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FRSZ Országos Rendõrmotoros Campingtalálkozó
A SZERVEZÕK EZÚTTAL IS KITÛNÕRE VIZSGÁZTAK

A Független Rendõr Szakszervezet Országos Választmányának fel-
kérésére az FRSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöksége ismét
vállalta, hogy megszervezi az Országos Rendõrmotoros Találkozót.

A rendezvény elõkészítése során tisztáztuk az alapvetõ elvárásokat: fõ
szempontként azt határoztuk meg, hogy tartalmas programokkal szolgál-
junk, s tagjaink számára se legyen anyagilag megterhelõ a találkozó. Az
útvonal optimális megválasztása mellett a költségtakarékosságot is szem
elõtt tartottuk. 

A Független Rendõr Szakszervezet vezetésével közösen úgy döntöt-
tünk: tagjaink, és családtagjaik számára ingyenessé tesszük a találko-
zót. 

A különbözõ információs csatornáknak - Frász újság, FRSZ honlap,
tisztségviselõk - köszönhetõen már az eseményt megelõzõ hónapokban
sokan érdeklõdtek rendezvényünk iránt, s elõzetesen be is regisztrálták
magukat. 

S ahogy ezen a nyáron már megszokottá vált: az egész heti jó idõ az
eseményre elromlott. Az ország fölé érkezõ hidegfront  sok motorozást
kedvelõ kollégánkat elriasztott hobbijának gyakorlásától. Péntek délután
és este még számtalan hívást kaptunk - sokan telefonon érdeklõdtek, hogy
megtartjuk-e a rendezvényt, mert Miskolcra az országos média vihart és
felhõszakadást prognosztizált. Szerencsére ezek egyike sem következett
be, ám az idõ valóban esõsre fordult. Szerencsére nem folyamatosra, csak
idõszakonként zúdult nyakunkba az égi áldás! Ez azonban elég volt ah-
hoz, hogy néhányan lemondják a részvételüket. Természetesen többen
voltak azok, akik a riasztó hírek ellenére eljöttek.

A rendezvény elsõ napján a folyamatosan érkezõ motorok hangjától
volt hangos a Várstrand és környéke. A beérkezõ kollégák a regisztrációt
követõen sok ismerõssel találkoztak, hiszen legtöbbjük nem elõször vett
részt motoros találkozón. A bátrak, az elszántak gyorsan felállították sát-
raikat a strand kijelölt részén, majd megkezdték a barátkozást a korábban
érkezõkkel. Egy rövid megnyitót követõen - melyen részt vett Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei rendõrfõkapitánya és az FRSZ fõtitkára is, a je-
lenlévõket vendégül láttuk néhány hidegtállal, melyet a Miskolci Vigadó
Étterem ajánlott fel és készített el.

Szombaton reggel, indulás elõtt a fõkapitányság forgalomellenõrzõ al-
osztályának vezetõje tartott rövid eligazítást a résztvevõknek, majd sorba
rendezõdtek a motorosok és elindultak a kétszáz kilométeres túrára. Az
indulás jó hangulatban, és fõleg jó idõben, ragyogó napsütésben történt -
igazi motorozásra való körülmények között.

Az elsõ etap Miskolcról a Bükkön át Egerbe vezetett. Útközben, a
Bükkben egy rövid pihenõt tartottunk, hiszen a szerpentinekkel sûrûn te-
le lévõ út erõsen igénybe vette a motoron ülõket. 

Egerben az út egyenesen a Szépasszony-völgybe vezetett, ahol az elõ-
re megrendelt ebéd várta a túrázókat.  Ebédidõben volt lehetõség a völgy,
és a pincék megtekintésére. Többen éltek a lehetõséggel, és vásároltak is
a nevezetes, ízletes egri borokból.

Indulás után, még Eger városának külterületén elég erõs zápor ért el
bennünket, ám mire kiértünk a városból, elállt az esõ, és a felhõk közül
idõnként kikandikált a nap is. Sajnos Mezõkövesdre érve olyan heves,

jéggel kísért vihar kapott el bennünket, hogy kénytelenek voltunk meg-
szakítani utunkat, és a rendõrkapitányság épületének elõterébe húzódva
vészeltük át a zord idõt. A közel félórás kényszerpihenõ alatt valamelyest
száradtak a motorosruhák. Így legalább mindenki tesztelhette, hogy meg-
érte-e a rá kiadott összeg, vagy sem!

