állnunk.
Azt viszont hangsúlyozzuk a társadalom elõtt is, hogy az esetleges
újabb demonstrációk nem politikai célokat szolgálnak, hanem a
fegyveres és rendvédelmi testületek alkalmazottainak, munkatársai-
nak érdekeit szolgálják. 

- Fõtitkár-helyettes úr viharos, hosszú tavaszt jósol. Az állomány
belsõ békéjének helyreállítása viszont nem évszakok kérdése – még
akkor sem, ha bizonyos tradicionális rendezvényektõl ezúttal tünte-
tõleg távol marad a Független Rendõr Szakszervezet. 

- Nem titok: pszichésen is rendkívül rossz állapotban van az állo-
mány. Ezt felismerve döntöttünk úgy, hogy hosszú idõ óta elõször nem
szervezünk közös programot a munka ünnepére, s a szigorítások miatt
a rendõrnapon sem veszünk részt. Szomorú kijelenteni, de napjainkban
nem jó rendõrnek lenni. A testületet szembeállították a társadalommal,
amely természetesen együtt jár a hivatás presztízsének drasztikus csök-
kenésével. A lehangoló munkakörülmények mellett elkeserítõ az anya-
gi megbecsülésünk is: öt éve nem volt részünk béremelésben, a túlórá-
inkat pedig nem, vagy csak hónapok multával fizetik ki. Úgy is fogal-
mazhatnék: már a levegõt is elvették tõlünk. Ilyen szomorú tavaszunk
rég nem volt, de tovább folytatjuk a küzdelmet. Önmagunknak is nehéz
bevallani, hogy a tárgyalások kezdetéhez képest a képzeletbeli rajtvo-
naltól csak hátrafelé mentünk. Kudarcról mégsem beszélhetünk, hiszen
érdekvédelmi munkánkat a legérintettebbek, a kollégák igazolják visz-
sza – azok is velünk vannak immár, akik eddig szélsõséges megnyilvá-
nulásnak tartották a demonstrációnkat. Tudják, tudjuk: nem kívánunk
méltatlan kedvezményeket, pusztán csak annyit, hogy a szolgálati
nyugdíjunkat továbbra is biztosítsák, s hagyjanak bennünket nyugodtan
dolgozni. Szakszervezetünk egyértelmûvé tette álláspontját: az a kor-
mány, amely saját fegyveres testületét sem becsüli meg, gondban lesz
a társadalom többi munkavállalójával szemben is. 

- Talán érdemes lenne ismét felhívni az irányítók figyelmét, mi-
ként reagált az FRSZ tagsága a kormány elképzeléseire…

- A megkérdezettek döntõ többsége, 99,4%-a elutasította a szol-
gálati nyugdíj felsõ korhatárának emelését. Kollégáink ötven évnél
húzzák meg a felsõ korhatárt, s kifejezték azt is: nincs az a pénz,
amiért ennél tovább a rendõrség kötelékében maradnának. Negyven
százalékuk jelezte: ha mégis sor kerül a korhatár emelésére, elhagy-
ja a testületet. Szakszervezetünk is úgy látja - ha erre sor kerül, a
rendõrségi munkavállalók lábbal szavaznak, vagyis kilépnek a testü-
letbõl. A megnyíló európai munkaerõpiac bizonyára jó felvevõhely
lesz a jól képzett ex-rendõrök számára is. 

Félrevezetõnek tartjuk a kabinet mostanában gyakran emlegetett
adatait is, mely szerint kilencszáz rendõrségi munkahelyre hatezer fõ -
közöttük sok diplomás - jelentkezett. Úgy látjuk: a testületen belüli
karrier lehetõsége éppen azok számára nem biztosított, akik már hosz-
szú évtizedeket töltöttek itt el. Tudni kell azt is, hogy az újonnan alkal-
mazott és felszerelt kollégák még csak egyenruhájuk vagy beosztásuk
miatt rendõrök: eredményes munkavégzésre csak néhány év multával
lesznek képesek. Változatlanul úgy gondoljuk: csak a kormány teheti
az õt megilletõ helyre a rendõri hivatás presztízsét. 

- A tradicionális érdekvédelmi munka mellett, a viharos tavasz
után azonban gyorsan eljõ a nyár, amely mindig felpezsdíti  a közös-
ségi életet. Ezúttal milyen rendezvényekre, programokra invitálják
az FRSZ tagjait?

- A szakszervezeti élet ebben az idõszakban sem szûkül a demonst-
rációkra - készülünk nyári programjainkra, melyek közül feltétlenül ki-
emelésre méltónak tartom táborainkat. Az ország öt településén kétszáz
FRSZ tag gyermekét tudjuk díjtalanul üdültetni, táboroztatni. Ismét
nagy sikerrel zajlanak az FRSZ foci-kupa selejtezõi: túl vagyunk a he-
lyi döntõkön, napjainkban a régiós versenyek zajlanak. 

Hosszú évek óta a leglátogatottabb és legnépszerûbb az FRSZ
horgász-kupa, amely egyben családi és baráti találkozót is jelent,
borsodi kollégáink pedig már megkezdték a szintén hagyományos-
nak minõsíthetõ motoros túra szervezését. Elmondhatjuk tehát, hogy
a harcos FRSZ a szolgáltatások terén is jeleskedik, s nem feledke-
zünk meg tagjaink szórakoztatásáról, a közösségi programok fontos-
ságáról sem. Örömteli, hogy helyi tagszervezeteink is hasonló ren-
dezvényekkel – családi napokkal, kirándulásokkal, sportversenyek-
kel színesítik a Független Rendõr Szakszervezet életét, mindennap-
jait, s így erõsítik az összetartozás érzését.

Süli Ferenc
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Elfelejtettük hõsi halottainkat?
Ha a Tisztelt Olvasó végiglapozza a Belügyminisztérium, vala-
mint a Rendõrség központi és helyi weblapjait, rádöbben arra,
hogy sehol sem találja meg azoknak a neveit, akik életüket áldoz-
ták a hazáért, a közrendvédelemért, a közbiztonságért és az állam-
polgárokért. Úgy tûnik, egy hivatásos állományú kollégát ért ha-
láleset jobban foglalkoztatja a médiát, mint azokat az irányítókat,
akiknek ez a dolga lenne, hisz addig él egy ember, míg emlékez-
nek rá!

Igen, valóban az önfeláldozás ott van az esküjükben, tehát az ter-
mészetes a politika, a munkaadó és talán az állampolgárok részérõl?
A Független Rendõr Szakszervezet vezetõsége úgy gondolja, hogy
nem, ezt nem lehet természetességgel elvárni senkitõl, fõleg akkor
nem, ha minden kedvezményt – még a nyugdíj korkedvezményt is –
megvon az állam azoktól, akik a legdrágábbat, az életüket adják/ad-
ták mások biztonságáért!

A hivatásos szolgálati viszonnyal járó különleges jogviszony –
úgy tûnik – csak a törvény elõszavában különleges jogviszony még,

de lassan ez is elhalványul az általá-
nos nyugdíjszabályok és nyugdíjkor-
határ bevezetésével, 2012-tõl.

A HÕSÖK és cselekedeteik élet-
ben tartása céljából az FRSZ veze-
tõsége elhatározta, hogy a honlap-
ján létrehoz egy „dicsõség táblát”
melyen megjeleníti a határõrség és
a rendõrség hõsi halottainak neveit. Ezzel szeretnének adózni –
mások helyett is – az életüket áldozó bajtársak és hozzátartozóik
elõtt önzetlen áldozatvállalásuknak. A cél megvalósítása érdeké-
ben megkereséssel fordultunk az ORFK Humánigazgatási Szolgá-
lat vezetõjéhez, melyben kértük, hogy bocsássa rendelkezésünkre
az 1957 óta hõsi halottá nyilvánított rendõrök és határõrök neveit,
utolsó szolgálati helyüket és elhalálozásuk idõpontját. Javaslom
olvasóinknak, hogy figyeljék a www.frsz.hu-t.

(gcs)

Jogerõs: Fokozott ellenõrzés végrehajtásakor is jár
akciószolgálati pótlék

A Békés Megyei Bíróság jogerõsen megítél-
te tagunk részére az akciószolgálati pótlékot
arra az idõre, amikor országosan vagy terüle-
tileg elrendelt fokozott ellenõrzésben vett
részt. A Gyulai Munkaügyi Bíróság állás-
pontja szerint (összhangban a megyei bíró-
ság véleményével, valamint a Legfelsõbb Bí-
róság korábbi állásfoglalásával) “országos,
illetve megyei (területi) fokozott ellenõrzés

elnevezéssel elrendelt szolgálati feladatban
való részvétel esetén jár akció-szolgálati pót-
lék függetlenül attól, hogy a szolgálati fel-
adatot esetleg nem akció megjelöléssel ren-
delték el.” A továbbiakban reméljük, hogy a
Rendõrségen egységesen minden ilyen alka-
lom után fizetnek majd az állomány részére
pótlékot.

Dr. Lokár Gábor jogász

A kör bezárult: a BRFK parkolási támogatása
csak minimálisan nõtt

Az FRSZ már egy éve folytat levelezést a minisz-
térium és a fõvárosi vezetés illetékeseivel a Bu-
dapesti Rendõr-fõkapitányság parkolási gondjai-
nak megoldása érdekében.

Mint ismeretes, a problémát az okozza, hogy a
BRFK számára biztosított önkormányzati ingye-
nes parkolási engedélyek csupán a BRFK meg-
különböztetõ jelzés nélküli gépjármûveinek a fe-
le számára biztosítanak ingyenes parkolást a fõ-
város közterületein. Ez pedig azon túl, hogy a ha-
laszthatatlan rendõri intézkedések teljesítését ve-
szélyeztetheti, a kollégák bírságfizetésének koc-
kázatával is jár. 

Korábbi híradásainkban már beszámoltunk ar-
ról, hogy szakszervezetünk mind a KRESZ mó-
dosítását, mind pedig az ingyenes parkolást lehe-
tõvé tévõ megállapodás megkötését is indítvá-
nyozta a Belügyminisztérium, illetve a Fõpolgármesteri Hivatal il-
letékeseinél. Legutóbb Tarlós István fõpolgármester közbenjárást
kértük a nem rendszámra kiállított, hanem a rokkant gépjármûvek-
hez hasonló „egyezményes jelzésû” engedélyek BRFK részére tör-
ténõ kiadása érdekében. Ezekkel ugyanis a fõkapitányság már meg
tudná szervezni a szolgálati feladatok akadálymentes ellátását.
Megkeresésünkre a Fõpolgármesteri Hivataltól a napokban érke-
zett meg a válasz, amelyben a városüzemeltetési fõosztály vezetõ-
je az alábbiakról tájékoztatta szakszervezetünket.

A válaszlevélben foglaltak szerint a rendvédelmi szervek számá-

ra biztosított díjmentes behajtási- és várakozási
hozzájárulások számát a Fõvárosi Közgyûlés idén
márciusban 400 db-ról 500 db-ra emelte, igaz, az
engedélyek számának növekedésével a kedvez-
ményezett szervezetek köre is bõvült. Ennek elle-
nére fõpolgármester úr döntése szerint 2011-ben a
BRFK számára 290 db városrendészeti behajtási-
várakozási hozzájárulást biztosít a fõvárosi ön-
kormányzat a korábbi 270 db-bal szemben. Ezzel
a BRFK 500 db-os gépjármûparkjának 60 %-a
számára biztosított a díjmentes várakozás, más
szempontból pedig a rendvédelmi szervek számá-
ra nyújtott támogatás 70 %-a a BRFK-t illeti meg.

A fõváros vezetése ugyanakkor hangsúlyozta
azt is, hogy további kedvezményt nem áll módjá-
ban biztosítani. Ezt egyrészrõl azzal indokolták,
hogy a városrendészeti behajtási-várakozási hoz-

zájárulások keretszámának jelentõs növelése miatt az önkormány-
zatok a díjbevétel kiesést a hozzájárulások kiadójától joggal köve-
telhetnék, másrészrõl a rendszám nélküli, a rokkant gépjármûvek-
hez hasonló „bianco” engedélyek a Fõpolgármesteri Hivatal illeté-
keseinek véleménye szerint a parkolás ellenõrzésének hatékonysá-
gát veszélyeztetnék.

A több mint egy éve tartó hivatali procedúra így végül minimá-
lis eredménnyel zárult, mivel valamivel több mint 7 %-kal sikerült
növelni a BRFK díjmentes parkolási engedélyeinek számát.

dr. Varga Marianna jogász
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MI TÖRTÉNT A RÉT-EN?
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) májusi soros ülésén
történtekrõl az alábbiakban számolunk be. A tanácskozást az
ORFK gazdasági fõigazgatója vezette, részt vett továbbá az ülésen
az ORFK Jogi Fõosztály vezetõje is.

A bérmonitoring bizottsághoz fordulunk 
az illetmények befagyasztása miatt!

A RÉT egyik korábbi
ülésén kimutatást kértünk az
illetmények alakulásáról, fi-
gyelemmel az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanácsban
(OÉT) született megállapo-
dásra, mely a közszférán kí-
vüli munkavállalók bérének
4-6%-os emelésére tett ja-
vaslatot a munkáltatók szá-
mára. Az ORFK, illetve a
Magyar Államkincstár által
szolgáltatott adatokból kide-
rült, hogy rendõrség állomá-
nyában a közalkalmazottak
és a hivatásosok bruttó illet-

ménye alig 1%-kal „emelkedett”, míg a köztisztviselõk bruttó illet-
ménye 0,45%-al csökkent! Ráadásul ezek az adatok már a bérkom-
penzációt is tartalmazzák, melyben az állomány közel fele, 17.271
fõ részesül átlag havi 6.000 Ft összegben. Mindezek és a korábbi
évek adatai alapján kellõ alappal állapíthatjuk meg, hogy az illet-
mények immár 5 éve nem emelkednek a rendõrségnél.

Fenti adatok ismeretében az FRSZ a kormányzati bérmonitoring
bizottsághoz és az állampolgári jogok országgyûlési biztosához fog
fordulni, valamint megvizsgáljuk az Egyenlõ Bánásmód Hatóság-
hoz fordulás jogi lehetõségét is, mivel elfogadhatatlan negatív
diszkriminációnak tartjuk, hogy a kormányzat a gazdasági és pénz-
ügyi válság terheit csak a közszféra vállára rakja!

Csak jogvitában érvényesíthetõ 
az akciószolgálati pótlék

Az ülésen ismételten napirendre tûztük az örökös problémát je-
lentõ akciószolgálati pótlék problémáját, melyet a rendõrségi mun-
káltatók rendre arra hivatkozással tagadnak meg a kollégáktól,
hogy az elrendelt szolgálati feladatot „fokozott ellenõrzés” névvel
illetik. Legutóbb a Hajdúhadházán 2011. április 14-én elrendelt ak-
ció/fokozott ellenõrzés tekintetében merült fel a probléma, mivel az
abban részt vevõk részére elõbb elrendelésre, majd leállításra került
az akciószolgálati pótlék folyósítása. Az ORFK válasz szerint az
ORFK rendészeti fõigazgatója az említett esetben fokozott ellenõr-
zést rendelt el az egész ország területére, ami a Rendészeti Fõigaz-
gatóság álláspontja szerint sem nem akció, sem nem különleges
szolgálati feladat, ezért arra nem jár akciószolgálati pótlék.

Az FRSZ álláspontját immár másodfokú jogerõs ítélet is alátá-
masztja, mely szerint a bíróságok véleménye is az, hogy nem az
elrendelt szolgálati feladat elnevezése, hanem a tartalma dönti el,
hogy a feladat akciónak minõsül-e, és erre hivatkozva a rendõrség
által fokozott ellenõrzésként jegyzett feladatok idejére is megítél-
te az akciószolgálati pótlékot! Felhívjuk ezért érintett tagjaink fi-
gyelmét, hogy hasonló problémáikkal forduljanak tisztségviselõ-
inkhez és jogászainkhoz jogos járandóságaik érvényesítése érde-
kében.

A szabadidõbõl történõ szolgálattal összefüggõ 
idézés túlórát eredményez!

Még a RÉT februári ülésén álláspontunk megerõsítését és orszá-
gosan egységes állásfoglalás közreadását kezdeményeztük a szol-
gálattal összefüggõ idézéseken szabadidõ terhére történõ megjele-
nés ellentételezésének módját illetõen. Véleményünk szerint

ugyanis az említett esetben egyértelmû-
en a szolgálati okból rövidül a hivatásos
állomány tagjának pihenõideje, amit a
munkáltatónak kompenzálnia kell: pihe-
nõidõbõl történõ megjelenés esetén egy-
szeres, míg pihenõnap esetén kétszeres
díjazással a túlóra szabályainak megfe-
lelõen. A februári RÉT ülésen az ORFK
még vitatta a kétszeres díjazásra való jo-
gosultságot, mivel azt a Hszt. csak a he-
ti pihenõ- vagy munkaszüneti napon túl-
szolgálat esetén teszi lehetõvé, márpe-
dig túlszolgálatról ez esetben nem lehet
szó.

Örömmel és sikerként könyveljük el, hogy a májusi ülésre az
ORFK – korábbi álláspontját megváltoztatva – elismerte az emlí-
tett okból történõ hatóság elõtti megjelenések szolgálati jellegûvé
minõsítésének és annak megfelelõ ellentételezésének szükségessé-
gét. Az ORFK jogi fõosztályvezetõje az ülésen elmondta, hogy a
probléma feloldását a munkáltatói oldal abban látja, hogy a szolgá-
lattal összefüggõ hatóság elõtti megjelenést munkaköri kötelezett-
ségnek kell tekinteni, és így természetesen mind a távollétet, mind
az idézéssel összefüggõ költségtérítést a munkáltatónak megfelelõ-
en ellentételeznie kell. Így pl. a szabadidõbõl történõ hatóság elõt-
ti megjelenés már túlóraként kompenzálható. Kérésünkre az ORFK
képviselõi arra is ígéretet tettek, hogy a tárgyban a rendõri szervek
irányába állásfoglalást tesznek közzé a jövõbeni országosan egysé-
ges és jogszerû gyakorlat érdekében.

A vezénylés idejére járó díjazásért is 
jogvitát kell indítani!

A Köztársasági Õrezred állományába biztonsági gépkocsiveze-
tõi feladatra vezényelt kollégák járandóságainak biztosítása terén
tapasztalt ellentmondó munkáltatói intézkedések miatt az ORFK-
hoz fordultunk. Egy kollégánk ügye kapcsán ugyanis arról szerez-
tünk tudomást, hogy míg a januárban történt hasonló vezénylések
alkalmával az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetõjének or-
szágos ajánlása alapján a közterületi és bevetési pótlékot, illetve a
magasabb illetménykiegészítést még biztosították a vezényelt állo-
mánynak, azt utóbb az ORFK vezetõje felülbírálta, így tagunk már
nem részesült a jogszabályok szerint õt megilletõ juttatásokban. Az
ORFK gazdasági fõigazgatójának RÉT ülésen elhangzott tájékoz-
tatása szerint a szóban forgó humánigazgatási vezetõi körlevél
utóbb a tartalmi megalapozatlansága miatt került visszavonásra,
mivel az ORFK álláspontja szerint a KÖE esetében például a köz-
területi pótlék folyósítására nincs lehetõség. 

Az ORFK magyarázatát sem jogi, sem más szempontból nem
tudjuk elfogadni, ezért – mivel a RÉT ülés keretében a problémát
nem sikerült orvosolni – az egyéni igényérvényesítés útján kell
megtenni a szükséges lépéseket. Felhívjuk továbbá a hozzánk for-
dult kollégához hasonló helyzetben lévõ tagjaink figyelmét, hogy
problémájukkal keressék tisztségviselõinket, illetve jogászainkat.

Bevetési vagy 10 mintájú bakancs

Az ORFK gazdasági fõigazgatója a visszatartott ruhapénz terhé-
re kiosztásra kerülõ bakancs eltérõ áraival (19 vagy 26 ezer Ft-ba
kerül) kapcsolatban elmondta, hogy a Rendõrség vezetése az állo-
mány Haix bakanccsal történõ ellátása mellett döntött, mivel a 19
ezer Ft-os bevetési bakancs a csapatpróba során csak 60%-os elfo-
gadottságot kapott. Az állomány ezért a visszatartott ruhapénz ter-
hére Haix bakancsot kap, melynek eredeti ára 42.000 Ft, viszont
mivel a minõségében az eredetinek megfelelõ talprészt a BV gyárt-
ja, a bekerülési költség 26 000 Ft-ra mérséklõdik.

Fentiek mellett számos egyéb idõszerû kérdésrõl is szó esett az
ülésen, így például a GEI-k július 1-jével várható átszervezésérõl.
A RÉT ülés teljes anyaga a honlapunkon közzétett 13-as számú fõ-
titkári tájékoztatóban olvashatók.

dr. Varga Marianna jogász
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Hírek, aktualitások röviden
A munkavállalói jogok 

újabb csorbítására készül a kormány
A jogszabályok társadalmi egyeztetésének rendjét szabályozó

törvény alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) április
végén internetes oldalán közzé tette az egyes munkaügyi tárgyú és
más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
szóló törvény tervezetét, amely egyebek között a Munka Törvény-
könyvének rendelkezéseit módosítaná.

A jogszabály-módosítás immár szokás szerint ismét csak a mun-
kavállalói jogok csorbítására irányul, ami ellen tiltakozásunkat jelez-
tük a minisztériumnak. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis a próbaidõ
jelenlegi 3 hónapos tartamának 6 hónapra való felemelését, mint
ahogy a szabadság kettõnél több részletben való munkáltatói kiadha-
tóságának lehetõvé tételét is. Ez utóbbi rendelkezés álláspontunk sze-
rint egyértelmûen sérti a szabadság rendeltetését, amelynek a munka-
vállaló pihentetését, munkaereje megõrzését kell szolgálnia. Ugyan-
csak tiltakoztunk azon rendelkezéssel szemben, amely a gyermek
gondozása vagy ápolása miatt igénybe vett fizetés nélküli távollét sza-
badságra jogosító idõtartamát a jelenlegi 1 évrõl 6 hónapra csökken-
tené. Véleményünk szerint ugyanis a szülõ gyermekkel való foglalko-
zásának elõsegítését a tervezett módosítás a legkevésbé sem ösztönzi.

Nem támogatjuk a napi munkaidõn, illetve a munkaidõkereten
felül végzett munka ellentételezése jelenlegi szabályainak megvál-
toztatását. Jelenleg a törvény szerint az említett esetekben bérpót-
lék illeti meg a munkavállalót, azonban a felek megállapodása vagy
munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. kollektív szerzõdés) ettõl
eltérõen a szabadidõvel történõ megváltásról is rendelkezhet. Ezzel
szemben a jogszabály-módosítás elfogadása esetén a jövõben az el-
lentételezés módjáról a munkáltató egyoldalúan dönthetne.

ORFK válasz a 2011. évi üdülõdíjakra
Lapunk elõzõ számában beszá-

moltunk arról, hogy az ORFK üdülõk
és szálláshelyek 2011. évre tervezett
árainak felülvizsgálatát és lehetõség
szerint leszállítását kezdeményeztük
az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság
GEI igazgatójánál. A 2008-as árak-
hoz képest ugyanis pl. az adyligeti

szálláshely árai legalább a duplájára, míg a zalakarosi üdülõ fize-
tendõ díjai is több mint 50 %-kal emelkedtek. Ezt leginkább azért
kifogásoltuk, mivel a civil szállásdíjak árai tekintetében ilyen mér-
vû emelkedés nem volt tapasztalható a viszonyítási alapul szolgáló
idõszakban. Ráadásul a rendõrségi üdülõknek és szálláshelyeknek
a kinti árakhoz képest is elõnyösebb lehetõségként kellene funkci-
onálniuk.

Az ORFK GF GEI vezetõje rövid idõn belül és udvarias válasz-
levelében tájékoztatta szakszervezetünket arról, hogy a térítési dí-
jak utókalkulációs önköltségszámítással kerültek megállapításra,
valamint, hogy az üdülõ- és szálláshelyeket a Rendõrség a szûkített
önköltség megtérülésének szintjén szeretné mûködtetni. 

Értékeljük, hogy sok más rendõrségi koordinációval ellentétben
az ORFK GF GEI vezetõje nem csupán formálisan egyeztet a szak-
szervezeteket az állomány anyagi és szociális érdekeit érintõ mun-
káltatói intézkedések kiadását illetõen. A legtöbb esetben ugyanis
– bár kikérik a véleményünket – még csak választ sem kapunk ar-
ra, hogy javaslatainkat milyen indokkal hagyják figyelmen kívül.
Reméljük, hogy ez az eset nem csak az a bizonyos kivétel lesz,
amely erõsíti a szabályt.

A lengyeleknél emelkedik 
a rendõrök nyugdíj korhatára, 50 évre!

Lengyelországban hosszas tárgyalássorozat végére kerülhet
pont, még ebben a hónapban megállapodik a kormány a rendõrök-
kel, a katonákkal és a tûzoltókkal a nyugdíjszabályok szigorításá-
ról. Ezek szerint a nyugdíjjogosultságért ott is tovább kell majd
dolgozni, az eddigi 15 év helyett minimum 20 évet, és csak az 50
éves életkor betöltése után lesz mód nyugállományba vonulni. A
kormány keményebben szigorított volna, mert 25 éves szolgálatot
és 55 éves nyugdíjkorhatárt javasolt.

Az eddigi szabályok alapján egyébként akár 35 éves korban is
nyugdíjba mehettek az egyenruhások. A kormány és a szakszerve-
zetek abban is megállapodtak, hogy a feltételek szigorítása nem
érinti a most szolgálókat, mivel csak azokra lesz érvényes, akik a
törvény életbelépése után húznak fel valamilyen egyenruhát. A je-
lenleg érvényes szabályok abban is változnak, hogy az egészségká-
rosultak nem mehetnek kedvezményes nyugdíjba, hanem rájuk is a
rokkantnyugdíjasokra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek.
(Forrás: Népszava)

Szlovákiában is emelik a rendõrök 
nyugdíjazásának alsó határát: 33-ról 38 évre!

Szlovákiában véget vetnének a 33 éves nyugdíjasokat produkáló
rendszernek. A döntés még nem született meg, de az elhatározás
igen: Szlovákiában megnyirbálják a rendvédelmi szervek különbözõ
kiváltságait. A Radicová-kormány reményei szerint évi hetvenmillió
eurót tudnak majd így megtakarítani. Júliustól a következõ intézke-
déseket tervezik: nem tizenöt, hanem húsz év után járna szolgálati
nyugdíj. Ahogy a belügyminiszter, Daniel Lipsic fogalmazott, vége
a 33 éves nyugdíjasokat produkáló rendszernek, jó esetben ugyanis a
18 évesen rendõrnek álló fiatalember 33 évesen nyugdíjaztathatta
magát, és jogosult volt a szolgálati nyugdíjra. Ha a parlament is meg-
szavazza a változást, 38 évre emelkedik a korhatár, csakhogy ez a
változás nem mindenkit érintene. Azok, akik a törvény elfogadása-
kor a hadsereg, a rendõrség vagy a vámhivatal szolgálatában álltak,
megnyugodhatnak: számukra marad a tizenöt év szolgálati idõ. Az
újaknak kell majd húsz évet dolgozniuk a szolgálati nyugdíjhoz.

A módosítás bírálói szerint a terepen dolgozó, életüket veszé-
lyeztetõ rendõrök esetében indokolatlan ez a korrekció. A szlovák
belügyi tárca egyéb kedvezményeket is megnyirbálna. Eddig öt év
szolgálati idõ után három és fél havi végkielégítés járt a rendvédel-
mi testületek távozó tagjainak, az új szabály szerint tíz év után jár
kéthavi fizetésnek megfelelõ végkielégítés.

Szlovákiában jelenleg 311 euró a szolgálati nyugdíj tizenöt év
után. További öt év szolgálatot követõen 465 euróra emelkedik ez
az összeg. (Forrás: MR1 Kossuth Rádió)

Huszonkét embert érint a semmisségi törvény
Összesen huszonkét embert érint a semmisségi törvény - derül ki

a Legfõbb Ügyészség honlapján közzétett, a 2006. õszi események-
kel kapcsolatos eddigi vizsgálatokat áttekintõ összefoglalóból. Az
ügyészség saját hatáskörben, elõzetesen vizsgálta meg azokat az
ügyeket, amelyeket az úgynevezett semmisségi törvény érinthet. A
vizsgálathoz a Fõvárosi Fõügyészség 31 terhelt 22 ügyét terjesztet-
te fel, de késõbb megállapították, hogy ezek közül 9 terhelt esetében
egyéb bizonyítékot is értékeltek a bûnösség megállapítása során.

Az Országgyûlés március elején fogadta el a fideszes Balsai István
javaslatára a semmisségi törvényt. Ennek alapján semmisek a 2006.
õszi tömegoszlatásokkal összefüggésben a hivatalos személy elleni
erõszak, rongálás, valamint garázdaság miatt meghozott, kizárólag
rendõri jelentésre, vagy tanúvallomásra alapozott ítéletek, és a bíróság
hatáskörébe tartozó rendzavarás, garázdaság és veszélyes fenyegetés
szabálysértések is. A döntés a 2006. szeptember 18. és október 24. kö-
zött elkövetett cselekményekre vonatkozik. (Forrás: Index)

Huszonkettõ. Ennyi ügy miatt ingatta meg az igazságszolgálta-
tás tekintélyét és ütötte a kollektív bûnösség bélyegét a rendõrség-
re a kormánypárt.

Balsai úr! Megérte? Majd az idõ eldönti! Önök addig is bízza-
nak abban, hogy a példa nem lesz ragadós és a következõ kormány-
zat nem fogja az önök, nekik nem tetszõ döntéseit utólag semmis-
nek nyilvánítani! Mi pedig abban bízunk, hogy ezt a semmisségi
törvényt az Alkotmánybíróság az FRSZ kezdeményezésére minél
elõbb meg fogja semmisíteni! (a szerkesztõ megjegyzése)

40 euro napidíj járna a kiküldetésért!?! 
A Belügyminisztérium közigazgatási egyeztetés keretében szét-

küldte „a külföldi kiküldetés, valamint a három hónapnál rövidebb
idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõk részére nyújtható napidíj
mértékérõl, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának
rendjérõl” szóló BM rendelet-tervezetet.
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Bizonyára a T. Olvasó elõtt
is ismert, hogy külföldi kikül-
detésre a beosztotti állomány
igen kis hányada jut el, arra
leginkább a vezetõ beosztású,
legtöbb esetben tábornoki rend-
fokozatú urak és hölgyek utaz-
nak. A BM a jogszabály-terve-
zetben a felsõvezetõi beosztást
betöltõket az I., míg a beosztot-
ti állományt és az alacsonyabb
szintû vezetõket a II. kategóriá-
ba sorolta a külföldi szállás-

költségek maximális megállapítsa során. Ez esetben az ország szû-
kös költségvetési helyzetében is az I. kategóriába soroltaknak 200
USD - 220 EUR, míg a II. kategóriába soroltaknak 160 USD - 160
EUR szálláskeretet biztosítana naponta. Az FRSZ már azt az elvet
sem tartja elfogadhatónak, hogy drágább szállásra legyen jogosult
a vezetõ, mint a beosztott, ezért azt javasolta, hogy a jogszabály ne
tegyen különbséget és egységesen 150 EUR és 160 USD összegben
legyen megállapítva az igénybe vehetõ szállásköltség maximális
összege.

A fizetendõ napidíj összegeként megállapított 40 eurót (270 fo-
rintos árfolyammal számolva 10.800 Ft-ot!) indokolatlanul eltúl-
zottnak tarjuk, fõleg ha figyelembe vesszük a hivatásos állomány
részére meghatározott belföldi kiküldetésre járó juttatást! Belföl-
dön ugyanis, ahová tipikusan a „pórnépet” vezénylik, nevetségesen
alacsony, bruttó 460 forintos napidíj jár, melyet ráadásul 2010. ja-
nuár 1-jétõl még személyi jövedelemadó is terhel! Mindezekre fi-
gyelemmel a minisztériumnak küldött véleményünkben a külföldi
napidíj összegének csökkentését és a belföldi napidíj legalább há-
romszorosára való növelését indítványoztuk.

A jogszabály-tervezet egyéb rendelkezései sem spóroltak az
apanázzsal! Például 20 euro napidíjat vehetne igénybe az is, aki 4
óránál hosszabb idõt tölt a magyar államhatáron túl kiküldetésben,
a hét napot meghaladó idõtartamú külföldi tartózkodás után pedig
már mosatási és vasalási költséget is elszámolhatnának a külföldre
kiküldöttek.

Véleményünk szerint a kiküldetésben résztvevõ személy utazá-
sa elõtt fel tud készülni arra, hogy kellõ mennyiségû ruházatot vi-
gyen magával, ezért semmi sem indokolja, hogy a kiküldetés során
mosatási és vasaltatási szolgáltatást vegyen igénybe. Amennyiben

mégis igényelné, azt saját anyagi forrásaiból fedezze! Úgy gondol-
juk, hogy mosatási és vasalási költség az itthoni szolgálat ellátása
során is felmerül, ennek ellenére senkinek nem jut eszébe azt külön
megtéríteni! Elméletileg arra lenne a fizetés, amit az egymást kö-
vetõ kormányzatok immár 5. éve tartanak befagyasztva, s ezzel na-
pi megélhetési gondokat okoznak az állománynak!

2012 végéig használható még az üdülési csekk
Noha az üdülési csekk forgal-

mát felügyelõ alapítvány meg-
szûnik, és közhasznú társaság-
ként folytatja tevékenységét, ez a
változás a csekk kiadását és fel-
használását nem befolyásolja. Az
üdülési csekk 2012. december
31-ig még mûködik a Széchenyi
Pihenõ Kártyával párhuzamosan.
(Forrás: HR portál)

Dolgozik a védelmi szolgálat
Január óta vizsgálja a Nemzeti Védelmi Szolgálat a rendvédel-

mi dolgozók megbízhatóságát - húsz esetben már feljelentést tet-
tek, tudta meg a Híradó. Több mint 1400 rendvédelmi dolgozó, il-
letve ide jelentkezõ életvitel-ellenõrzését végezte el eddig a január
elseje óta mûködõ Nemzeti Védelmi Szolgálat. A vizsgálat 50 em-
bernél tárt fel kockázatot, valamennyien újonnan jelentkezõk vol-
tak. Az õ felvételi kérelmüket elutasították. A titkosszolgálati esz-
közök használatára is felhatalmazott védelmi szolgálat korrupció
gyanúja miatt húsz ügyben feljelentést tett az ügyészségen. A Nem-
zeti Védelmi Szolgálat több, korrupciós élethelyzetet imitáló meg-
bízhatósági vizsgálatot is végzett. Bolcsik Zoltán fõigazgató el-
mondta, hogy: „Az ügyészséggel szoros együttmûködésben folya-
matosan végezzük a vizsgálatokat és mondhatom azt nagy öröm-
mel, hogy eddig ezeken a vizsgálatokon eddig senki sem akadt
fenn.” (Forrás: M1 Híradó)

Ismeretes, hogy az FRSZ korábban kezdeményezte a megbízha-
tósági ellenõrzésre és a kifogástalan életvitel ellenõrzésére vonat-
kozó jogszabály alkotmányossági kontrollját, mivel azok vélemé-
nyünk szerint több alapvetõ állampolgári jogot is sértenek! (a szer-
kesztõ megjegyzése)

vm-vf-gcs

MI NEM CSAK BESZÉLÜNK, TESZÜNK IS!
UTOLJÁRA A SORON KÍVÜLI ELÕLÉPTETÉSRÕL

Viszontagságos, fordulatos jogi utat járt be az elmúlt évek során a
soron kívüli elõléptetés témája, amelynek állomásairól e lap hasáb-
jain is visszatérõen beszámoltunk. A történet happy enddel zárult,
akár egy tündérmese, amelyben a kitartó munka meghozta gyümöl-
csét. 

Akiket magasabb beosztásba helyeznek, és a viselt rendfokoza-
tuk legalább kettõvel alacsonyabb, mint a magasabb beosztásukban
rendszeresített rendfokozatuk, a szolgálati törvény 2009. január 1-
je elõtt hatályos rendelkezései szerint kötelezõ volt soron kívül elõ-
léptetni. 

A munkáltató azonban egy ellentmondásos szabályra hivatkoz-
va fentieknek megfelelõ magasabb beosztásba helyezéskor nem al-
kalmazta alanyi jogon a soron kívüli elõléptetést, hanem a parancs-
nok mérlegelésétõl függött a magasabb rendfokozatba történõ egy-
idejû kinevezés. 

Számos per indítottunk az elmaradt elõléptetések ügyében, ame-
lyek döntõen a felperesek keresetének adtak helyt, de a Legfelsõbb
Bíróság egy átgondolatlan ítélete elutasította az igényt. Az ítélet ál-
láspontunk szerint irracionális érveléssel utasította el a kereseteket,
arra hivatkozva, hogy a rendfokozati maximum és a beosztáshoz
rendszeresített rendfokozat eltérõ fogalmak. Ha viszont ez az érve-
lés helytálló lenne, akkor csak a tábornokok és az ezredesek – és
más rendfokozatúak nem - lennének jogosultak soros elõléptetésre,
amelyre pontosan õk nem jogosultak, csak soron kívülire. 

Ezért szakszervezetünk nem adta fel a jogvitát, és a folyamatban
lévõ perekben azt is világosan megindokoltuk, hogy az LB ítélete
miért nem lehet helyes. Kitartásunkat siker koronázta, olyannyira,
hogy nem pusztán a munkaügyi elsõ és másodfokú bíróságok vál-

lalták fel az LB ítélettel szembeni dön-
tést, hanem az LB is felülvizsgálta koráb-
bi álláspontját, és utóbb sorozatban a ke-
resetnek helyt adó döntéseket hoztak. 

Ennek hatására az Országos Rendõr-
fõkapitányság is felülvizsgálta korábbi
joggyakorlatát és Gazdasági Fõigazgató-
ság, a Humánigazgatási Szolgálat valamint a Jogi Fõosztály közös
elõterjesztést fogalmazott meg, amelyben felkérik minden rendõri
szerv vezetõjét, hogy az elévülési idõtõl függetlenül a magasabb
rendfokozati elõléptetések, továbbá az elévülési idõre figyelemmel
a rendfokozati illetménykülönbségek kifizetése iránt intézkedjenek.  