Indulás után, de még Mezõkövesden egy múzeum tárlatából kaptunk
rövid ízelítõt, mely méltán érdemelne jelentõsebb nyilvánosságot. A
résztvevõk nagyobb része ugyanis még soha nem hallott errõl a különbö-
zõ gépeket kiállító nevezetességrõl. 

Mezõkövesdrõl az utunk a magyarság egy híres történelmi nevezetes-
ségéhez vezetett: a muhi csata emlékére készített emlékmûhöz. E látoga-
tás inkább hátrányunkká, mint elõnyünkké vált. Közel nyolcszáz évvel
ezelõtt itt verte tönkre Batu kán tatárjai és mongoljai élén az egyesült ma-
gyar királyi és hûbérúri hadsereget. Szégyenteljes csatavesztésünk emlék-
mûve szintén szégyenteljesnek mondható - az elhanyagoltság látszatát fe-
jezi ki. 

Ezt követõen a közeli Ónodra látogattunk el a csapattal, ahol a neve-
zetes Ónodi Országgyûlés helyszíneként ismertté vált várat tekintettük
meg. A néhány évvel ezelõtt elkezdett feltárás és felújítás eredményeként
kezd kibontakozni a sokáig mellõzött, és magára hagyott vár. Talán egy-
szer erre az objektumra is sikerül nagyobb pénzösszeget kilobbizni a he-
lyi lokálpatriótáknak.

A késõ délutáni órákban - már újra napsütésben - érkeztünk a mis-
kolci Avas hegyi kilátóhoz, ahonnan széttekintve mindenki megcsodál-
hatta Miskolc páratlan adottságokkal rendelkezõ látképét. Sokan gyö-
nyörködtek az erdõs hegyek közé települt város  nyújtotta pazar pano-
rámában.

A várstrandra visszaérkezést követõen mindenki fáradtan szállt le a
motorok nyergébõl, s fogyasztotta el az ízletes babgulyást, amely vacso-
rául szolgált a túrázóknak.

Az este, pihenéssel, az élmények megbeszélésével telt el.

Vasárnap reggel mindenki sátort bontott, és elindult hazafelé, hiszen
hétfõn kezdõdött a munka azok számára, akik nem szabadságuk ideje
alatt vettek részt a rendezvényen.

A résztvevõk ezzel a gondolattal indultak hazafelé; a távolmaradók
sajnálhatják, hogy megijedtek az esõtõl, és nem jöttek el, hiszen megint
sikerült egy, a motorosok szempontjából tartalmas túrát összeállítani. Ez-
zel  remélhetõleg kedvet adtunk egy nagyobb, de önállóan, vagy kisebb
baráti társasággal együtt megtartandó, több napos túrához, ahol lesz idõ
alaposan körbejárni a most meglátogatott helyszíneket. 

A legtöbben már érdeklõdtek a következõ évi motoros találkozóval
kapcsolatosan, és ígéretet tettek arra, hogy amennyiben az FRSZ költség-
vetése engedi - és ismét megszervezésre kerül -  feltétlenül ellátogatnak
hozzánk.

Balázs Sándor 
BAZ megyei elnök
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Demonstrációk és tárgyalások
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL

A Független Rendõr Szakszervezet több mint két évtizedes történe-
tének legmozgalmasabb napjait éljük. A fegyveres és rendvédelmi
szférát érintõ kormányzati elképzelések, a már meghozott és vár-
ható jogszabályi módosítások azt vetítik elõre, hogy a magyar
rendõrök élet- és munkakörülményeiben radikális változások vár-
hatók. A testület aktív és nyugállományú tagjai – az ismertté vált
koncepciók szerint – felkészülhetnek szerzett jogaik korlátozására,
esetenként megszüntetésére. A tervezetekbõl az is egyértelmûvé
vált, hogy a rendõrök állampolgári jogaik további szûkítése mellett
fokozottabb magánéleti ellenõrzésekre is számíthatnak. Az FRSZ
mindezek ellenére a tárgyalások híve, ám nem mond le arról sem,
hogy tagjainak érdekeit hazai és nemzetközi bíróságokon képvisel-
je – nyilatkozta lapunknak Pongó Géza, a szakszervezet fõtitkára.