Ezzel a soron kívüli elõléptetések témája megnyugtatóan rende-
zõdött, és az elõterjesztés szerint a rendõri szerveknek hivatalból
kell eljárniuk, vagyis még kérelem hiányában is intézkedniük kell.
A magasabb rendfokozatba való elõléptetésnél a 3 éves elévülési
idõt sem fogják figyelembe venni, azonban az elmaradt rendfoko-
zati illetmény kifizetésénél igen. Ezért aki írásbeli kérelemmel
vagy szolgálati panasszal korábban megszakította az elévülést, ér-
demes erre munkáltatója figyelmét felhívnia, mert így (nagyobb)
illetménykülönbözet kifizetésére is számíthat, feltéve, hogy a kére-
lem vagy szolgálati panasz benyújtása óta nem telt el több idõ, mint
3 év.  Segítségül mintát készítettünk a kérelem benyújtásához,
amely tisztségviselõinktõl igényelhetõ.

Zárszóként annyit, hogy szakszervezetünk a kitartó munkában
hisz, és nem a csodákban bízik. Ezt most is bizonyítottuk, és nem
csak ígérjük. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Életpályamodell felmérés 
BM & FRSZ eredmény

Mint olvasóink által is ismeretes,
a 2011. április 5-én megtartott
Rendvédelmi Szervek Érdek-
egyeztetõ Fóruma (RÉF) rendkí-
vüli ülésén nem közeledtek az ál-
láspontok a kormányzati és az ér-
dekképviseleti oldal között a
szolgálati nyugdíjrendszer átala-
kítása és az új életpályarendszer
bevezetése vonatkozásában. Pin-
tér Sándor belügyminiszter ekkor
úgy nyilatkozott, hogy a szak-
szervezetektõl várta a megoldási

javaslatokat, azonban alig érkezett használható javaslat az érdek-
képviseletek részérõl. (T. Miniszter úr talán azt várta, hogy majd
önként és dalolva lemondanak a szakszervezetek a tagságukat érin-
tõ korkedvezményes nyugdíjról?)

Belügyminiszter úr – a szakszervezetek érdemi javaslatainak hi-
ányára hivatkozva - a Hszt. hatálya alá tartozó szervek országos pa-
rancsnokainak feladatul szabta azt, hogy az állomány minden tag-
ját kérdezzék meg az életpályamodellt érintõ elképzeléseirõl. El-
várta, hogy a válaszadók tegyenek javaslatokat is. Az állománynak
tehát mindössze 1 nap állt a rendelkezésére, hogy kifejthessék vé-
leményüket a hivatásos szolgálathoz kapcsolódó utolsó érdemi
kedvezményük megvonása tekintetében.

A BM-mel párhuzamosan az FRSZ is elindította a honlapján a
maga által összeállított közvélemény kutatási kérdõívét. Az FRSZ-
es kérdõíven 5 eldöntendõ kérdésre kellett csupán válaszolnia az
önkénteseknek, szemben a belügy által kreált 23 pontossal. A mi-
nisztériumi kérdõív megszövegezése eleve kizárta, hogy egzakt
módon értékelhetõ végeredményt kapjon a BM! Tudjuk, hogy sok-
szor a kevesebb több, hiszen a feltett kérdések mindegyike arra irá-
nyult, hogy a szolgálati nyugdíjrendszer megváltoztatását elfogad-
ja-e az állomány, illetve annak esetleges megvonásáért mit kér cse-
rébe. Míg a BM által feltett kérdésekre 2.515 fõ, addig az FRSZ
kérdéseire 1.247 fõ adott választ. Tehát a 44 ezer fõt számláló rend-
õrség 5,7%-a tudott csupán válaszolni a miniszteri kérdéscsomag-
ra. Mindezek tükrében kijelenthetjük, hogy egyszerûbb 5 eldönten-
dõ kérdésre válaszolni, mint egy szakdolgozatnak is beillõ 23 pon-
tos választható és kifejtõs kérdõívet kitölteni és azt értékelni.

Nos, az eredmény magáért beszél, mivel a tálcán nyújtott trük-
kök tucatjaival sem lehetett a válaszadókat csõbe húzni. Igaz, volt
olyan kérdés, melyre a 2.515 válaszadótól 10.652 válasz érkezett,
tehát kijelenthetjük, hogy elégtelenre vizsgázott a belügyi kérdõív,
hisz egzakt értékelésre alkalmatlan volt a produktum. Mindemellett
az FRSZ részére a BM által megküldött diagramok értékelése so-
rán levont következtetés alapján a számadatok egyértelmûen iga-
zolják, hogy a belügyi közvéleménykutatás nem igazol-
ta a minisztérium azon elvárását, hogy van olyan esz-
köz, amivel „megvásárolható lenne” a korkedvezmé-
nyes nyugdíj. A válaszadók közül - arra a kérdésre,
hogy a szolgálati nyugdíj intézményének mely elemei-
nek megõrzését tartja a legfontosabbnak - 2.080 válasz
érkezett arra, hogy a szolgálati nyugdíjjogosultság meg-
szerzéséhez elegendõ legyen az életkortól függetlenül
25 év tényleges szolgálati idõ, ezt a jelenleg hatályos
Hszt. 182. § (1) bekezdése biztosítja. 1.469 válaszoló
gondolta úgy, hogy a szolgálati idõ kedvezményes szá-
mítását lehetõvé tevõ szorzók fenntartását mindenkép-
pen szükségesnek tartja, ezt a jelenleg hatályos Hszt.

329. § (1) bekezdése rögzíti. 1.378-an nyilatkoztak úgy, hogy a
nyugdíj intézmény elemei közül elsõdlegesen megõrzendõnek a
nyugdíjszámítás alapját gondolja, mely a jogviszony megszûnést
megelõzõ 365 napban elért illetmény és illetmény jellegû juttatások
szerint biztosítja a szolgálati nyugdíj összegét – a jelenleg hatályos
Hszt. 183. § (1) bekezdése rendelkezései szerint.

A BM által feltett kérdések közül kiemelhetõ továbbá az,
amelyben arra keresték a választ, hogy a szolgálat felsõ korhatá-
rának a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárhoz való igazítá-
sát elfogadhatónak tartja-e az állomány. A válaszadók 53%-a
egyértelmûen elutasító választ adott és mindenképp a szolgálat-
ra alkalmatlanok nyugdíjazását tartja egyedüli megoldásnak, mert
elfogadhatatlannak és kivitelezhetetlennek tartja a javasolt a
„könnyített beosztásba helyezés” lehetõségét.

Fentiek alapján kijelenthetõ, hogy az állomány nem akar semmi
pénzért lemondani a részére jelenleg biztosított szolgálati nyugdíj-
ról, tehát nem járul hozzá az állam és a hivatások között megkötött
szerzõdés egyoldalú módosításához! Erre vonatkozó véleményét a
válaszolók 53 %-a fejtette ki a felmérésre nyitva álló egyetlen nap
alatt. Feltételezhetõ, hogy ha a válaszadásra hosszabb idõt biztosí-
tott volna a BM, akkor minden bizonnyal az elutasítók száma is lé-
nyegesen nagyobb lett volna és sokkal nagyobb arányban foglaltak
volna állást a nyugdíjmegvonás ellen.

A FRSZ által összeállított 5 eldöntendõ kérdésre 1.247 válasz
érkezett. A felmérés eredménye szerint az 1.247 válaszadó 99,4%-
a nem ért egyet a hivatásos szolgálat felsõ határának 65 évre
emelésével, míg 83,7 %-a 50 éves korban jelölte meg azt az élet-
kort amíg a rendõr eleget tud tenni a vele szemben támasztott kö-
vetelményeknek. A válaszadók 62,5%-a szerint nincs olyan össze-
gû illetményemelés, amellyel kompenzálható lenne a korkedvez-
ményes nyugdíjba vonulás lehetõsége és csupán 36,5%-a gondolja
azt, hogy minimum 50%-os azonnali béremelés esetén kompenzál-
ható a korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetése. Azon kérdés-
re, hogy ha a kormány eltörli a korkedvezményes nyugdíjba vonu-
lási lehetõséget, de ezzel párhuzamosan 30%-al megemeli az illet-
ményt, a válaszadók közel 40%-a helyezte kilátásba a leszerelé-
sét.

Az FRSZ által végzett szavazás egyértelmûen megmutatta a
rendõri állomány véleményét, amely szembe megy a Széll Kál-
mán-terv elképzeléseivel és a kormány terveivel.

Úgy látszik, hogy az eredmények önmagukért beszélnek és a
Rendõrségre nézve riasztó jövõrõl árulkodnak, hiszen a válaszolók
alig 15%-a nyilatkozott úgy, hogy biztosan marad a testület kötelé-
kében, míg közel 40%-a nyilatkozott úgy, hogy ha a kormány el-
törli a nyugdíjkedvezményét és párhuzamosan 30%-kal meg is
emeli az illetményét, akkor is elhagyja a pályát. 

(gcs)
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Konkrétumok ismertetése nélkül 
zajlott le a RÉF kibõvített ülése

A Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (RÉF) rendkívüli
kibõvített ülését az érdekképviseleti oldal kezdeményezésére
Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára
„véletlenül” éppen a fegyveres és rendvédelmi szféra május 6-ára
kitûzött demonstrációjának napjára hívta
össze. A tanácskozásra a fegyveres és
rendvédelmi szféra képviselõin kívül
meghívást kaptak a Köztisztviselõi Ér-
dekegyeztetõ Tanács (KÉT), valamint az
Országos Önkormányzati Köztisztviselõi
Érdekegyeztetõ Tanács (OÖKÉT) tagjai
is. Az ülésen rendhagyó módon a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(KIM) közigazgatási államtitkára, Gál
András Levente elnökölt, és jelen voltak a
Honvédelmi Minisztérium, valamint a
Belügyminisztérium képviselõi is.

A tanácskozás napirendjét az egységes közszolgálati életpályamo-
dellel kapcsolatos konzultáció, valamint a munkavállalói oldal által ja-
vasolt témakörök képezték. Legalábbis papíron, mert a szakszerveze-
tek által feltett kérdésekre konkrét érdemi válasz ezúttal sem érkezett.

A KIM közigazgatási államtitkára bevezetésképpen elmondta: a
kibõvített fórum megtartását elsõsorban az indokolja, hogy a kor-
mány eltökélt szándéka egy egységes – a rendvédelmi, honvédel-
mi, kormánytisztviselõi és köztisztviselõi állományra együttesen
alkalmazható, az említett foglalkoztatási jogviszonyok között teljes
átjárhatóságot biztosító – életpályamodell megvalósítása. E tekin-
tetben az érdemi párbeszédnek megkezdését szolgálja az ülés. Ki-
fejtette, hogy a kormányprogram szerint 2011. július 1-jéig mind a
nyugdíjrendszer átalakításának, mind az új életpályamodellnek a
részleteit ki kell dolgozni. Ennek megfelelõen a kormány 2011. jú-
nius 10-én kívánja nyilvánosságra hozni az említett tárgyköröket is
magába foglaló, úgynevezett Magyary Zoltán Programot.

Az ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgálati nyugdíjrendszer
átalakítását, valamint az új egységes közszolgálati életpályamodellt
érintõen az érdemi tárgyalások a jövõben a KIM közigazgatási ál-
lamtitkárával folytathatók, mert ahogyan Gál András Levente fo-
galmazott, azok tekintetében õ rendelkezik kormányzati, nevezete-
sen Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettestõl kapott felhatal-
mazással. Azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az ülés keretében kom-
petenciája nem terjed ki az érdekképviseleti oldal által várt konkrét
kérdések megválaszolására. Nem cáfolta ugyanakkor, hogy a kor-
mányzati vizsgálat a már szolgálati nyugdíjban részesülõket, illet-
ve a még aktív, de nyugdíjrögzítéssel rendelkezõket is érinti. Ezt a
nyugdíjrendszer felülvizsgálatának komplexitásával indokolta.

A KIM és a BM közigazgatási államtitkára is megerõsítette,
hogy szakmai anyagok már készültek a nyugdíjrendszert és az élet-
pályamodellt érintõen. Kijelentették ugyanakkor, hogy ezeket nem
bocsájtják az érdekképviseletek rendelkezésére. Gál András Le-
vente elmondása szerint ugyanis jelenleg még a szakmai egyezteté-
sek zajlanak, melyek anyagai „nem nyilvános” minõsítésûek. A
KIM közigazgatási államtitkára az egységes kormányzati álláspont
kialakítása utánra ígérte az írásos anyag rendelkezésre bocsájtását,
mellyel kapcsolatban – Gál András Levente szavai szerint – az ér-
dekképviseleteknek majd módjukban áll véleményük kinyilvánítá-
sára. Az írásos és számadatokat is tartalmazó kormányzati anyag az
elhangzott ígéret szerint várhatóan két héten belül áll össze. 

Felkai László, a BM közigazgatási államtitkára kevésbé diplo-
matikusan fogalmazott, és a szakszervezetek tárgyalásoktól történõ
elzárkózásával indokolta a szakmai elõkészítõ munkából történõ
kizárásunkat. E körben ismételten felhánytorgatta a tavalyi évben
az illetmény- és nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos, keve-
sebb megszorítást tartalmazó munkaanyagokkal, és a Széll Kál-
mán-terv kapcsán kért nyugdíj- és életpályamodell javaslatokkal
kapcsolatban tapasztalt elutasító szakszervezeti hozzáállást. Meg-
fogalmazása szerint: ha a szakszervezetek nem együttmûködõ-ké-
szek, akkor ne várják el azt a másik oldaltól sem.

A BM közigazgatási államtitkárának kijelentését a leghatározot-
tabban visszautasítjuk, mivel a Független Rendõr Szakszervezet
mindig is kinyilvánította, hogy kész a konzultációkra, egyezteté-
sekre. Azt azonban továbbra is és ismételten hangsúlyozzuk, hogy
ne várja el se a minisztérium, se a kormányzat, hogy az állomány
jogainak elvételére vonatkozóan javaslatot tegyünk! Természete-
sen a kormányzati oldal által készített anyagokkal kapcsolatban to-
vábbra is készek vagyunk a tárgyalásokra, konkrét anyagot azon-
ban a minisztérium ez ideig még nem tett le az asztalra.

A KIM közigazgatási államtitkára a tárgyalások folytatásával és a
kormányzati kompromisszum készséggel kapcsolatban feltett kérdé-
sekre az ülésen kijelentette, hogy tárgyalásokat természetesen hajlan-
dóak folytatni, sõt a szoros határidõkre tekintettel azok vélhetõen in-
tenzívebbé fognak válni. Ugyanakkor a kompromisszumos lehetõsé-
gek vonatkozásában felhívta a figyelmet arra, hogy a Széll Kálmán-
tervben foglaltakhoz a kormány tartja magát, és álláspontjuk szerint
a jelenlegi nyugdíjrendszer sem tartható fenn a jövõben. Kijelentet-
te, hogy éles vitákra számít, melyek eredményeként nem feltétlenül
kell minden kérdésben kompromisszumra jutniuk a feleknek.

Demonstráció utáni egyeztetés 
a belügyminiszternél

Pintér Sándor belügyminiszter a
rendvédelmi szervek május 6-ai Kossuth
téri demonstrációján a tüntetõ állomány
elõtt tett ígéretének megfelelõen, május
9-én hivatalában fogadta a fegyveres és
rendvédelmi szakszervezetek vezetõit.
Bár a megbeszélés 3 órán át tartott, a fe-
lek álláspontja nem közeledett egymás-
hoz. Ennek ellenére apró pozitívumként
értékelhetõ, hogy elindult egyfajta
együttgondolkodás.

A belügyminiszter egyértelmûvé tet-
te, hogy a kormányzat a Széll Kálmán-

tervben meghirdetett intézkedésekbõl nem tud és nem is szándéko-
zik engedményeket tenni. A miniszter kifejtette, hogy a költségve-
tésnek évente 65 milliárd forintos kiadást eredményez a hivatásos
állományból korhatár alatt nyugállományba vonultak (jelenleg
29.372 fõ) szolgálati nyugdíjának finanszírozása. Ezt a kormányzat
hosszú távon nem tarja fenntarthatónak, ezért felül kívánják vizs-
gálni valamennyi, korábban egészségi alkalmatlanság, rokkantság,
átszervezés és egyéb jogcímeken alapuló nyugállományba helyezé-
seket, illetve az érintettek számára folyósított nyugdíjakat. Ennek
részletei azonban még nincsenek kidolgozva, így azokról a szak-
szervezetekkel egyeztetni fog a minisztérium.

A szakszervezeti vezetõk kinyilvánították, hogy készek a koráb-
ban nyolc pontban megfogalmazott követeléseikrõl külön-külön
tárgyalásokat folytatni. A Demonstrációs Bizottság kiemelte, a kor-
mánynak be kell látnia, hogy változtatnia kell eredeti elképzelése-
in, mivel elkövetkezhet az az idõ, amikor a szakszervezeti vezetõk
nem tudják egy-egy demonstráció békés jellegét biztosítani.

Álláspontunk szerint nagyobb várakozás elõzte meg a belügy-
miniszterrel való informális egyeztetést annál, mint amilyen ered-
ménnyel az ténylegesen végzõdött. Ennek oka elsõsorban az, hogy
a legfontosabb kérdésekben még nem született kormányzati döntés,
másrészt sok kérdés meg is haladja a BM kompetenciáját, mivel
azok a hivatásos állománynál szélesebb kört érintenek.

Az FRSZ kiszámíthatóságot és a jogbiztonság alkotmányos
alapelvének tiszteletben tartását követeli, melynek a még állo-
mányban lévõkre és a nyugállományba vonultakra is vonatkoznia
kell! A további tárgyalások során is arra fogunk törekedni, hogy a
Demonstrációs Bizottság egységes állásponttal lépjen fel. Szak-
szervezetünk – miként eddig is – ezt követõen is minden törvényes
eszközt fel kíván használni a hivatásos állomány és a már nyugál-
lományba vonultak jogainak megóvása érdekében.
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Ránk mindig számíthat az ország
A FEGYVERES ÉS RENDVÉDELMI SZFÉRA PÉLDÁTLAN EREJÛ DEMONSTRÁCIÓJA

Az április 9-i, nemzetközi tiltakozó megmozdulás után nem csilla-
podott a fegyveres és rendvédelmi szférában dolgozók elkeseredé-
se, indulata. Egy héttel késõbb tizenötezren – közöttük kilencszá-
zan a Független Rendõr Szakszervezet képviseletében - indultak
útnak a Hõsök terérõl, hogy két órás felvonulás után, a Parlament
közelében közösen kiáltsák világgá: nem tûrik, hogy a kormány a
becsületük mellett utolsó vívmányuktól, a korkedvezményes nyug-
díjtól is megfossza õket. A rendszerváltozás óta nem volt arra pél-
da, hogy rendõrök, katonák, katasztrófa-védelmisek, tûzoltók, bün-
tetés-végrehajtási alkalmazottak ennyire egységesen lépjenek fel az
aktuális kormányzat tervezett intézkedései ellen. A szféra hatvan-
háromezer szervezett dolgozójának egynegyede fontosnak tartotta
személyesen is kifejezni véleményét – azt, hogy elegük volt a ka-
binet stílusából, a jelenleg tapasztalt jogalkotási mechanizmusából,
s abból a ténybõl, hogy az állam semmibe veszi azoknak az akara-
tát, akik – esküjükhöz híven - életüket áldozzák a társadalomért, a
köz- és a haza nyugalmáért, biztonságáért. 

-Ránk mindig számíthat az ország, mi még ma is hiszünk az es-
kü szövegében – hívták fel a politikusok figyelmét a nagygyûlés
szónokai, akik felidézték a közelmúlt természeti katasztrófáinak
idején hõsiesen helytállt kollégák tetteit, s megemlékeztek azokról
a tragédiákról, bûncselekményekrõl is, amelyek során bajtársaink
közül többen életüket vesztették. A nagygyûlést Kónya Péter, a
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségé-
nek elnöke nyitotta meg, s köszöntötte a távolmaradókat, a rendez-
vény biztosításában résztvevõ kollégákat is. Megemlékezett arról,
hogy a demonstráció napján vettek végsõ búcsút a munkatársak,
barátok Topánka Erikától, a Független Rendõr Szakszervezet jogá-
szától. Érte és a szolgálatteljesítés közben elhunytakért szólt az Il
silenzio és rájuk emlékezett néma csendben a tizenötezres tömeg.

- Itt az idõ az összefogásra - kiállunk jogainkért, hivatásunk vé-
delméért. Nem mondunk le egy korszerû életpályamodell kialakítá-
sának lehetõségérõl, s ennek kidolgozását tartjuk a legsürgetõbb
feladatnak. Ebben - a most szolgálatban lévõ állomány számára -
ragaszkodunk a jelenlegi nyugállományba vonulási feltételekhez,
de ragaszkodunk az illetményemeléshez, a rekreációs lehetõségek-
hez, a korszerû védõ- és munkaeszközök biztosításához is. Nem tûr-
hetjük, hogy a politikusok visszaéljenek hivatásszeretetünkkel, s a
munkahelyi hierarchiára hivatkozva semlegesítsenek minden pozi-
tív kezdeményezést. 

Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára köszöntõjében arra hívta fel a
figyelmet, hogy nem sokáig kérnek már a szféra dolgozói:

- Követelni fogjuk a szerzett jogok biztosítását, az állomány
megbecsülését és a hivatás presztízsének megõrzését. Remélem,
idõben meghallják szavunkat a döntéshozók. 

Gaskó István, a LIGA szakszervezeti tömörülés elnöke hozzá-
szólásában jelezte: a fegyveres és rendvédelmi dolgozók nincsenek
egyedül. A társadalom és a szakszervezetek szolidárisak velük, s fi-
gyelik küzdelmüket. 

- Összetartozunk, s együtt nagyon erõsek vagyunk. Ha a kor-
mány nem enged a meghirdetett téziseibõl, tiltakozó megmozdulá-
sainkat folytatnunk kell!

A demonstráció során interjúkat kértünk a Független Rendõr
Szakszervezet tisztségviselõitõl, tagjaitól – arra kértük õket, mond-
ják el: milyen gondok foglalkoztatják az állomány tagjait, s várnak-
e eredményt a tiltakozó megmozdulásoktól. Szél József, az FRSZ
elnöke szerint a demonstrálók nem kérnek mást a kormányzattól,
csak azt: teljesítsék, amit ígértek.  

- Érdemi változást várunk a rendvédelem területén. Olyan szer-
vezetekre vágyunk, ahol minden alkalmazottnak, minden dolgozó-
nak jövõje van, s az eredményes munka kiváló közbiztonságot te-
remt. A jelenlegi helyzet többek között azért is elkeserítõ, mert az
elmúlt négy évben negyven százalékos reálbér csökkenést éltünk át.
Ebben - az elmaradt béremelés mellett - közrejátszott az infláció, a
cafetéria csökkenése és a tizenharmadik havi illetmény megszünte-
tése. Ha a legjobban képzett kollégák most elhagyják a testületet, a
politikusok és a szakmai vezetõk ne a rendõröket hibáztassák ezért

a lépésért.  A környezõ országokban jobban megbecsülik a rendõr-
ség tagjait, hiszen egy pályafutása elején lévõ szlovén rendõr havi
fizetése is eléri a nyolcszázötven eurót. Fizetésemelés helyett mi
csak diktátumokat kapunk a szakmai irányítás és a kormányzat ré-
szérõl, ám nem mondunk le az érdemi tárgyalások lehetõségérõl.
Olyan döntésekre várunk, melyek végén lecsillapodnak az indula-
tok, s végre kedvezõbb élethelyzetbe kerülhetnek a rendõrség állo-
mányába tartozók. 
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Födõ István, az FRSZ hajdúszoboszlói tagszervezeti titkára úgy
látja: a kulcskérdés a szolgálati nyugdíj rendezése.

- Kollégáim között meglehetõsen magas a harminc év fölöttiek
aránya. Nem lenne szerencsés, ha jelentõs tapasztalat és tudás bir-
tokában más munkahelyet választanának maguknak. Azt már meg-
szokhattuk, hogy nálunk,” a végeken” nincs pénz, mégis pozitív
fordulatban reménykedünk. S mivel jelentõs szervezettsége és
presztízse van a kapitányságon - sõt a megyében is - a Független
Rendõr Szakszervezetnek, ezért a távolmaradók nevében is mond-
hatom: kompromisszum készek vagyunk, abban bízunk, hogy köve-
teléseinket teljesítik, s így nem kerül sor a közeljövõben újabb de-
monstrációra. 

Kelemenné Palotai Tünde és Pusztai Tamás Nógrád megyei
kollégáikat képviselték a demonstráción. Tünde 1994 óta a hivatá-
sos állomány tagja, s tíz éve tartozik a Független Rendõr Szakszer-
vezethez, míg Tamás 1992-ben öltötte fel az egyenruhát, s 1993-tól
tagja a szakszervezetnek. Mindketten a kormányzat tervezett mó-
dosításait hozták fel az újabb tiltakozó megmozdulás okozójaként -
a korábbi juttatások elvonását már elkönyvelték a veszteségek kö-
zött. A szerzett jogok közül azonban a szolgálati nyugdíj eltörlése
rendkívül érzékenyen érinti a kollégákat.  

- A Hszt. tervezett módosítása ellen mindenképpen fel kell lép-
nünk, hiszen egyre több a ránk háruló kötelezettség, s egyre keve-
sebb a kormányzati elismerés. S bár bizonyos korlátozásokat kény-
telenek vagyunk elfogadni, mégis jelentõsen nõ a feszültség az ál-
lomány körében. Úgy látjuk: a régebb óta itt dolgozó kollégák ala-
posan megfontolják, hogy leszereljenek-e. A fiatalok azonban köny-
nyebben mobilizálhatók, s ha azt tapasztalják, hogy hivatástudatuk,
lelkesedésük önmagában kevés – s mert nem látnak perspektívát -
valószínûleg elhagynak bennünket. Most az utolsó reményünktõl,
az utolsó kedvezményünktõl is szeretnének megfosztani bennünket.

Tamás elmondta, hogy a rendõrségi illetménnyel ugyan nincs
megelégedve, ám az új adókedvezmény pozitív hatással volt a csalá-
di költségvetésre, s ez elsõsorban négy gyermeküknek az „érdeme”. 

Asztalos Zoltán, a miskolci tagszervezet titkára közel negyed-
százada lépett a rendõrség kötelékébe. 

- A borsodi megyeszékhelyen jó munkakörülmények között dol-
gozhatunk  - ezen nem múlhat az eredmények produkálása. Fiatal, ak-
tív, hivatástudattal megáldott kollégák vesznek körül, akik szinte meg-
szállottjai a szakmának. Esetenként természetesen itt is meg kell küz-
denünk az üzemagyag hiánnyal, de nem ez a fõ gondunk. A legna-
gyobb problémát az alacsony bérek jelentik, hiszen nem kevés azok-

nak a száma, akik a kölcsönt kölcsönbõl törlesztik. Környezetemben
szinte senki sem menne el jelenleg nyugdíjba, de hatvanöt éves korig
képtelenség ezt a hivatást jól teljesíteni. Belefáradtunk az állandó
harcba, a járandóságok, a cafetéria csökkentésébe. S mivel alapítása
óta tagja vagyok a Független Rendõr Szakszervezetnek, elmondha-
tom, hogy ez a demonstráció az egyik legnagyobb látványos fellépés
érdekeinkért, közös céljainkért. Meggyõzõdésem, hogy nem szabad
szó nélkül hagyni a kormányzat tervezett lépésit – még akkor sem, ha
kevés pozitív változást várhatunk. Ezek a demonstrációk összehoznak
bennünket, fokozzák a szolidaritás érzését testületen belül. Annak pe-
dig különösen örülök, hogy a távolmaradók is biztatnak bennünket. 

Boros István, a nagykanizsai tag-
szervezet titkára 1993-óta hivatásos
rendõr. Úgy látja: a létbizonytalan-
ság a legnagyobb lelki teher az állo-
mány körében.

- Amikor letettük a rendõri esküt,
nem ilyen feltételek jellemezték a tes-
tületi munkát. A pénztelenség min-
denre kihat és demoralizálja az állo-
mányt. Személyes ismeretségi kö-
römben is van néhány olyan kolléga,
aki a létminimum határán egyensú-
lyozik. Ezen az áldatlan helyzeten
változtatnunk kell, s a demonstráció
ennek a próbája. Sokan jöttünk, kö-
zel ezren a FRSZ tagjainak képviseletében. Ez is jelzi, hogy erõsek,
összetartóak és szervezettek vagyunk.

Branco Prah, a Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsának el-
nöke a demonstráció végén lapunknak nyilatkozva elmondta: rend-
kívül jól organizált esemény, demonstráció részese lehetett.

- Pongó Géza fõtitkárnak köszönhetõen nagyon jól ismerem a
magyar rendõrök helyzetét, gondjait.  Ezek zömmel megegyeznek a
kontinensen általánosan tapasztalt problémákkal, ám abban speci-
álisak, hogy egy gazdaságilag nehéz helyzetben lévõ ország fegy-
veres testületének munkáját reprezentálják, s negatívan befolyásol-
ják a kollégák életkörülményeit. Szolidárisak vagyunk velük, s min-
den téren támogatjuk követeléseiket.  Úgy gondoljuk: a demonstrá-
ción elhangzott kívánalmak megalapozottak, s ha nincs más mód a
megoldásra, hasonló fórumokon, demonstrációkon kell ezeket az
állami vezetõk tudomására hozni. 

Süli Ferenc
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KÉT DEMONSTRÁCIÓ KÖZÖTT
Április 16-án a rendszerváltás óta eltelt idõszakban példa nél-
kül álló módon mutatta meg erejét és fejezte ki a kormányzati
tervekkel való elégedetlenségét a fegyveres és rendvédelmi szfé-
ra. 15 ezren mondtunk nemet a hivatásos szolgálathoz kapcso-
lódó utolsó kedvezmény, a korkedvezményes nyugdíj eltörlésé-
re és követeltük áldozatkész szolgálatunk méltó elismerését. Az
egy héttel korábbi, 50 ezer embert megmozgató Európai De-
monstrációval szemben a hivatásos állomány megmozdulását
már a kormányzat piárosai sem tudták elbagatellizálni, illetve
a kormányzati szándékokkal egybevágó akciónak minõsíteni.

Tagságunk tehát kellõ okkal lehetett büszke magára és érdekvé-
dõire, hiszen ilyen létszámmal az elmúlt 20 esztendõben egyetlen
ágazat sem állt ki jogai védelmében! (A demonstráció résztvevõi-
hez címzett köszönõlevelünk keretes cikkünkben olvasható.)

A demonstráció fáradalmainak kipihenése közben bizakodva
vártuk a következõ napokat, gondoltuk, hogy az államhatalom vé-
delmezõinek kiáltó szavát talán meghallják döntéshozóink is. Saj-
nos nem így történt!

A kormányzat nem alkuszik!

Az alaphangot Lázár János adta meg
két nappal a demonstráció után. A FI-
DESZ frakcióvezetõje a TV2 Mokka címû
mûsorában kijelentette, hogy Magyaror-
szágon mindenkire az általános öregségi
nyugdíjkorhatárnak kell vonatkoznia. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy nyolc év
szocialista kormányzás után minden rend-
õr, katona és tûzoltó elégedetlen a munka-
bérével, a munkaviszonyaival, ezért „ren-
dezni kell a sorokat“. Lázár szerint: „a
szakszervezeteknek be kell tudni látni,

hogy a korkedvezményes nyugdíj tarthatatlan a mai társadalmi vi-
szonyok között....“

„Valami mással” kompenzálnák 
a korkedvezmény megvonását

Ilyen elõzmények után került sor ápri-
lis 19-én az Országgyûlés Honvédelmi és
Rendészeti Bizottságának ülésére, melyen
a Demonstrációs Bizottságot alkotó szak-
szervezetek kifejthették a kormányzati
tervekkel kapcsolatos véleményüket. No-
ha az egyeztetés csaknem három órán át
tartott, a felek végül megegyezés nélkül
álltak fel a tárgyalóasztaltól.

A tárgyaláson Kocsis Máté fideszes bi-
zottsági elnök többször hangoztatta, hogy
bár érdekük a megállapodás, sem a bizott-
ság, sem a kormány elõtt nincs egyetlen
javaslat sem. Így tulajdonképpen nincs mirõl tárgyalni - mondta.

Azt ugyanakkor hozzátette: a kormány álláspontja világos, a kor-
kedvezményes nyugdíj rendszerét módosítja, és „valami mással“
kompenzálja. Arról azonban, hogy mi az a valami más, egyetlen
szó sem hangzott el!

A meghallgatás végén a bizottság még azt sem volt hajlandó
megszavazni, hogy javasolják a kormánynak a szakszervezetekkel
való érdemi tárgyalások megkezdését.

A tárgyalások ideje alatt a demonstrációs bizottságot alkotó
szakszervezetek tagjai, köztük az FRSZ több mint 40 fõs csapata a
Parlament épülete elõtt fejezte ki tiltakozását a kormány tervezett
intézkedései ellen.

Érdemi tárgyalások helyett idõt húz a BM

Bár Lázár János frakcióvezetõ, majd a Honvédelmi és Rendé-
szeti Bizottság kormánypárti elnöke is azt javasolta a Fegyveres
és Rendvédelmi Dolgozók Demonstrációs Bizottságának, hogy a
hivatásos állomány életpályamodelljérõl folytasson tárgyaláso-
kat a belügyminiszterrel, erre egyelõre mégsem kerülhetett sor.
A belügyminiszter ugyanis a Demonstrációs Bizottság kezdemé-
nyezése ellenére sem volt hajlandó összehívni a Rendvédelmi
Szervek Érdekvédelmi Fórumának (RÉF) ülését! Véleménye
szerint ugyanis a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetõvé, hogy
e fórum munkájában a honvédeket képviselõ szakszervezet is
részt vegyen. A RÉF ülés összehívásának mondvacsinált okokra
hivatkozással történõ elutasítása után a munkavállalói oldal el-
nöke az érdekegyeztetõ fórum alapszabályának teljes mértékben
megfelelõ levélben ismét kezdeményezte a tárgyalások megkez-
dését.

Kutyapiszkok vagyunk?

Értelmes párbeszéd helyett a kormányzat április második felé-
ben is tovább folytatta a hivatásos állománnyal szembeni hecc-
kampányt. Az Országgyûlés elnöke ugyanis, hivatalához méltatlan
módon gazban lapuló kutyapiszokhoz hasonlította a rendõröket, il-
letve szakszervezeteik vezetõit! A házelnök becsületsértõ kijelen-
téseit ezúton is visszautasítjuk, miként azon valótlan állítását is,
hogy a rendõrszakszervezetek nem tüntettek az elõzõ kormány
megszorító intézkedéseivel szemben! Elnök úr a Duna Televízió-
nak adott interjúján átsüt a rendõri állománnyal szembeni ellen-
szenv, amit álláspontunk szerint egyetlen választott tisztségviselõ
sem engedhet meg magának, bármilyen magas közjogi méltóságot
visel is!

Demonstrációs moratórium

Húsvét elõtt a Demonstrációs Bizottság úgy döntött, hogy de-
monstrációs moratóriumot hirdet, mivel a hivatásos állomány nem
akarta megzavarni az egyházi ünnepet, a húsvét nyugalmát, a
munka ünnepét, a ballagást, valamint az érettségi elsõ három nap-
ját. A bizottság kiemelte, hogy: „Tekintettel akarunk lenni azokra
a rendõr kollégáinkra is, akik az elhúzódó demonstrációs soroza-
tunk biztosításában részt vettek és ezért napokon keresztül szolgá-
latban, a családjuktól távol kellett lenniük. Küzdelmünket nem ad-
tuk fel, nem hátrálunk! Mindössze a fentiekre tekintettel 2011. áp-
rilis 22-én 12.00 órától demonstrációs moratóriumot hirdetünk és
felfüggesztjük a Parlament elõtti demonstrációnkat. Bízunk abban,
hogy a Kormány értékeli az egyoldalú gesztusunkat és kihasznál-
ja a kedvezõ helyzetet arra, hogy a megállapodás szándékával
végre érdemi tárgyalást folytasson a szakszervezeteinkkel.”
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Újabb demonstráció május 6-án

Bizakodásunk ezúttal is alaptalannak bizonyult, mivel a belügy-
miniszter az ünnepek elmúltával sem tett eleget az érdemi tárgyalá-
sok megkezdésére irányuló kérésünknek. Nem maradt tehát más
választás, mint egy újabb demonstráció meghirdetése, melyrõl la-
punk 14. oldalán számolunk be.

Eredetileg azt terveztük, hogy újságunkban részletesen beszá-
molunk a tárgyalások állásáról és a kormányzat konkrét elképzelé-
seirõl. Erre azonban nem kerülhet sor, mivel a politikusok által az
elmúlt hetekben oly sokszor emlegetett életpályamodellbõl ez ide-
ig egyetlen árva mondat sem látott napvilágot és Lázár János állítá-
sával ellentétben a belügyminiszter egyetlen egy írásbeli javaslatot
sem küldött meg a szakszervezeteknek! Jogosan merülhet fel a kér-
dés az olvasóban, hogy létezik-e egyáltalán bármiféle koherens kor-
mányzati elképzelés a hivatásos állomány jövõbeli sorsát illetõen
azon kívül, hogy megvonják a hivatásos szolgálat utolsó, még léte-
zõ kedvezményét?

Mindezek okán a BM szupertitkos hivatásos életpályamodelljé-
nek ismertetése helyett Tisztelt Olvasóinknak be kell érniük külföl-
di kitekintésünkkel, amit az alábbi cikkben és lapunk 6. oldalán
olvashatnak

v.f.