- Eseménydús napok, hetek állnak a Független Rendõr Szakszerve-
zet irányítói, tagjai mögött, s ezeken a próbatételeken nem csak kitûnõ-
re vizsgázott valamennyi résztvevõ – úgy tûnik, a demonstrációk, meg-
mozdulások példás egységbe tömörítették az érintetteket. Fõtitkár úr
osztja ezt a véleményt? 

- Feltétlenül! A június 29-én megtartott, félpályás útlezárással nyomaté-
kosított tiltakozó akciónk a Független Rendõr Szakszervezet történetének
legnagyobb visszhangot kiváltó megmozdulását jelentette. Az egész ország-
ra kiterjedõ demonstráció kiváló lehetõséget nyújtott arra, hogy az óriási saj-
tóérdeklõdésnek köszönhetõen a nyilvánosság elé tárjuk álláspontunkat a
kormányzati koncepcióval szemben. Célunkat elértük, hiszen milliók számá-
ra tudatosítottuk, hogy milyen intézkedés tervezeteket tartunk elfogadhatat-
lannak. Ismeretes: olyan politikai elképzelések láttak napvilágot, melyek ra-
dikális hatással lennének az aktív állomány élet- és munkakörülményeire. El-
sõsorban nem az új, még kidolgozás alatt lévõ életpályamodell ellen protes-
tálunk – magunk is azt valljuk, hogy mind a szolgálati törvény, mind a hiva-
tásosok elõmeneteli rendszere megérett a módosításra, korszerûsítésre. Azt
azonban már nem tudjuk elfogadni, hogy szerzett jogainkat drasztikusan
csorbítsák! Köztudomású, hogy a kabinet a szolgálati nyugdíjat járandóság-
gá kívánja átalakítani, s az a kolléga, aki nem reaktiváltatja magát, köteles
lesz adózni – a legújabb információk szerint a legmagasabb adókulccsal. A
kiszivárgott hírek elementáris felháborodást váltottak ki a testület szinte va-
lamennyi tagjában – véleményüknek a politikai döntéshozók és a társadalom
elõtt is hangot kellett adnunk. Kommunikációnk sikerességét, az aktív és a
nyugállományú kollégák problémái iránt érzett felelõsségünket a demonstrá-
ciókon megjelentek magas száma igazolta vissza. Úgy gondolom: az elmúlt
hónapok minõségi változást hoztak a szakszervezeti munkában! Tovább erõ-
södött a szolidaritás érzése, s markánsan jelentkezett a kohéziós erõ – hi-
szem, hogy a közelmúlt tapasztalataira a jövõben is építhetünk.

- Fõtitkár úr sikerrõl, az összefogás erejérõl szólt. Ugyanakkor azt
is örömmel vehettük tudomásul, hogy az FRSZ mögött és mellett más
érdekvédelmi szervezetek - sõt a civilek - is felsorakoztak!

- Sikernek könyvelem el azt is, hogy a kormányzati törekvések ellen
mindvégig törvényes keretek között tiltakoztunk, s az egymást követõ de-
monstrációk atrocitás, probléma nélkül zajlottak le. Ezeken a rendezvénye-
ken azonban nem csak a Független Rendõr Szakszervezet tagsága vett
részt. Csatlakoztak hozzánk a testület nyugdíjasai, valamint a LIGA kon-
föderációhoz tartozó más civil és fegyveres társ-szakszervezetek is. Az
összefogást, az együttmûködés nagyszerûségét példázza, hogy az általunk
szervezett tiltakozó akcióval párhuzamosan a LIGA tagszervezetei sztráj-
kot hirdettek, ennek megtartásához azonban az új jogszabályi környezet
nem biztosított megfelelõ, konzekvenciáktól mentes lehetõséget. A szak-
szervezeti vezetõk tagjaikat, a sztrájkban résztvevõket nem kívánták olyan
helyzetbe hozni, amely felveti a munkahelyi szankció lehetõségét is. 

- Nézzük a közelmúlt történéseit kronológiai sorrendben! A figye-
lemfelkeltõ demonstrációknak milyen „utóélete” volt, miként reagált rá
a politika és a szakmai irányítás?