Április 15-16-án ülésezett a Katonaszövetségek Európai Szerveze-
tének elnöksége, ahol napirendre került a katonák nyugellátási
rendszerének áttekintése is. A tanácskozáson elhangzottakról rész-
letes beszámolót közölt a Honvédszakszervezet honlapján dr.
Heiling Ottó, a HOSZ tisztségviselõje és az EUROMIL ügyvezetõ
elnökségi tagja. Az alábbiakban Heiling Ottó cikkébõl idézünk:

„Az elõadások során az elnökség a következõ országok katonái-
nak nyugellátási rendszereivel ismerkedhetett meg: Svédország, Hol-
landia, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország, Írország. A
vita során megismerhettük még a portugál, a német és az albán
nyugdíjrendszerek egyes részleteit is. Mint egyik elõadó és a panel-
vita résztvevõje a következõ fontos megállapításokat tudom tenni:

A katonák nyugellátási és ahhoz kapcsolódó szociális ellátási
rendszere Európa-szerte igen eltérõ, így egységes, vagy akár csak
egymáshoz közelítõ standardok kialakításáról a közeljövõben ne-
héz lenne beszélni.

Általános jelenség, hogy részben a demográfiai folyamatok,
részben a gazdasági-pénzügyi válság miatt, a kormányok szigoríta-
nak a jogosultsági és folyósítási szabályokon, így például folyama-
tosan emelik a nyugdíjkorhatárt.

Ugyanakkor:
A katonák minden európai országban leszállított korhatárral

mehetnek nyugdíjba, mely korkedvezmény mértéke átlagosan 5 év.
Az országok döntõ többségében egyéb speciális szabályok is vo-

natkoznak a katonákra, így például a számítás módja kedvezõbb a
civil szabályoktól. (Nem életpálya nyugdíj van, hanem egy szûkebb
idõszak, általában egy év kerül figyelembe vételre, vagy az utolsó
havi illetmény képezi a megállapítás alapját.)

A missziókban eltöltött éveket vagy szorzószámmal, vagy nyug-
díjprémiummal (akár 8-10 %-al is megemelik a megállapított alap-
nyugdíjat) honorálják.

Kelet-Európában, fõleg a V-4 tagállamokban nem 25, hanem
már 15 év után is nyugellátást fizetnek, 40%-os mértékben.

Az országok többségében nem korlátozzák a nyugdíj melletti
munkavállalást, viszont adóztatják az így szerzett jövedelmeket.

Bár – ahogy azt fentebb is írtam - szinte minden országban szi-
gorítások várhatók a jövõben (pl. Lengyelországban 15-rõl 20 év-
re emelik a minimum szolgálati idõt), a kedvezmények teljes körû
eltörlése sehol nincs napirenden.

Több országban (Németország, Lengyelország) a katonák nem
fizetnek nyugdíjjárulékot.

A nyugdíjrendszer átalakításának kérdésében minden esetben
elõzetesen konzultálnak az érdekvédelmi szervezetekkel, sok helyen
közvetlenül bevonják õket a koncepció és a részletszabályok kidol-
gozásába.

S végül, de nem utolsósorban, kivétel nélkül minden országban tabu

téma a szerzett jogok kérdése. Errõl egy kicsit bõvebben írnék lentebb.
Írországban és Hollandiában háromszor, Portugáliában kétszer

módosították a szolgálati nyugellátások rendszerét az elmúlt 15 év-
ben. Lengyelországban és Szlovákiában 2012. január 1-jétõl lép
életbe az új rendszer. A politika azonban minden esetben és min-
denhol már elõre sietett leszögezni: a szerzett jogokat a változások
nem érintik, nem érinthetik. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? 

1. Teljességgel kizárt az, hogy azok, akik már nyugállományban
vannak, bármilyen módon is arra lennének kényszeríthetõk, hogy
lemondjanak a nyugdíjukról.

2. A megváltozott szabályok nem érintik azokat, akik a régi sza-
bályok szerint már szolgálati nyugellátásra szereztek jogosultságot
még akkor sem, ha nem vonulnak azonnal nyugdíjba. 

3. Nem érintik az új szabályok a már rögzített nyugdíjakat sem,
vagyis ha a számítás módja a késõbbiekben hátrányosan változik,
akkor a nyugdíjba vonulásakor a katona választhat, hogy milyen
számítási mód szerint számítsák ki a nyugdíját. 

4. S végül: az új szabályok felmenõ rendszerben kerülnek beve-
zetésre, vagyis ha valaki már szolgálati viszonyt létesített, akkor rá
azok a szabályok az irányadók, amelyek a szolgálati viszony létesí-
tésekor hatályban voltak. Ez utóbbi szituációban legrosszabb eset-
ben is felajánlják az érintettnek, hogy kedvezõ feltételekkel távoz-
hat a hadseregbõl.

A konferencián az is elhangzott, hogy a katonáknak sehol nem
céljuk minél elõbb nyugállományba vonulniuk. Ellenkezõleg: mivel
a legtöbb országban átlagon felüli a katonák fizetése és szociális el-
látása, inkább minél tovább maradni szeretnének. Van olyan or-
szág, ahol rendfokozatfüggõ a nyugalmazás felsõ korhatára. A
nyugdíjrendszert nem önmagában kell vizsgálni, hanem egy életpá-
lya rendszer egyik elemeként. Én magam is azon a véleményen va-
gyok, hogy elõször egy komplex életpályát kell kidolgozni és beve-
zetni és csak azzal együtt, vagy az után lehet és célszerû a jelenlegi
szabályokon változtatni. Így elõre jogszabályokban kell azt is rögzí-
teni, hogy a hadseregbõl például egészségügyi okból kiváltakat az
államigazgatás más szegmenseiben alkalmazni kell, de legalábbis
elõnyt kell, hogy élvezzenek, ha ilyen munkakörökre pályáznak.

Azt gondolom, hogy a konferencián elhangzottak után nincs mi-
ért magyarázkodniuk vagy szégyenkezniük sem a magyar katonák-
nak, sem az õket képviselõ érdekvédelmi szervezeteknek. Számom-
ra egyszerû polgárként, de fõleg jogászként érthetetlen, hogy Ma-
gyarországon a politikai rendszerváltás után két évtizeddel, miért
kell olyan dolgokért küzdenünk, ami egész Európában evidencia. A
szerzett jogok sehol nem képezik alku tárgyát. Inkább azoknak a
döntéshozóknak kellene elgondolkodniuk, akik ezt a helyzetet elõ-
idézték, vagy a jövõben elõ kívánják idézni.”

Dr. Heiling Ottó

Európában mindenhol tabu a katonák szerzett jogainak kérdése!

KÖSZÖNET 
A DEMONSTRÁLÓKNAK
Tisztelt Tagtársaim! Kedves Támogató Családtagok és Szim-

patizánsok!
A Független Rendõr Szakszervezet vezetõsége és a magam ne-

vében szeretném ez úton is köszönetemet kifejezni mindazon tagja-
inknak és szimpatizánsainknak, akik az április 9-ei Európai De-
monstráción, majd a „Hivatásunk védelmében“ szervezett 2011. áp-
rilis 16-ai demonstráción, végül pedig a május 6-ai autós felvonulá-
son jelenlétükkel erõsítették szakszervezetünk táborát. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy tagságunk minden korábbi megmozdulást fe-
lülmúló létszámmal adott nyomatékot jogos követeléseinknek.

Köszönet és õszinte tisztelet illeti azon családtagokat, akik tag-
jainkkal együtt, sõt nem egy esetben szolgálatban lévõ tagunk he-
lyett vettek részt a demonstrációban, ezzel is kifejezésre juttatva
közös ügyünk iránti elkötelezettségüket. A rendezvényeken tanú-
sított fegyelmezett, rendõrhöz méltó magatartásáért külön köszö-
net illet minden résztvevõt!

Bízom benne, hogy támogatásotok nem volt hiába való és a
kormányzat végre megérti a korkedvezményes nyugdíjrendszer
eltörlése elleni érveinket és egyéb követeléseinket.

Pongó Géza fõtitkár
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Részsiker az újabb demonstráción
A BELÜGYMINISZTER A TÁRGYALÁSOK MEGKEZDÉSÉRE TETT ÍGÉRETET

A fegyveres és rendvédelmi dolgozók „Hivatásunk Védelmében”
címmel meghirdetett, május 6-ai demonstrációja ugyan nem hozott
lényegi áttörést a kormány és a szakszervezetek közötti tárgyalá-
sokban, ám részsikerként könyvelhetjük el, hogy a parlament elõt-
ti tiltakozó akción megjelent a belügyminiszter is. Pintér Sándor
ígéretet tett arra, hogy három nappal késõbb, május 9-én reggel fo-
gadja az érintett érdekvédelmi szervezetek vezetõit. A demonstrá-
ciós bizottság elnöke közölte: érdemi javaslatokat vár a szaktárcá-
tól és a kormányzattól, hiszen valamennyi irányítónak érzékelnie
kell immár, hogy az állomány nem enged a szolgálati nyugdíjjal
kapcsolatos követeléseibõl.

A Független Rendõr Szakszervezet tagjai a sorrendben harma-
dik, ezúttal is a Hõsök terérõl induló autós felvonulás résztvevõi
között voltak. Fekti Csaba, a sárbogárdi tagszervezet titkára éppen
egy évtizede lépett a fegyveres testületbe, egy évvel késõbb csatla-
kozott az FRSZ-hez, s 2007-ben választották meg e tisztségére.

- A kapitányságon közel 70%-os a szervezettség – elmondhat-
juk tehát, hogy a Független Rendõr Szakszervezetnek domináns
szerepe van munkahelyemen. E kedvezõ statisztikában bizonyára
közrejátszik, hogy még a kívülálló kollégák is elismerõen nyilatkoz-
nak az FRSZ érdekvédelmi tevékenységérõl, a nyilvánosság elõtti
fellépéseirõl. A tagság – bár elviekben támogatja a demonstráció-
sorozatot – mégis pesszimistán viszonyul a várható eredményhez.
Magam is úgy gondolom, hogy nem itt lenne a helyünk, hiszen a he-
lyi titkárok fõ feladatának a közösségi élet, a kollegialitás szellemé-
nek erõsítését, a munkahelyi érdekek képviseletét tekintem. Most
azonban hat munkatársammal együtt eljöttünk, mert szükségét
érezzük a személyes jelenlétnek. Bevallom: tanácstalan vagyok a
jövõt illetõen - nem tudom pontosan felmérni, mit tehetünk még,
hogy céljainkat elérjük.

László Zoltán Ró-
bert, a beregsurányi
határrendészeti tag-
szervezet titkára sze-
rint nem szabad enged-
ni a szolgálati nyugdíj-
jal kapcsolatos szak-
szervezeti követelések-
bõl.

- Munkahelyemen a
kollégák harminc szá-
zaléka jelezte, hogy

kedvezõtlen döntés esetén elhagyja a testületet. Rendkívül leterhel-
tek vagyunk, hiszen mindössze hetven százalékos a feltöltöttség, s
aki teheti, lakhelyéhez közelebb keres magának állást – esetenként
a rendõrségen belül. A létszámhiány kihat a munka minõségére, a
hibázás lehetõsége ilyen feszített tempó mellett szinte kódolható.

Ezeket rendkívül keményen büntetik az elöljárók, s elmondhatjuk,
hogy a „bûn és bûnhõdés” szinte soha nincs arányban.

Mindhárom demonstráción jelen voltam, mert több kollégával
együtt vallom: csak így van esély, hogy reményünk legyen a pozitív
megoldásra. Természetesen azt is elképzelhetõnek tartom, hogy
drasztikusabb lépésekre lesz szükségünk a szolgálati nyugdíj meg-
védése érdekében. 

Galambosné Szabó
Erzsébet, a tiszalöki bv-
intézet FRSZ tagszerve-
zetének titkára ezen a ta-
vaszon szintén harmad-
szor kelt útra, hogy kol-
légáit is képviselje a tilta-
kozó akción. 

- Nálunk is ugyan-
azok a gondok foglal-
koztatják az állományt,
ugyanazokkal a problé-
mákkal kell megküzdenünk, mint másutt. Alacsony jövedelem,
létszámhiány, szinte elviselhetetlenül sok túlóra jellemzi ma a
fegyveres és rendvédelmi szférát. Napjainkban pedig újabb hír
rebbent fel arról, hogy már a túlórákat sem akarják kifizetni
számunkra. Munkahelyemen közel negyven fõ tartozik a Függet-
len Rendõr Szakszervezethez, s bár nem lehet jelen mindenki,
pozitívan viszonyulnak tiltakozó akciónkhoz: õk is, én is bízom
a sikerben, az eredményben. Ezért vagyok itt! Fõ követelésünk a
szolgálati nyugdíj mai rendszerben történõ megtartása. Úgy
gondolom: ebben a miliõben huszonöt év alatt amortizálódik az
emberi szervezet. Hajdan még vonzó volt e pálya, de a mostani
státuszunk azt vetíti elõre, hogy hamarosan nem lesz utánpótlá-
sunk. A kollégák véleménye szerint duplájára kellene emelni a
fizetésünket, hiszen sokan már akut megélhetési gondokkal küz-
denek. 

Demján Zsolt, az Észak-magyarországi Régió FRSZ elnöke a
demonstrációkat ugyan sikeresnek minõsíti, de gesztusokat, enged-
ményeket nem vár a kormányzattól. 

- A kabinet visszaél a bizalmunkkal, hitünkkel és eskünkkel:
dolgozni, szolgálni és védeni akarunk, s ehhez a hatalomnak kell
megfelelõ feltételeket biztosítania.

Pápa László, a Dél-dunántúli Régió FRSZ elnöke szerint a szer-
zett jogok közül semmi sem maradt már, csak a korkedvezményes
nyugdíj – ebbõl viszont nem engedhetnek a rendõrök.

- Ha kell, még többen jövünk el, s egészen addig demonstrálunk,
amíg számunkra kedvezõ döntés nem születik. Ez a felvonulás új-
szerû, látványos - remélhetõleg elérjük vele céljainkat. 

Süli Ferenc
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Hihetetlen!
A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ÍTÉLETEINEK MARGÓJÁRA

A Legfelsõbb Bíróság nem elõ-
ször hívja fel a figyelmet arra,
hogy fogalma sincs az elõtte lévõ
ügyrõl, az alkalmazandó jogsza-
bályokról, a Hszt. alapvetõ fogal-
mairól!

Az utóbbi években vajon miért nem született olyan határoza-
tuk, amely a hivatásos állománynak adott volna igazat? Valóban
a hajdúhadházi nyomozó egyben bûnügyi technikus is? A Hszt.
elõtt felszerelteknél különbözik a szolgálati idõ és a szolgálati
nyugdíjjogosultság kezdõ idõpontja? Tényleg nincs olyan rend-
õri beosztás, mely fokozott igénybevétellel és veszéllyel jár? Az
ügyeletes valóban nem szolgálati elöljáró? Tényleg igaz, hogy
például egy kalocsai körzeti megbízottnak a csapatszolgálati
századokban való budapesti részvétele a munkakörébe tartozik?
Ne lenne a rendõrségen rendfokozatban történõ soron történõ
elõléptetés? Annak a járõrnek, akit éveken keresztül minden
szolgálatteljesítés reggelén helyszínelõként küldenek utcára és

ténylegesen azt is végzi, nem jár a helyszínelõt megilletõ illet-
mény?

Véleményem szerint azt nem lehet elfogadni, amikor egyes kér-
déseket szinte minden munkaügyi, majd megyei bíróság azonosan
ítél meg, majd a Tisztelt Legfelsõbb Bíróság három bírájából álló
tanácsa ezeket semmibe véve, ezekkel ellentétes döntést hoz. Az
nem lehet, hogy országosan 30-40 bíró rosszul értelmezzen egy
jogkérdést, az nem lehet, hogy mindig a Legfelsõbb Bíróság ezen
kisebbségének a véleménye alapján alakuljon ki a követendõ bírói
gyakorlat!

Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy az igazságszol-
gáltatás törvényes mûködésének garanciájaként a bírák függetle-
nek és nem utasíthatók, de a fentieket tovább elfogadni nem tud-
juk, s a Legfelsõbb Bíróság elnökéhez fordulunk, hogy ne kizáró-
lagosan ez az egy tanács döntsön olyan kiemelkedõ jelentõségû
jogkérdésekben, melyek a hivatásos állomány egészére kihatással
bírnak. 

Dr. Tordai Gábor jogtanácsos

Fizikális felmérés van, de heti 2 óra sport már nincs a BV-nél
Megkereséssel fordultunk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságához, mivel információink szerint a BV szervezeteinél a Hszt.-
ben, valamint a vonatkozó rendeletben megfogalmazottak nem kerül-
nek érvényesítésre. Ez azt jelenti, hogy rendelkezés ugyan van, ami
elõírja, de a végrehajtása nem egységes a BV-n belül. Ahol tudnak rá
idõt biztosítani, ott megkapják, ahol nem tudják a munkaidõbõl kigaz-
dálkodni, ott nem kapják meg a heti 2 óra sportolásra fordítható idõt.

A történet kapcsán egy Mátyás király monda jut eszembe: „Ki-
véve a gyevi bírót!” Itt sajnos az állomány nagy része tartozik a
gyevi bíróval azonos elbírálás alá, mivel jelentõs részük nem kap-
ja meg a járandóságát! Gondolom ezek a kollégák olyannyira jó fi-
zikai állapotban vannak, hogy nincs szükségük azt heti 2 óra kere-
tében szinten tartani.

Molnár János, általános ügyvivõ

Nem jár fokozott igénybevétellel az ügyeletesi beosztás…?
Néhány ügyeletes tagunk képviseletében pert in-
dítottunk a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságon, mivel
álláspontunk szerint munkájuk nagy felelõsség-
gel, néha embert próbáló munkatempóval és ebbõl
fakadóan jelentõs feszültséggel jár, ami ezáltal
méltán mondható fokozott igénybevételnek. 

A felperesek meghallgatásuk során elmondták
a bíróságon, hogy a beosztás leterheltségét a több,
néha egyszerre jelentkezõ és természetesen min-
dig sürgõs, nagy felelõsséggel járó munkafelada-
tok adják, sõt egyik tagunk még azt is elmondta, hogy neki a pszi-
chológiai vizsgálat után a pszichológus javasolta, hogy próbáljon
pihenni, mert az eredményén látszik a leterheltségbõl adódó fárad-
ság. Továbbá becsatoltuk az Egri Munkaügyi Bíróság ítéletét, ahol
szintén ügyeletesi beosztásban lévõ tagunknak megítélték a foko-
zott igénybevétel alapján a szolgálati ideje 1,2 szeres szorzóval va-

ló számítását. Tanúmeghallgatást is kértünk mun-
kájuk leterheltségét bizonyítandóan, azonban
mindez nem vezetett eredményre, a bíróság úgy
döntött, hiába a rengeteg telefonos bejelentés alap-
ján végzett azonnali, halasztást nem tûrõ intézke-
dés, felelõsséggel járó döntés, panaszfelvétel, ko-
ordináció, tájékoztatás adás és jelentés írási köte-
lezettség, munkájuk mégsem jár fokozott igénybe-
vétellel. 

Az ítélet elsõ fokon született, így az ügynek még
nincs vége, a legépelt ítélet kézhezvétele után megnyíló fellebbezési
lehetõsséggel élve reménykedhetünk, hogy másodfokon a Fõvárosi
Bíróság majd helyesen értékeli a bizonyítékainkat és megállapítja,
hogy igenis fokozott igénybevétellel jár manapság egy ügyeletes min-
dennapi szolgálata.

dr. Mata Anett jogász

Finisben a BV OPK Kollektív Szerzõdése
Korábban már hírt adtunk arról, hogy az év elején szakszervezetünk
bevonásával kezdetét vette a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnokságán dolgozó közalkalmazottak jogosultságait szabályozó
kollektív szerzõdés (KSZ) megkötésére irányuló tárgyalássorozat,
melyek révén a KSZ szövege rövidesen véglegesíthetõvé válik.

A közalkalmazotti törvény által garantált juttatásokon felül a
KSZ egyebek között az alábbi többlet kedvezményeket biztosítaná:
a próbaidõ Kjt. szerint lehetséges 4 hónapos idõtartama csupán 3
hónapban kerülne maximalizálásra. Ugyancsak pozitív rendelkezés
a helyettesítési díj mértékének rögzítése, melynek alsó határát a
KSZ tervezet az irányadó illetmény 25 %-ában határozná meg, de
a díjazás akár az 50 %-ot is elérhetné.

Nem született ugyanakkor még döntés a 250, 500, 750 ezer, il-
letve 1 millió km balesetmentes vezetés egyszeri pénzjutalommal
történõ elismerése, a ruhapénz jogintézményének visszaállítása,
valamint a fogvatartottakkal közvetlenül érintkezõ, illetve a hivatá-

sos állományúakkal azonos feladatot ellátók díjazásának harmoni-
zációja kérdésében. Ezek tekintetében ugyanis még további költ-
ségvonzat elemzés, és annak ismeretében felsõbb parancsnoki dön-
tés szükséges.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a rendõrségi
példával ellentétben a büntetés-végrehajtás kollektív szerzõdése a helyi
tömegközlekedés munkavégzéssel való szoros összefüggésére hivatko-
zással garantálná a közalkalmazottak utazási bérlet-támogatását is!

Az elõkészítés alatt álló KSZ további pozitívuma, hogy túlmu-
tat önmagán, mivel az a munkáltatói ígéret szerint iránymutatás-
ként, és úgymond minimumkövetelményként is fog szolgálni a me-
gyei intézetek számára.

Az újabb tárgyalási forduló június elején várható, amikor is a fe-
lek egyezõ akarata szerint a KSZ véglegesítésére és akár annak alá-
írására is sor kerülhet.

dr. Varga Marianna jogász
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Az FRSZ és a www.hajokonyha.hu webmagazin memorandumot ad ki, melyben
elkötelezik magukat az ízletes ételek fogyasztása mellett! Ennek alátámasztására
receptversenyt hirdetnek. A receptversenyen részt vehetnek rendõrök, rendõrfe-
leségek, rendõrnagymamák, rendõrgyerekek és bárki más, aki szeret fõzni.
Minden értékelhetõ receptet közlünk a www.hajokonyha.hu oldalon, a forrás
megjelölésével. A recepteket a weblap olvasói értékelik. Az összes beküldõ az
FRSZ és a Hajókonyha ajándékait (póló, baseball sapka, bögre, kötény, szakács-
sapka), nyerheti meg, ezt sorsolással döntjük el. A legjobbnak ítélt recepteket
elkészítjük, ezt videón örökítjük meg és megjelentetjük, végül a nyerteseket
értékes nyereményekhez juttatjuk. Amennyiben elegendõ recept érkezik, ezeket
egy szakácskönyvben jelentetjük meg, melyhez az FRSZ tagjai jelentõs ked-
vezménnyel, önköltségi áron juthatnak hozzá. Minden receptnél a beküldõt meg-
jelöljük. Külön ponttal jutalmazzuk és értékeljük a fényképpel vagy gyerekek által
készített ételeket. A gyerekek számára külön sorsolást tartunk. Nem számít,
hogy a recept régen ismert ételt, új finomságot vagy tájjellegû ritkaságot takar,
a lényeg, hogy ízletes, tápláló finomságot tárjon elénk. A díjnyertes receptek
beküldõi – igényük szerint – a hajókonyha kamerája elõtt készíthetik el kedvenc
ételüket, mely folyamatot oldalunkon megjelen-
tetünk. A nyertesek fotóit és ételképeit a FRÁSZ
magazin közli. 
A recepteket az frsz@frsz.hu vagy a
gixer@hajokonyha.hu címre kell megküldeni,
FRSZ-Hajókonyha jelszóval, legkésõbb 2011.
szeptember 30-ig.

Analit Utazási Iroda –
10% kedvezmény FRSZ tagoknak

A Szekszárdon mûködõ ANALIT
utazási iroda a honlapján
(www.analit.hu ) meghirdetett saját
szervezésû útjainak szállás áraiból
10% kedvezményt biztosít tagjaink-
nak. Nézze meg az oldalunkon
ajánlatainkat, melyekbõl az Önök
kedvezménye levonásra kerül!

Mivel nyújtunk mi többet? Szer-
mélyes tapasztalatok alapján, ár-érték arányú ajánlatokat állí-
tunk össze, figyelembe véve a piaci igényeket. Kérdezzen bát-
ran, segítünk mindenben!
Minden saját szervezésû út részvételi díjából kedvezmény! Bali,
Hawaii, USA fly and drive progamok – repülj és vezess!

Elérhetõségek: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-21. 
Tel: 36-74-510-633, 36-30-603-4272 Fax: 36-74-510-632 
e-mail: info@analit.hu

A www.akciosutakanalit.hu oldal az Analit Utazási Iroda akciós
portálja. Kedvezményt az oldalon található utazásokból nem tu-
dunk adni, de a hírlevélre feliratkozott és velünk utazott kedves uta-
sok között évente több alkalommal belföldi utazást sorsolunk ki!

Várjuk szíves jelentkezésüket!
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Figyeljünk a számításra!
Tagunk még 2008 nyarán a Készenléti Rendõrség aszfaltpályáján,
testnevelési foglalkozáson egy gyakorlat végrehajtása közben kül-
és belbokatörést szenvedett, majd mentõvel az Állami Egészség-
ügyi Központba szállították, s ott megmûtötték. Természetesen a
balesetet a Készenléti Rendõrség parancsnoka szolgálati (üzemi)
balesetnek minõsítette. Tagunk pedig hosszú hónapokon keresztül
betegszabadságra kényszerült. Ez alatt a Hszt. 97.§ (6) bekezdése
alapján havonta távolléti díjban részesült. Tekintettel kárigényére
megállapították neki a Hszt. 165. és 166.§-ok alapján elmaradt jö-
vedelemként az elmaradt átlagkeresetét, vagyis azt alapilletménye,
illetménykiegészítése, valamint az utolsó 4 naptári negyedévben

(irányadó idõszak) kifizetett illet-
ménypótlékai és jutalma együttes
összegének egyhavi átlagát.

Ez azonban Tagunknak még min-
dig kevésnek tûnt, s kénytelen volt
igényével bíróságra fordulni. S lám itt
a másodfokú eljárásra megjavult a
rendõrségi számológép is, s az alperes
fegyveres szerv elismerte, hogy korábban bizony közel négyszázezer
forinttal kevesebbet számolt. Úgyhogy emberek, mindig számoljunk!

Dr. Tordai Gábor jogtanácsos

Még mindig téma a határrendészek ügyeletesként foglalkoztatása
Márciusban közel 30 fõhatárrendész és határrendész beosztású tagunk
jelezte felénk, hogy a Rendõrség-Határõrség integrációját követõen
rendszeresen ügyeletesi feladatokat láttak el, külön díjazás nélkül.

Véleményünk szerint a két beosztás jelentõsen eltér egymástól, az
ügyeletesi feladatok magukban foglalják valamilyen csoport vezeté-
sét, irányítását, sõt sokszor a parancsnok távolléte esetén a kapitány-
ság-, kirendeltségvezetõ helyettesítését is. Az ügyeletes alapvetõ fel-
adata valamilyen szervezeti egység tekintetében összehangolni az ott
lévõ állomány munkáját, jelenteni a felettes szervek felé, illetve fo-
gadni, feldolgozni és továbbítani az onnan érkezõ utasításokat. Nem
véletlen, hogy az ügyeletesek részére a Rendõrségen külön felkészí-
tõ tanfolyam van, ami az ügyeletesi beosztás ellátásának elõfeltétele,
illetve, hogy az ügyeletesi beosztásokhoz általában magasabb illet-
mény tartozik.

A munkáltató jelen esetben is azt a megoldást alkalmazta, hogy

nem nevezte ki az állomány tagjait ügyeletesnek, hanem a meglé-
võ alacsonyabb beosztású állományt “vezényelte” házon belül
ügyeletesi feladatok ellátására. Ezzel a megoldással elkerüli, hogy
- a kirendeltség ügyeletes kivételével - külön díjazásban részesítse
a több felelõséggel, ezáltal magasabb beosztással járó feladatvég-
zéssel megbízottakat. Tagjaink ezért szolgálati panasszal fordultak
elöljárójukhoz, melynek elutasítását követõen munkaügyi bíróság-
hoz nyújtottunk be keresetet.

Véleményünk szerint a fentiek alapján egyértelmûen többletfel-
adatok ellátásával és több felelõséggel jár az eredeti beosztás mel-
lett ellátott ügyeletesi feladat, amiért a  munkáltatónak a Hszt. alap-
ján, a meglévõ illetményen felül többletjuttatást kellene fizetnie.
Várjuk a hamarosan megkezdõdõ munkaügyi perek alakulását, me-
lyekrõl természetesen tájékoztatást adunk.

Dr. Lokár Gábor jogász

Azért még gyõz az igazság…
A BRFK fegyelmit indított egy tagunk ellen, aki nem vett részt ta-
valy a fizikai felmérõn. Hiába mondtuk, hogy nem önhibájából nem
vett részt, védekezésünket nem fogadták el. Érveltünk a tényekkel,
miszerint tagunk ugyan megjelent a Vágóhíd utcában a BRFK veze-
tõje által kiadott idõpontban, de amikor kiderült, hogy még nincs
egészségügyi alkalmassági eredménye, nem végezhette el a fizikai
felmérõ gyakorlatait. A szabályozás, ami alapján elküldték, új volt,
ugyanis elõzõ években nem volt feltétel az eü. alkalmasság a fizikai
vizsgálathoz, ráadásul tagunk elõzõ évben engedéllyel külföldön tar-
tózkodott, így nem is volt alkalma elvégezni a vizsgálatot. 

Miután nem végezhette el az alkalmassági vizsgálatot, új idõ-
pontot kért a BRFK illetékes osztályától és kapott is, december 2-
ra. Sajnálatos módon azonban decemberben egész hónapban fertõ-
zõ betegség miatt otthon kellett tartózkodnia, így orvos által igazolt
módon nem tudott megjelenni a pótfelmérésen. 

Hiába érveltünk azzal is, hogy év elején, amikor külföldrõl ha-
zatérvén felvette a munkát, a vezetõjének kellett volna soron kívül
elrendelnie az alkalmassági vizsgálatok elvégzését, ennek hiányá-

ban pedig nem várható, hogy valaki
saját elhatározása szerint menjen a
vizsgálatokra, tekintve, hogy BRFK
vezetõi utasítás szól kötelezõen arról,
hogy mely kapitányság mely napon
mehet a felmérõkre. Mindez nem volt
elég, bár a fenyítést mellõzték, azon-
ban a figyelmeztetést kirótták tagunk-
ra, pedig vétlen volt az ügyben.  

A határozat ellen az ORFK vezetõjéhez fordultunk panasszal, aki
megszüntette a fegyelmi eljárást, kimondva, hogy a BRFK-nak már
korábban fegyelemsértés hiányában meg kellett volna azt szüntetnie.

Meglátásunk szerint sajnálatos módon elszaporodtak a BRFK
által indított fegyelmi eljárások - persze lehet, hogy eddig is sok
volt, csak egyre több tag kér segítséget hozzá -, de mindenesetre
úgy látszik, azért még gyõz az igazság, és nem szükséges minden
rossz döntés miatt a bíróságot zaklatni!

dr. Mata Anett jogász

Fegyelmi eljárás BRFK módra
Ismét érdekes fegyelmi eljárásban láttunk/látunk el képviseletet.
Az eljárás alá vont a BRFK Személyügyi Fõosztályán dolgozott
elõadóként, feladata a hozzá rendelt szervezeti egységek személy-
ügyi nyilvántartása, kezelése volt. Vizsgálatot, majd fegyelmi eljá-
rást azért indítottak ellene, mert két egymást követõ hónapban nem
egyezett a jelentése a hozzá tartozó alegységeknél létszám felett
foglalkoztatott hivatásos állományúak számáról.

Tagunk közölte, hogy mivel hónap közben elvontak tõle olyan
státuszokat, amelyeken emberek foglalkoztatva voltak, ezért nyil-
vánvalóan megnõtt azoknak a száma, akik státusz nélkül voltak fog-
lalkoztatva. A dolog érdekessége, hogy errõl õt hivatalosan a mai
napig senki nem értesítette, véletlenül tudta meg, hogy állománytáb-
la módosítás volt a hozzá tartozó alegységeknél. Vezetõi ettõl füg-
getlenül nem nézték jó szemmel a két hónap közötti státuszkülönb-
séget, ezért beszereztek egy állománytáblát, ami az ügyfelünk által
küldött táblázat alapján készült, azonban nem ugyanaz a táblázat
volt, mint amit õ leadott. A vezetõk ezen táblázat alapján indították
meg a fegyelmi eljárást, arra hivatkozva, hogy az eljárás alá vont
nem a megfelelõ formátumban és nem naprakészen vezeti a tábláza-
tot, illetve abban a valósághoz képest eltérések találhatók.

A fegyelmi eljárás során kértük, hogy mutassanak egy szabály-

zatot vagy elõírást arra vonatkozóan, hogyan kell kinéznie a táblá-
zatnak, amit ügyfelünk megsértett. Ilyet nem tudtak mutatni. Kér-
tük, mutassák be, hogy mikor milyen formában tájékoztatták ügy-
felünket az állománytábla változásairól, hiszen akkor tudja napra-
készen vezetni az állománytáblát, ha megfelelõen informálják a
változásokról. Az információátadásról dokumentum nem került be-
csatolásra. Végül kértük, hogy mutassanak egy olyan táblázatot,
ami közvetlenül ügyfelünktõl származik (pl. õ aláírta, vagy szemé-
lyesen õ adta át a vezetõjének és nem más számítógépérõl lett ki-
nyomtatva) és tartalmazza az eljárás elrendelése során említett hi-
bákat. Természetesen ezt sem tudták csatolni. Ezek után a fegyel-
mi bizottság kétséget kizáróan (!!!) megállapíthatónak találta a fe-
gyelmi vétség elkövetését és ügyfelünket elmarasztalta. 

Természetesen munkaügyi bírósághoz fordultunk, ahol az elsõ tár-
gyalás után ugyanazon dokumentumok benyújtását kérték a munkálta-
tótól, amiket a fegyelmi eljárás során mi is kértünk. Azt tudni kell a fe-
gyelmi eljárás bíróság elõtti megtámadásáról, hogy itt a munkáltatónak
kell bizonyítania, hogy a fegyelmi büntetés jogos és megalapozott volt.
A következõ tárgyalás május második felében lesz. Kíváncsian várom
a munkáltató következõ nyilatkozatát és iratcsatolását (ha lesz ilyen).

Dr. Lokár Gábor 
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Szálka – Páfrány vendégház:
15% kedvezmény FRSZ tagoknak

Szálka a szekszárdi dombvidék déli ré-
szén fekszik Szekszárdtól és Bonyhád-
tól egyformán 12 km-re. Keletre a Sár-
köz termékeny síksága, nyugatra a
Völgység, északra pedig a Hegyhát hú-
zódik. Határa változatos, dombokkal,
völgyekkel szabdalt, erdõkkel sûrûn bo-
rított területek. Az M6-os autópályán 1
óra alatt megközelíthetõ Budapesttõl.
Szálka mellett a szekszárdi dombvidék leghosszabb északkelet-dél-
nyugati irányú völgyének elzárásával szabálytalan alakú víztározó
jött létre. Ez a mesterséges tó ma a falu legnagyobb vonzereje, terü-
lete 67 hektár. Az erdõ és a tó kitûnõ mikroklímát biztosítanak a fa-
lunak. Erdeiben sokféle vad található. Különösen szarvas állománya
híres, területén lõtték 1891-ben azt a szarvasbikát, mely 14,5 kg-os
agancsával hosszú ideig világrekord volt. A falu területének 67%-a
erdõ, ami annyit jelent, hogy hazánk legtisztább levegõjû települése!
Programlehetõségek: strand, horgászat, lovaglás, gyalogtúra az er-
dõben, borkóstolás, vadászat, disznóvágás, kerékpártúra, csónakázás,
kézmûves tábor.
Programlehetõségek a környéken: Gemenci erdõ és erdei vasút,
szüret, Grábóc – Ortodox templom, Sárköz, sétarepülés, Decs,
Bátaapáti, Mórágy, Szekszárd, Pörböly, Maus Kápolna.
Szállásajánlat: Páfrány Vendégház www.pafranypanzio.hu 15 fõ
kényelmes elhelyezésére alkalmas vendégház saját kerttel, parkoló-
val, szaunával. Konyha, közös helyiség, bográcsozási lehetõség. 
Kedvezmény: 15% állandó kedvezmény FRSZ tagoknak az év bár-
mely szakaszában. Min. 4 éjszaka foglalása esetén az 5. éjszaka in-
gyenes. A két kedvezmény össze nem vonható.
Ár: Fõszezonban júniustól augusztus végéig, illetve ünnepnapokon
4.000 Ft/fõ/éj, többi idõszakban 3.500 Ft/fõ/éj.

PLATÁN ÉTTEREM
10% KEDVEZMÉNY

TAGJAINKNAK
A 2006 tavaszán megnyílt Platán Éttermet egy szép platánfa

tövében, a Dózsa György út és a Városligeti fasor sarkán,
otthonos, családias környezetben rendeztük be. Az éttermi részt

két részre osztottuk, így egy idõben tudunk eleget tenni a
vendéglátás két eltérõ ágának, az a la carte étkezésnek 

és a gyorsétkeztetésnek. Az egybenyitható praktikus tolófal
segítségével pillanatok alatt igény szerint változtatjuk át 

az étterem elrendezését.

Akik az a la carte éttermi részben nyugodtabban, ráérõsen
étkeznének, vagy utána beszélgetni, sörözni szeretnének, 

talán egy szép délutánon újságot olvasnának, azok is szívesen
látott vendégeink. A 120 fõt befogadó Platán Étterem 

non-stop nyitvatartásával alkalmazkodunk a huszonegyedik
század szokásaihoz, így az éjszakában dolgozók, 

vagy a sokáig bent maradók, no meg a buli után betérõk 
szintén számíthatnak kínálatára.

Az étterem aktuális áraiból 10 % kedvezményt biztosít 
tagjainknak, tagsági igazolványuk felmutatása ellenében.

http://www.platanetterem.hu 

Óriási kedvezmények FRSZ-tagoknak
a zalakarosi Hotel Forrásban!