- A nyár és a szabadságok ellenére az érdekegyeztetésben nincs ubor-
kaszezon - folyamatos egyeztetések zajlanak az életpályamodellrõl, a je-
len és a jövõ rendõri generációinak elõmeneteli lehetõségeirõl, egy folya-
matosan felfelé emelkedõ pályaív megrajzolásáról. De hogy az idõrendet
is betartsuk: a bejelentett, de nem megtartott sztrájk után Czomba Sándor
államtitkár és több tárca – közöttük a Belügyminisztérium – képviselõje
vett részt a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokon. E fórumokon is-
mét hangot adtunk véleményünknek. Jeleztük: nem tudjuk elfogadni a
kormányzati koncepciót, s követeltük, hogy kezdjünk újabb egyeztetése-
ket a szolgálati nyugdíj rendszerének fenntartása, valamint a Munka Tör-
vénykönyvének konszenzussal történõ elfogadása érdekében. Bevallom,
elégedetlenek vagyunk a tárgyalások eredményeivel, mert nem, vagy csak
csekély mértékben veszik figyelembe véleményünket. Köztudomású,
hogy a kormányzat teljesen át kívánja alakítani a rendõri hivatást: új kép-
zési, továbbképzési, elõmeneteli rendszert építenek fel, melyet szigorú

normák öveznek. Az általunk kritizált pontok
nem annyira az elvárásokban, mint inkább az
anyagi ellentételezésben érhetõk tetten. A terve-
zetben ugyanis csak 2014-tõl javulnának a fegy-
veres szférában dolgozók jövedelmei, a követel-
ményeket azonban már korábban alkalmazni
akarják – ez elfogadhatatlan az állomány szá-
mára. A Független Rendõr Szakszervezet azt szeretné elérni, hogy átme-
neti rendelkezésként minimum öt évig biztosítsák a kimenetel intézmé-
nyét a több évtizede szolgálatot teljesítõk számára. Az állomány azon tag-
jait illetõen, akik az új rendszerben nem kívánnak már szolgálatot teljesí-
teni, a hatályos jogszabályok alapján biztosítani kellene jogviszonyuk
megszüntetését felmentéssel és végkielégítéssel. A rendõrség kötelékébe
újonnan belépõk pedig már az új modul rendszer ismeretében és annak el-
fogadásával tennék le szolgálati esküjüket. A koncepció egyik legna-
gyobb fogyatékosságának változatlanul azt tartjuk: a munkaanyagban
nem látunk olyan ösztönzõ erõt, mely a tisztes munkát megbecsüli, s több
évtizedre képes a testülethez kötni a munkatársakat. 

- Tételezzük fel, hogy a kormányzat az õszi ülésszakon az általa pre-
ferált törvénytervezetet terjeszti az Országgyûlés elé, melyet a képviselõk
várhatóan megszavaznak! Mit tehet ebben az esetben a szakszervezet?

- Az FRSZ a saját koncepciójának érvényre juttatásáról akkor sem
mond le, ha a Parlament megszavazza a tervezetet.  A már inaktív kollé-
gák nyugdíjának eltörlése, járandósággá alakítása számunkra nem fogad-
ható el, hiszen lehetetlen élethelyzetbe sodorja egykori munkatársainkat.
Ezért tartom fontosnak a tárcával és a kormányzattal való tárgyalásain-
kat, ám elvárjuk, hogy javaslatainkat építsék be az új jogszabályokba. A
kormányzati elképzelés ugyan tartalmazza a könnyített rendszer és a ren-
delkezési állomány intézményét, de e két lehetõség választása valószínû-
leg csökkenõ bért és nyugdíjat vonzana magával. Ennek ismeretében
könnyen megjósolható, hogy kollégáink a további szolgálatteljesítés
mellett döntenek - életpálya helyett tehát valóban halálpálya vár az ötven
év feletti állományra. A statisztikák lehangoló adatokról tanúskodnak: a
rendõrségtõl nyugállományba vonultak esetében az átlag életkor a hat-
vankét évet alig haladja meg. Szomorú ilyet prognosztizálnom, de az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányságon hamarosan fel kell emelni a kegyeleti
ügyekkel foglalkozó egység létszámát, hiszen - amennyiben a koncepció
nem változik - a jövõben egyre több kollégánkat veszíthetjük el.

- A közelmúltban nyilvánosságot kaptak olyan vélemények is, me-
lyek szerint a szakszervezetek politikai megrendeléseket teljesítenek. Ez
az állítás megér egy reflexiót?

- Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Független Rendõr Szak-
szervezet tisztán érdekképviseleti szervezetként mûködik, s azonos tá-
volságot tart valamennyi politikai erõtõl. Nem kívánunk azon szakszer-
vezetek közé lépni, melyek együttmûködési megállapodásokat kötnek
egy-egy párttal. Ez távol áll nézeteinktõl, alapelveinktõl. 

Tevékenységünket a tagság egyéni és kollektív képviselete motivál-
ja, hatja át, s reményeim szerint e célkitûzésünknek nap mint nap ele-
get teszünk. S ha így van, az egyértelmûen az egész tagság érdeme! Ez-
úton is köszönöm, hogy aktivistáink – esetenként a szélmalomharcot is
felvállalva - töretlen lelkesedéssel küzdenek céljaink megvalósításáért. 

- Fõtitkár úr! Ahogy az érdekegyeztetésben, úgy a szakszervezeti
életben sincs nyáron holtszezon, sõt ebben az idõszakban a számtalan
rendezvény mellett az eddig elvégzett munka értékelésére is sor került.
Mit mutat az elsõ fél év mérlege? 

- A mérlegkészítés folyamatos: a közelmúltban értékeltük az elmúlt fél
év szakmai jellegû tevékenységét, s az FRSZ gazdálkodását. Megállapít-
hattuk, hogy a terveknek megfelelõen dolgoztunk, pénzügyi feladatainkat
pontosan teljesítettük, s elvégeztük azt a magas szintû munkát, melynek
folytatása õsszel várható. Az értékelõ tanácskozáson természetesen szó
esett a tavaszi-nyári, az FRSZ történetében példátlan erejû megmozdulá-
sokról, melyeken rendkívül fegyelmezetten - esetenként anyagi áldozatot
is vállalva – jelentek meg tagjaink. Tudták, hogy ezek a lépések nem ön-
célúak! Örvendetes volt számunkra, hogy akcióinknál a LIGA és a CESP
vezetõi személyesen is kifejezték szolidaritásukat, s támogattak bennünket. 

A nyár anyagilag is kedvezõ fordulatot hozott a Vodafone elõfize-
tõk számára. A Liga csomagjához csatlakozva jóval kedvezõbb tarifák-
kal beszélhetnek kollégáink, ha a változást személyesen is bejelentik a
szolgáltató valamelyik ügyfélszolgáltató irodájában. 

S hogy más nyári eseményekrõl is ejtsünk néhány szót! Már eddig is
számos rendezvény megtartására került sor: gyermek- és családi napok,
motoros találkozó, horgászversenyek színesítették a kollégák szabadsá-
gát, s a turisztikai szezonban még több helyszínen szerveznek kulturális
és sport programokat aktivistáink – közülük is megkülönböztetett figyel-
met érdemel a kisszékelyi motoros találkozó. Süli Ferenc
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Dávid Tibor: 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz?
Július utolsó munkanapján a köz-
szolgálati életpályamodellek koor-
dinálásáért felelõs Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium jóvá-
hagyta az érintett tárcák által kidol-
gozott, egyes életutakhoz kapcsoló-
dó ágazati személyzeti stratégiákat.
Dávid Tibortól, a Független Rendõr
Szakszervezet fõtitkár-helyettesétõl
megtudhattuk: csaknem az egész
nyár az érdekegyeztetõ fórumok je-
gyében telt el.

Érthetõ a felfokozott munkatempó,
hiszen a belügyi, a honvédelmi, a nemzetgazdasági, a közigazgatá-
si és a külügyi tárcának július 31-ig kellett elkészítenie az egyes
életutakhoz kapcsolódó ágazati személyzeti stratégiákat. Ez tehát
határidõig megtörtént, a KIM pedig jóváhagyta a minisztériumok
által kidolgozott koncepciókat. Ezek a tervezetek a továbbiakban a
szokásos ügymenet alanyai lesznek: a kormány várhatóan augusz-
tusban jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt törvényjavasla-
tokat, melyek – minden bizonnyal – vélhetõen már az õszi ülésszak
elején a parlamenti képviselõk elé kerülnek. 

Nekünk, szakszervezeti vezetõknek nem lehetnek illúzióink a
készülõ jogszabályokkal kapcsolatban! Tavasszal a kabinet még
azt ígérte: a szolgálati nyugdíj elvételéért a hivatásos állományról
szóló törvényben „kárpótolnak” bennünket, vagyis egyfajta korrek-
cióra számíthatunk. Ma már tudjuk – ez biztosan nem teljesül! Az
életpályamodell sem elképzeléseink szerint alakul, hiszen rapid
módon gyökeresen átalakítja az állomány élet- és munkafeltételeit,
mellõzve minden átmenetet. A Független Rendõr Szakszervezet a
tárgyalások során mindig hangsúlyozta: a kiszámítható, teljesít-
ményorientált szakmai karrier hívei vagyunk. 