Akciós csomagok kizárólag FRSZ-tagoknak:

7 éjszaka félpanziós ellátással és 6 termálfürdõ belépõvel
48000 Ft/fõ  (jún.16.-aug. 24. között: 59000 Ft/fõ)

***

7 éjszaka büféreggelivel
34000 Ft/fõ (jún.16.-aug. 24. között: 42000 Ft/fõ)

***
Állandó kedvezmény: 20% listaárainkból!

Ajánlataink kétágyas szobára érvényesek és a foglaltság 
függvényében, kérjük érdeklõdjön elérhetõségeinken:

Tel./Fax: 93 540 116
E-mail: info@hotelforraszalakaros.hu

www.hotelforraszalakaros.hu
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Az FRSZ jogsegélyszolgálatának új munkatársa: dr. Lokár Gábor
Alig több mint két hónap telt el azóta, hogy Lokár Gábor csatlako-
zott a Független Rendõr Szakszervezet jogsegélyszolgálatának fel-
készült csapatához, s máris számtalan olyan peres ügy intézésével
kell foglalkoznia, melyek érdemben befolyásolhatják az érintett
kollégák élet- és munkakörülményeit. Az ifjú jogász egy évtizeden
belül több államvizsgán is bizonyította, hogy kiválóan elsajátította
az adott intézmény tananyagát, s méltó az újabb oklevél átvételére.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 2001-ben diplo-
máztam, s bizony nem repdestem az örömtõl, hogy fõvárosi kötõdé-
sem ellenére Nyíregyházán jelölték ki szolgálati helyemet. Elöljá-
róim mindezt egyfajta jutalomnak szánták, hiszen évfolyam elsõ-
ként itt tudtak csak ütegparancsnoki beosztásban alkalmazni. 

Szabolcsi kirándulásom nem tartott sokáig: egy éven belül elõ-
ször az ütegemet, majd az egész alakulatot megszüntették. A kény-
szer, a körülmények ilyetén alakulása azonban számomra kedvezõ
szituációt teremtett, s 2002-ben felvételemet kértem a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság kötelékébe, ahol fél évig intézkedéstaktika-
és lõkiképzõ beosztásban dolgoztam. Ez az idõszak a gyors váltá-
sokról maradt meg emlékezetemben, hiszen hamarosan az ORFK
Gazdasági Fõigazgatóságán anyagi-technikai feladatokkal - a
fegyverekkel kapcsolatos teendõkkel - bíztak meg, majd az uniós
pályázatok készítése tartozott a feladatkörömbe. Erre az idõszak-
ra visszatekintve elmondhatom, hogy hasznos és rengeteg tapasz-
talattal járó beosztásokban dolgozhattam, miközben elvégeztem a

rendõrtiszti átképzõt is. A továbbképzést, az
új ismeretek megszerzését viszont változatla-
nul favorizáltam, s a pécsi egyetem jogi ka-
rán szereztem meg harmadik diplomámat.
Most úgy gondolom: a pályamódosítások az
élet ajándékához tartoztak, hiszen itt, a para-
grafusok világában érzem igazán jól magam.
Ezt talán az is jelzi, hogy 2009 õszétõl egy
másik, ugyancsak a testületen belül mûködõ
érdekvédelmi szervezetnél segítettem a jogi
útvesztõkben bolyongó kollégákat. Március
16-a fontos és emlékezetes nap marad szakmai pályafutásomban,
hiszen ekkortól tartozom a Független Rendõr Szakszervezet jogse-
gélyszolgálatához. E két hónap is elég volt arra, hogy képet kap-
jak tagjaink gondjairól, jogi problémáiról. Úgy látom: a szolgála-
ti idõ beszámításával kapcsolatos problémák, a be nem töltött be-
osztásokra való megbízás – az indokolt és elvárható fizetés nélkül
-, az 1,2-es szorzó követhetetlen alkalmazása rendszeresen irritál-
ja kollégáinkat. Abban bízom, hogy ügyeiket mind a munkáltató-
val szemben, mind a peres eljárásokban eredményesen tudom kép-
viselni. 

Lokár Gábor élettársi kapcsolatban él, szabadidejében a futás és
a harcmûvészetek tartoznak kedvenc elfoglaltságai közé. 

Süli Ferenc

FRSZ Országos Vándor Horgászverseny 2011
Idén május 7-én a vizsolyi horgásztavon
került sor az FRSZ immár hagyományos
Országos Vándor Horgászversenyére. A
rendezést - harmadik alkalommal - az
FRSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete vállalta. A korábbi évekhez
viszonyítva sem a helyszín, sem a ver-
senykiírás nem változott.

Sajnos õszintén el kell mondanunk,
hogy a korábbi évekhez képest kevesebb
csapat nevezett a versenyre. Az ország
nyugati felébõl most nem akadt olyan csa-
pat, amely megmérette volna magát. A ki-
sebb érdeklõdésben talán az elmúlt hetek
demonstráció sorozatának is szerepe lehet, hiszen kollégáinknak igen
sokat kellett utazniuk, hogy április 9-én és 16-án, majd a verseny elõt-
ti napon is biztosítsák az FRSZ méltó képviseletét a „Hivatásunk vé-
delmében“ szervezett demonstrációkon.

A kora reggeli regisztrációt és
a horgászhelyek kisorsolását kö-
vetõen kereken 20 csapat kezdte
meg a felkészülést, és a saját, tit-
kos receptek alapján elkészített
etetõ anyagok kiszórását, így
próbálván a horgász szerencse
mellett a halakat is a maguk ol-
dalára állítani, csalogatni. A ver-
seny a horgászinduló elhangzá-
sával vette kezdetét. Az állásokat
végigjárva kiderült, hogy most
nem minõségi horgászatba kezd-
tek a kollégák, hanem mennyisé-

gibe. Mindenki a kishalak kifogására állt rá. Szégyen ide, szégyen oda,
de nem volt egyetlen horgász sem, aki nagyobb, nemesebb halra sze-
relte volna a botját. Néhányan szinte gépiesen szedték ki a kisebb mé-
retû halakat. A verseny ideje alatt a versenybizottság tagjainak nem
kellett egyetlen horgászhoz sem odamenni, lemérni a kifogott nagyobb
méretû halat.

Sajnos az elõzõ napi csendes, szép, napsütéses idõ a verseny
napjára elromlott. Reggelre enyhébb fagy volt, és a szél is rákez-
dett. Nehéz, sötét fellegeket kergetett maga elõtt. Mindenki kém-
lelte az eget, hogy mikor állnak össze a felhõk és nyílnak meg az
ég csatornái. Bizony egész délelõtt elkelt a melegebb ruha. No,
és persze a belsõ melegítésrõl sem feledkeztek meg a verseny-
zõk.

Többen kihasználták a part közelébe
kihelyezett szalonnasütõ helyeket, és tü-
zet raktak, hogy az is melegítse õket. Per-
sze volt olyan is, aki a tûz fölé egy darab
szalonnát, vagy kolbászt is tartott. Így
nemsokára ínycsiklandozó illatok száll-
tak a tó körül. Ebbe az illatfelhõbe kap-
csolódott be a szervezõk által ebédre be-
ígért gulyás illata.

A versenyzõket kísérõ családtagok
kihasználták a tó és környéke által kínált
lehetõségeket. A gyerekek elsõsorban a
játszóteret vették igénybe, míg néhány
természetet kedvelõ felnõtt a táj szépsé-

geiben gyönyörködhetett. E mellett ismerkedtek is az ország külön-
bözõ részeibõl összejött kollégák. A hobbi mellett szakmai kérdé-
sek is fölmerültek. Szóba került a most minden hivatásos állomá-
nyút érintõ, nyugdíjjal kapcsolatos kormánytervezetek is. Sokan in-
dulatos megjegyzéseket tettek a kormány tagjaira, a képviselõkre.
Mindenkit érdekelt az elõzõ napi budapesti demonstráció is. A be-
szélgetés ellenére nem feledkeztek meg a jövetelük céljáról, a hor-
gászatról sem. Mivel volt bõven mire figyelni, gyorsan eltelt a dél-
elõtt. Egy órakor újra felhangzott a horgászinduló, és a versenybi-
zottságok megkezdték a munkájukat. Ekkorra elkészült a finom gu-
lyás is. Így akinek lemérték a kifogott halmennyiségét, az megláto-
gatta a halõrház mellett felállított konyhát, és jóízûen megebédelt. 

Az eredményhirdetésre mindenki jóllakott, és kíváncsian várták
a verseny eredményhirdetését. Mivel nem fogott senki nagy halat,
ezért ezt a díjat a tó gazdájának, Szegedi Szabolcsnak osztotta ki a
versenybizottság. A legtöbb halat a nyíregyházi Csengeri Tibor kol-
légánk fogta ki, összesen tizenöt kilogrammot (560 db-ot).

Elmondhatjuk, hogy az idõjárás is kitartott a versenyzõk mel-
lett, mert az esõ csak eredményhirdetés közben eredt el. És akkor
is megvárta, míg kihirdettük nyerteseket, és gratuláltunk nekik.
Már mindenki pakolt, mikor erõteljesebben rákezdett.

Harmadik helyezett csapat az MRSZKI-One lett. Tagjai: Tóth
Géza, Hronyecz László, és Péter Gábor.

Második helyezett csapat a Nyíregyházi „Gumikeszeg” lett.
Tagjai: Rozsnyói László, Kozma Tamás és Csengeri Tibor.

Elsõ helyezett, és egyben címvédõ is a KMK csapat lett. Tagjai:
Kovács András, Mecsei József és Kovács László.

Gratulálunk a helyezést elért csapatoknak és minden résztvevõnek. 
A szervezõk és a Független Rendõr Szakszervezet vezetése ne-

vében köszönöm a részvételt. 
Balázs Sándor FRSZ BAZ Megyei Elnök



Orbán Viktor látogatása a LIGA
Szakszervezetek elnökénél

Gaskó István elnök
meghívására Orbán
Viktor miniszterelnök
munkalátogatást tett a
LIGA Szakszervezetek
székházában. A tár-
gyalópartnerek megál-
lapodtak abban, hogy
egyeztetéseket fognak
folytatni Munka
Törvénykönyve várható
módosítási irányairól.
Leszögezték: vannak
vitás kérdések a kormány és a LIGA Szakszervezetek között,
melyeket eltérõen ítélnek meg.

Orbán Viktor megerõsítette: a kormány munka alapú gazdaság
felépítésére törekszik, hogy minél több embernek legyen
tisztességes megélhetése Magyarországon. Gaskó István arra kérte
a miniszterelnököt, hogy a jövõben lényegesen jobb legyen a kor-
mányzat és a szakszervezetek közötti egyezetés.

A fegyveres és rendvédelmi dolgozók talán
nem veszítik el minden szerzett jogukat

Vannak olyan megoldások, amellyel a fegyveres és rendvédel-
mi dolgozók nem veszítik el minden, eddig megszerzett elõjogukat.
Nagy valószínûség szerint egy részét megtarthatják, legalábbis a
miniszterelnökben van ilyen gondolat – nyilatkozta a Klub
Rádiónak Gaskó István a miniszterelnökkel folytatott megbeszélés
után.

Lopakodó törvényalkotás 
a munkavállalók ellen

A LIGA Szakszervezetek határozottan elutasítja a konvergencia
programban szereplõ terveket, amelyek a munkaerõpiac szabályo-
zásának változásairól szólnak. Azok jelentõs része ugyanis arról
szól, hogy az állam és a munkáltató miként tudja még hatásosabban
befolyásolni a munkavállalók életét, valamint szabályozni a
munkaidõt gazdasági igényeinek megfelelõen.

A munkaidõ hosszabb távú átcsoportosításának lehetõsége, a
szabadság kiadásának munkáltató érdekei szerinti könnyítése, a
túlóra megváltásának variálhatósága és más hasonló intézkedési
tervekkel a kormány egyrészt már megint a tõkének kedvez a
munkavállalók helyett, másrészt munkahelyeket szüntet meg,
hiszen az által, hogy rugalmasítja a munkavégzés idejét és korlá-
tait, csökkenti az egyes munkakörök ellátásához hosszú távon
szükséges munkavállalók létszámát.

Leginkább azonban azt tartja elfogadhatatlannak a LIGA
Szakszervezetek, hogy az Alkotmánybíróság ismételt állásfoglalá-
sai ellenére a kormány meglépi azt, amitõl a kezdetektõl tartottak a
munkavállalók. A hat hónapos próbaidõvel ugyanis a kormány
gyakorlatilag bevezeti az indoklás nélküli felmondás intézményét a
versenyszférában is. Ilyen hosszú próbaidõ ugyanis szakmailag tel-
jesen indokolhatatlan, ugyanakkor elég hosszú idõ egy idénymun-
ka, vagy akár egy betanított munka elvégzésére is. Ez után azonban
minden következmény és indoklás nélkül utcára tehetõ a
munkavállaló.

A LIGA Szakszervezetek szerint a Nemzeti Együttmûködés
Kormányán külön számon kérhetõ, hogy a munkavállalók mil-
lióit érintõ intézkedésekrõl miért csak egy angol nyelvû inter-
netes dokumentumból tájékozódhatnak az állampolgárok, és
miért maradt el ismét minden érdemi párbeszéd vagy konzultá-
ció.

A LIGA Szakszervezetek is részt vett 
az április 16-ai demonstrációnkon

Gaskó István elnök a fegyveres és rendvédelmi dolgozók április
16-ai demonstrációja elõtt az FRSZ-hez címzett levelében
leszögezte, hogy: „A LIGA Szakszervezetek támogatja a szak-
szervezetetek tagjainak küzdelmét munkavállalói jogaitokért,
egyetért céljaitokkal és ezt szóban, írásban és tettben is kihangsú-
lyozza.

A LIGA Szakszervezetek szerint elfogadhatatlan a fegyveres és
rendvédelmi szférában dolgozók szerzett jogainak megcsorbítása,
a már nyugdíjba vonultak visszakényszerítése az aktív szolgálatba,
valamint az érdemi egyeztetés teljes hiánya.

A LIGA Szakszervezetek követeli egy tisztességes megélhetést és
egészséges öregkort biztosító életpályamodell bevezetését a
fegyveres és rendvédelmi szférában.

A LIGA Szakszervezetek tagjaiként számíthattok a támogatá-
sunkra, amelyrõl levélben értesítjük Pintér Sándor belügymi-
nisztert is, valamint számíthattok jelenlétünkre a szombati
demonstráción is.“ (A LIGA elnökének belügyminiszterhez
címzett levele az alábbiakban olvasható – a szerkesztõ megjegy-
zése)

Összeállította a LIGA honlapja alapján: v.f.
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LIGA HÍREK

A LIGA felszólította 
a belügyminisztert a fegyveres 

és rendvédelmi szakszervezetekkel
való érdemi tárgyalásokra!

„Pintér Sándor Belügyminiszter úr!

A LIGA Szakszervezetek megdöbbenéssel értesült arról,
hogy a belügyi kormányzat az érdekegyeztetés minden
megszokott és törvényekben elõírt formáját megkerülve tervezi
alapvetõen megváltoztatni a fegyveres és rendvédelmi állomány
jogviszonyait. Az olyan szerzett jogok, amelyek lényegében
befolyásolják a fiatal munkavállalókat a pályaválasztásban, így
például a haza és az állampolgárok hivatásos szolgálatára való
felesküdésben, nem változtathatóak meg ugyanis egyik napról a
másikra, kiváltképp nem az érintettekre nézve hátrányosan.

A jogbiztonság, amely alapvetõ demokratikus jog és minden
állampolgárt megillet, sokkal nagyobb részben kell szerepet
kapjon azon munkavállalók jogviszonyában, akik hivatásuk tel-
jesítése közben nem csak életüket kockáztatják, de alapvetõ
jogaikról is le kell, hogy mondjanak. Ezért a LIGA
Szakszervezetek szerint elfogadhatatlan a fegyveres és rend-
védelmi szférában dolgozók szerzett jogainak megcsorbítása, a
már nyugdíjba vonultak visszakényszerítése az aktív szolgálat-
ba, szolgálataik el nem ismerése. 

A kormány eddig megismert tervei helyett a LIGA
Szakszervezetek követeli egy tisztességes megélhetést és
egészséges öregkort biztosító életpálya modell bevezetését a
fegyveres és rendvédelmi szférában, amelyet szigorúan az
érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés során dolgoznak
ki, és amely nem jár a jelenleg szolgálati jogviszonyban állók
jogainak legkisebb mértékû csökkenésével sem. 

Amennyiben a belügyi kormányzat nem változtat eddigi
álláspontján, a LIGA Szakszervezetek tevõleges támogatásáról
biztosítja az érintett szakszervezeteket az érdemi egyeztetések
törvényes eszközökkel való kikényszerítése végett. 

Budapest, 2011. április 12.
Üdvözlettel:  Gaskó István LIGA Szakszervezetek”
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Orgovány Zoltán: a testület gondjai, 
az állomány problémái mindenütt tetten érhetõk

Nincsenek speciális, fajsúlyos helyi problémák - Fejér megye rend-
õri állományát ugyanazok a kérdések foglalkoztatják napjainkban,
mint a testület valamennyi tagját: sikerül-e a szakszervezeti veze-
tõknek konszenzusra jutni a kormányzattal, s ha nem, vajon ered-
ményre vezetnek-e a demonstrációk? Orgovány Zoltán, az FRSZ
megyei elnöke szerint a Széll Kálmán-tervben megfogalmazott cél-
kitûzések tovább rontják a rendõrök megélhetési lehetõségeit, s
perspektívátlanná teszik a hivatást. 

- Az általános  megszorítások a napi munkában is érintik a kol-
légákat – ma  már mindenki számára egyértelmûvé vált, hogy nem
a parancsnokok hozzáállásán múlik a munkafeltételek pozitív vagy
negatív alakulása. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a közép- és alsó-
vezetõk kettõs szorításban élnek: szeretnének megfelelni az irányí-
tók által támasztott követelményeknek, s egyben érdekeltek az opti-
mális munkakörülmények megteremtésében. Ez utóbbihoz azonban
sem a pénzügyi, sem a technikai feltételek nem biztosítottak. Az or-
szág és a rendõrség gazdasági helyzete elválaszthatatlan, a forrás-
hiány egészen a helyi szintig, a helyi kapitányságokig legyûrûzik –
érthetõ, ha emiatt meglehetõsen frusztrált a parancsnoki állomány.

S ami már nem csak a vezetõket érinti: a Hszt. tervezett módo-
sítása számtalan irritáló jogszabályi koncepciót tartalmaz. A mi-
niszterelnök és a belügyminiszter valamennyi rendõrhöz eljuttatott
levele pedig éppen az ellenkezõ hatást váltotta ki: a kollégák in-
kább szánalmas magyarázkodásnak, mint munkára inspiráló buz-
dításnak könyvelték el. 

A belügyminiszter utasítására a Fejér megyei kapitányságokon
is készültek hangulatjelentések – ezek a „szondázások” a parancs-
nokok számára is fontosak, hiszen lakmuszpapírként jelzik a mun-
katársak véleményét, hozzáállását, aktivitását. Úgy gondolom: va-
lamennyi érintett tiszta képet kaphatott a rendõrségen belül uralko-
dó állapotokról, az állomány elkeseredettségérõl, kiábrándultságá-
ról. Ennek hátterében egyértelmûen az áll, hogy a tervezett intézke-
dések korántsem festenek fel vonzó életpálya modellt az állomány
számára. Különösen annak fényében elkeserítõ e tény, hogy me-
gyénkben a testület átlag életkora nem éri el a 34 évet. Szakmai
karrierre, a munkahely által nyújtott perspektívára nem is gondol-
hatnak kollégáink!  

Felesleges hangsúlyoznom, hogy a fegy-
veres testületek tagjai nem tartoznak azok kö-
zé, akik érdekeltek az utcai tiltakozó akciók-
ban. Az elmúlt, közel egy évtizedben azonban
többször kellett a véleménynyilvánítás ezen
formájával élnünk, sõt a jelenlegi kormány
beiktatása után már száz nappal létrehoztuk
a demonstrációs bizottságot. Köztudott: a
Független Rendõr Szakszervezet ugyan a tár-
gyalások híve, de a rendvédelmi szférában
uralkodó áldatlan állapotok miatt ezúttal a
keményebb fellépés mellett döntöttünk. Talán e magatartásnak is
köszönhetõ, hogy a testületen belül megnõtt a szakszervezet tevé-
kenysége iránti érdeklõdés.  Napjainkban már nem csak az általunk
nyújtott szolgáltatások, a különbözõ kedvezmények, szolgáltatások
érdeklik az állomány tagjait – azt is érzékelik, hogy az FRSZ az
egyetlen olyan szervezet, amely hatékonyan képes fellépni érdekei-
kért. Úgy látom, a bajban valóban megmutatkozik az egység, a szo-
lidaritás. Ennek tanújeleként minõsítem, hogy a parancsnokok sem
alkalmaztak retorziót a demonstrációk résztvevõi ellen. A kemény,
magvas gondolatok az állományban gyökeret vertek ugyan, de
hangsúlyozzuk, hogy az elkeseredés nem mehet a munka rovására,
s a kormányzati elképzelések elleni tiltakozások sem árthatnak a
közbiztonságnak. Ennek szellemében több szakmai eseményt - így
például a baleset-megelõzési és autóvadász akciókat - anyagilag is
támogatunk.

S miközben az országos folyamatokra és a rendõrséget érintõ
változásokra figyelünk, a megyei és helyi rendezvényeket, a közös-
ségépítõ programjainkat sem hanyagoljuk el. Az állomány nagy
megelégedésére felelevenítettünk egy korábban honos tradíciónkat,
így a kerek születésnapjukat ünneplõ nyugdíjas kollégákat – FRSZ
tagságtól függetlenül - megköszöntjük. Az FRSZ Fejér megyei ve-
zetése jó kapcsolatot ápol a szakmai irányítókkal: állandó meghí-
vottjai vagyunk a fõkapitányi értekezleteknek, s rendszeresen részt
veszünk az érdekegyeztetõ fórumokon, ahol hangot is adunk véle-
ményünknek.  

Süli Ferenc

Berta Tibor: sajátos kettõsség a készenléti rendõröknél
A Készenléti Rendõrség FRSZ elnöke tíz-

éves civil szakmai pályafutás után, 1984-ben
lépett a jogelõd szervezetbe, s különbözõ be-
osztások után 2009 augusztusában vonult
nyugállományba. Érdekvédelmi tisztségvise-
lõként természetesen gyakorta találkozik a
kollégákkal, bár mint mondja: jelenleg egyre
nehezebb erre megfelelõ idõpontot találni, hi-
szen rendkívül leterheltek a munkatársak.

- A Készenléti Rendõrség állományában
dolgozni még ma is megtiszteltetés, hiszen az
itt kapott feladatok valóban a klasszikus rendõri munka krémjét je-
lentik. Az új év azonban - hazánk EU-s elnöksége miatt - új feladato-
kat is hozott az itt szolgálatot teljesítõk számára, hiszen a számtalan
rangos sportverseny, rendezvény mellett a delegációk biztosításában
is meghatározó szerep hárult rájuk. S míg másutt gond van a túlórák
kifizetésével, itt ez a pénzügyi tranzakció zökkenõmentesnek mond-
ható. Számomra is meglepetésként hatott, hogy e téren kettõsség jel-
lemzi a kollégák mentalitását: idõnként ugyan elégedetlenek a sok
munka miatt, másrészt viszont örülnek annak a plusz jövedelemnek,
amely esetenként megközelíti az egyhavi illetmény összegét is.
Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy havi száz túlóra teljesítése
rendkívül megterhelõ mind mentálisan, mind fizikailag. Júliustól ter-
mészetesen visszaáll a már megszokott, normál munkarend, s a sza-
badságok is jobban tervezhetõek lesznek. Köztudomású, hogy a tes-
tületen belül rendkívül nagy a fluktuáció – nem volt ez másként ko-
rábban a Készenléti Rendõrségnél sem, de ez a tendencia napjaink-
ra kevésbé jellemzõ. Sokan vidékre, szülõföldjükhöz közelebb kíván-
nak kerülni, de ez csak az érzelmi rész. A racionális érv pedig az,
hogy vidéken nem kell ennyi túlórát és készenléti szolgálatot teljesí-
teni, más a munkarend, így ennek megfelelõen az életritmus is.

Az elmúlt évek beszerzéseinek köszönhetõen jobb, korszerûbb,
könnyebb felszerelést kaptak a Készenléti Rendõrség munkatársai
– olyat, amely nagyobb biztonságot nyújt számukra. Gondot jelent
azonban, hogy ezek az eszközök és védõfelszerelések – pénzügyi fe-
dezet hiányában - nincsenek bevizsgáltatva, s így hivatalos doku-
mentum sincs arról, hogy a testvédõk, védõ funkciójú bakancsok
ütés és szúrás ellen milyen szinten védik meg a kollégákat. 

A készenléti szolgálatban lévõk számára rendkívül fontosak az
elhelyezési körülmények. Elmondhatjuk, hogy a budapesti bázison
viszonylagosan elfogadható miliõ került kialakításra, a szobák pi-
henésre alkalmasak. Ugyanez jellemzõ a vizesblokkok állapotára,
számára is. 

Az itt dolgozóknak a legnagyobb gondot a bérezés jelenti: a
munkatársak legalább 50%-os bérfejlesztésre tartanak igényt. Ter-
mészetesen õket is foglalkoztatja a szolgálati nyugdíj idejének meg-
állapítása, s mivel többen a nyugállományba vonulás után is a
rendszerben kívánnak maradni, státuszuk, jövedelmük egyértelmû
megfogalmazását szorgalmazzák.

Ismeretes, hogy az általános megszorításoknak a rendõrség is
kárvallottja. A technikai ellátottság szintje visszaesett, legújabban
már az üzemanyag ellátással is gondok vannak. Az elmúlt húsz év-
ben számtalan elvonás, átszervezés tanúi lehettünk. Ezek nem vol-
tak mindig sikeresek, de a kudarc nemcsak a rendõrséget, hanem a
politikai és szakmai vezetést is minõsíti. 

A Készenléti Rendõrségnél a parancsnokok jó munkakapcsola-
tot ápolnak a beosztott állománnyal, s ez részben a speciális mun-
kakörülményekbõl, a hosszan együtt eltöltött idõbõl adódik. Ennek
megfelelõen a konfliktuskezelés is elfogadható. E körben gyakran
elhangzik: az itt dolgozók egy családot alkotnak, s ennek megfele-
lõen viszonyulnak egymás gondjaihoz, problémáihoz is. 

Süli Ferenc
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Módosítani tervezik a nyugdíjba vonulás feltételeit, eltörölni a
hivatásosok korkedvezményét és emelni a nyugdíjkorhatáru-
kat 65 évre. Igaz, a világon mindenütt lehetõleg a feladatra úgy
fizikai képességei, mint egészségi állapota legmagasabb fokán
álló embereket alkalmaznak, kivéve ebben a köztársaságban,
ahol ez kevésbé számít. Játszunk el a gondolattal, s nézzük meg
mi lesz ebbõl?

Rendõrségi tagtoborzó 2033-ban, Magyarországon

• Állj közénk, gyere rendõrnek! Vár egy tartalmas életpályamodell!
Légy a munkatársunk! Szüksége van rád a kormányodnak! Nem
lesznek hálátlanok! Ha szeretnél egy rutinos, fiatalosnak nem
mondható, de rendszeresen Cooper-tesztet futó sikerorientált csa-
pat tagja lenni: Jelentkezz rendõrnek!!

• Amit nyújtani tudunk:
• Versenyképes fizetés: (minden nap versenyt futhatsz a végrehajtóval)
• Közutálat! (na, de kinek jó, ha mindenki szereti?)
• Annyit bírságolhatsz, amennyit a fõnökeid meghatároznak.
• Egyenruházat, mely gyorsabban változik, mint a párizsi divat.

(Na de a gyártóknak is meg kell(ene) kapnia a betevõt!!!)
• Saját gépjármû használat térítése kilométerenként 9,-Ft-tal. (Kár,

hogy a benzin ma már 400,-Ft és sajnos a politikusaink és veze-
tõink nekik nem felróható módon ezt nem tudják, hiszen õk so-
sem tankolnak, mert közpénzen autókáznak)

• Évi akár több száz óra túlmunka lehetõsége, INGYEN! (felejtsd
el a konditermet és a kocsmát, spórolj pénzt a családodnak, töltsd
szabadidõdet a szolgálati helyeden!)

• Közmegbecsülés: ha szolgálatban megölnek, hõsi halottá nyilvá-
nítanak (vagy nem)!

• Karrierlehetõség! Gépkocsivezetõbõl belügyminiszter lehetsz,
közalkalmazottból megyei rendõrfõkapitány!

• A magad ura lehetsz. Egy gépjármû egy rendõr! Egy 20 fõs kocs-
mai verekedõ tömeggel szemben intézkedhetsz egyedül, senki vé-
leményét nem kell kikérned!

• Döntéseiden nem kell rágódnod, megteszi helyetted az ügyészség!
• Nem kell gondolkodnod, hiszen az állampolgárnak mindig igaza

van, ha mégsem, akkor a kormány semmissé teszi a döntésed!
• Sokat lehetsz a szabad levegõn (amíg nem hibázol) és edzheted a

lábad.
• Egy nagyvárosban éjszaka akár másodmagaddal is fenntarthatod

a közrendet és a közbiztonságot!
• Beleolvadhatsz a tömegbe, hiszen a láthatósági mellényedet hord-

ja még a közterület-fenntartó és a köztisztasági dolgozó, valamint
a gyepmester is.

• A kormány ad neked hobbyt! Modellezés! Életpálya modellezés!
A fizetésedbõl futja makett házra és makett autóra!

• Mindig tiéd az utolsó szó! Parancs, értettem!
• Szabad idõdben oda mehetsz, ahova akarsz, csak ezt elõre jelezd,

és mindig tartsd magadnál a mobilod, hogy berendelhessenek!
• Kedvezõ percdíjak, kifogástalan hangminõség a vonal mindhá-

rom végén!

• Gondoskodnak magánéleted sérthetetlenségérõl. A házastársad
hûségérõl vagy hûtlenségérõl a vezetõid is meggyõzõdnek! Akár
évente többször is. (ne kelljen neked ezzel veszõdnöd!)

• A szabályokat nem kell fejbõl tudnod, úgyis naponta üti egyik a
másikát, naponta változnak meg visszamenõleg 20 évre!

• Havonta nagylelkûen adakozhatsz! Úgy hívják: nyugdíjjárulék!
Hiszen az általad befizetett összeget sohasem kapod vissza, így
elköltheti a pénzt az állam a rászorulók között! Neked nem lesz rá
szükséged, a temetõbe nem jár a pénzes postás!

• Cafetéria összegedet folyamatosan csökkentjük, és így rengeteg
idõt spórolunk neked. Nem kell hosszú estéken törnöd a fejed,
hogy mire költsd, és üdülnöd sem kell menned.

• Gyermekeid – igaz, nem lehetnek majd rád büszkék, de – leg-
alább jó vicceket hallanak a barátaiktól! (már ha lesznek nekik)

• Bárki, bármikor, minden ok és minden következmény nélkül fel-
jelenthet! Viszont gondolj arra, milyen jól szórakoznak szegé-
nyek, ha majd látják, hogy jöttek hozzád házkutatni!

• Vannak jogaid! Jogod van hallgatni, vezetõid felkészültségét
õszintén csodálni, ellenõrzõ elõjáróid pillanatnyi hangulatválto-
zásainak függvényében magasröptû kioktatásokat hallgatni. Jo-
god van kérdezni, és jogod van késõbb ezt nagyon, de nagyon
megbánni!

• Amit elvárunk cserébe tõled?
• Vállald mindezt 65 éves korodig! Hidd el, megéri!
• Ha megéled az átlagéletkort, akkor boldogan töltheted el a hátralé-

võ egy-két nyugdíjas évedet egyedül, csendesen, mivel a feleséged
már 20 éve elvált, a gyermeked pedig felnõtt, amíg te szolgáltál.

A kormány nyugdíjszigorítási terveinek margójára 3. rész

FRSZ NYÍLT NAPOK
MINDEN HÓNAP ELSÕ ÉS HARMADIK KEDDJÉN A RIK-BEN

ÉS A KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉGNÉL
Felhívjuk a rendõrség budapesti székhelyû szerveinél szolgálatot
teljesítõ kollégák figyelmét, hogy a Független Rendõr Szakszerve-
zet rendszeres tájékoztató nyílt napokat tart a Teve utcai Rendõrsé-
gi Igazgatási Központban és a Készenléti Rendõrségnél.
Az érdeklõdõk tisztségviselõinktõl tájékozódhatnak:
- az FRSZ érdekvédelmi tevékenységérõl,
- jogos járandóságaik érvényesítésének módjáról,
- a szakszervezetünk által nyújtott kedvezményekrõl.

I  d  õ  p  o  n  t:
- a RIK-ben (Budapest, XIII. ker. Teve u. 4-6., 9-10-es szekció te-

rem) minden hónap elsõ keddjén 9:00 és 13:00 óra között,
(nem csak BRFK-soknak!);

- a Készenléti Rendõrség (Budapest, Kerepesi u. 47-49.) FRSZ irodá-
jában minden hónap harmadik keddjén 10:00 és 14:00 óra között.

Bõvebb információ:
- Kovács Györgytõl, az FRSZ Közép-magyarországi régió elnökétõl

(70/701-98-16, kovacs004@freemail.hu) és
- Zoltán Gábor BRFK megyei elnöktõl 

(70/415-64-85, zgabi68@t-online.hu )
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõ kollégát!
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Rejtvény
Vízszintes: 1. Megfejtendõ 1. (zárt betûk: E, T, O, Z,
A) 12. Várakozik 13. Féldrágakõ 14. Tiltó szó 15. Dó,
..., mi 17. Figyelmet felhívok 18. E. G. U. 19. Eledel 21.
Szuterén 23. Kerületére 24. Bejárat 26. Diagonális 27.
Kerti szerszám 29. Olasz folyó 30. Nem az 31. Ameri-
kai hírügynökség 32. S. E. T. 33. Kiejtve: áramforrás 35.
Veteményesbe való 38. Könyvet böngész 41. Elõtag-
ként: kettõs 42. Asszonynak való 44. Osztrák és japán
autójel 46. ... ipso; természetesen, épp azért 47. Német
tojás 49. Vágóeszközt 51. Szilícium-dioxid 53. Tejter-
mék 55. Szentpétervár folyója 57. Ragályos betegség
59. Palackok 61. A buddhizmus egyik ága 62. Ruházat
63. Nátrium 64. E. D. 65. Kazah-üzbég sóstó 66. Dobó
István városa 68. Féltíz!
Függõleges: 1. Törzs 2. Magunk 3. Arra a helyre megy
4. Asszonya 5. Mennyiségjele 6. Személyetekrõl 7.
Gondozó 8. Jó méz fája fordítva 9. Orosz repülõgépjel
(Iljusin) 10. Fõvárosa: Luanda 16. Csecsemõ etetésekor
használatos 18. Kései napszak 20. A szerelem múzsája
22. Légnemût 25. J. P. 28. Szunnyadó 30. Férfinév (... a
viking) 32. Megfejtendõ 2. (zárt betûk: Z, R, E, K) 34.
E napon 36. Kutya 37. Nagy szegénység 39. Király,
Goneril atyja 40. Jimi Hendrix szülõhelye 43. Félszáz
45. Derû 48. Régi fegyver 50. Dalol 52. Létezik 53.
Nyakbavalót 54. Lángok 56. Kívánt 58. Rossz bor 60.
Nincs tovább 65. Névelõ
A helyes megfejtõk között FRSZ ajándéktárgyakat 
– póló, sapka, bögre – sorsolunk ki. 
A megfejtéseket május 28-ig kérjük a központi iroda cí-
mére beküldeni: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em.
A borítékra kérjük ráírni: Rejtvény

Korona Apartmanház – Csokonyavisonta
10% kedvezmény tagjainknak

A 2006. július 1-jén nyílt – a
fürdõ bejáratától 200 m
távolságra fekvõ – apart-
manházunkban társalgó, 5
db 2 ágyas és 2 db 4 ágyas
apar tman található. A 2
ágyas apar tmanok pótá-
gyazhatóak. Valamennyi
apar tmanhoz jól felszerelt
mini konyha, színes TV

(kábel TV), fedett terasz tartozik. Az udvarban saját medence, fedett
kerti grillsütõ, bográcsoló található. Zárt díjmentes parkoló az udvarban.
A földszinti társalgóból nyílik az 5 db 2 ágyas apartman, ebbõl 3 a
mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehetõ. Az emeleti 4 férõhe-
lyes apartmanokhoz 2 hálószoba (televíziókkal), jól felszerelt konyha,
fürdõszoba és fedett terasz tartozik. A díjmentesen használható
medencében a légbefúvás és vízalatti vízsugármasszázs teszi kelleme-
sebbé a fürdõzést.
A helyi termál – és strandfürdõ kiválóan alkalmas a mozgásszervi bán-
talmak és elfajulásos gerincbántalmak gyógyításában. Kedvezõ ered-
ménnyel alkalmazzák idült nõgyógyászati bántalmak és gyulladásos
betegségek gyógyításánál is. A fürdõnek napozásra és játékra kiválóan
alkalmas szabad terei vannak, lombos fái és virágai pedig árnyat és
kellemes környezetet adnak. A két gyermekmedence vízhõfoka 26-32 °C,
vízmélységük 30-100 cm. A 2-2 fedett, ill. nyitott gyógyvizes medencék
35-37 °C-os gyógyvízzel üzemelnek. Az egyedi kialakítású élmény-
medencében víz alatti vízsugármasszázs, pezsgõfürdõ, ill. vízgomba
található. Az óriáscsúszda használata ingyenes.
Apartman Fõszezonban Elõ- és utószezonban
2 férõhelyes 10.000 Ft/éj 8.000 Ft/éj
4 férõhelyes 16.000 Ft/éj 13.000 Ft/éj
Partnerünk az FRSZ tagok számára aktuális áraiból 10% kedvezményt
biztosít, amely a szálláson felül a Korona Apartmanház és Étterem szol-
gáltatásaira is kiterjed.

Elérhetõségek: Katz Zoltán 06-30-3399-834 vagy 06-82-475-177,
e-mail: katzkft@t-online.hu      Honlap: www.csokonya.hu