A szaktárcához eljuttatott javaslatainkat egyeztettük a többi,
rendészeti ágazatban mûködõ – BRDSZ, Rendõr Szakszervezetek
Védegylete, RKDSZ – érdekvédelmi szervezettel. Közösen kezde-
ményeztük, hogy a kormányzati elképzelésekkel szemben a 2014-
ig elhúzódó 30%-os illetményemelés már jövõ év elején megvaló-
suljon, s a kabinet ezt követõen kezdje el az állomány fizetésének
európai átlaghoz közelítõ felzárkóztatását. Az új beosztási és illet-
ményrendszer elindításával kapcsolatban is számos homályos pon-
tot fedeztünk fel, s úgy tûnik, a munkáltató számára sem ad egyér-
telmû kapaszkodási pontokat. Ezek közé tartozik például a külön-
bözõ rangcsoportok fizetési kategóriája. Elfogadhatónak tartjuk
ugyanakkor a pótlékrendszer átalakítását, azonban javasoljuk: az
eltörölni kívánt pótlékok a bérbe elosztva és a jelenleg még meglé-
võ béren kívüli juttatások a jelenlegi bérrel együttesen képezzék a
tervezett béremelés alapját. Véleményünk szerint a tervezet által
ígért „jelentõs” béremelés mindenkinek nettó béremelést kell ered-
ményeznie – a szakszervezetek számára továbbra is elfogadhatat-
lan a bérek szinten tartása bármely állománykategória számára.  

A kormányzati koncepcióhoz – a konkrét javaslatokon túl – ál-
talános kritikát is megfogalmaztunk. E szerint nem látni a tervezet-
ben az alapvetõ cél megvalósulását: nevezetesen, hogy egy teljes
életpályára kiterjedõ, kiszámítható és vonzó, a szervezethez tarto-
zást, lojalitást erõsítõ, hosszú szolgálatvállalásra ösztönzõ életutat
mutasson fel a személyi állomány számra.

Mindezek ismeretében kétségeim vannak azzal kapcsolatban,
hogy a 2012 valóban az elrugaszkodás éve lesz a rendõri állomány
számára. Úgy látom: a szakadék szélérõl a mélybe ugrás vár ránk!
Ebben a szituációban a Független Rendõr Szakszervezetre az a
méltatlan feladat hárul, hogy tagjainknak párnát készítsünk a be-
csapódási ponthoz – így talán az érkezés is kevésbé fájdalmas lesz,
s megadja a túlélés lehetõségét!

Süli Ferenc

Az Európai Bizottság alapvetõ jogokért felelõs biztosához fordult 
az FRSZ az öregségi korhatár alatti nyugdíjasok jogainak védelmében

A Magyar Közlönyben megjelent azon alkot-
mány-módosítás, mely a jövõben lehetõvé te-
szi az általános öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltését megelõzõen folyósított nyugellátások
csökkentését, szociális ellátássá alakítását,
vagy munkavégzésre való képesség esetén
akár a megszüntetését is. A korábban megál-
lapított és folyósított nyugellátások a hatályos
jogszabályok alapján jóhiszemûen szerzett és
gyakorolt jognak minõsülnek és a nemzetközi
jog alapelvei szerint fokozott jogvédelem alatt
állnak!

A Független Rendõr Szakszervezet álláspont-
ja szerint az alkotmány-módosítás súlyosan sérti az Európai Unió Alap-
szerzõdését és Alapjogi Chartáját, valamint az EU Bírósága által követ-
kezetesen alkalmazott jogelveket, ezek közül is különösen a jóhiszemû-
ség, a jogbiztonság, a visszaható hatály tilalma, a szerzett jogok védel-
mének elveit.

Mindezek miatt a Független Rendõr Szakszervezet az Európai
Bizottság alapvetõ jogokért felelõs biztosához fordult. Viviane
Reding asszony figyelmét felhívtuk arra is, hogy a kifogásolt sza-
bályok alkotmányba foglalásával az Országgyûlés lényegében ki-
zárta a sikeres hazai jogérvényesítés lehetõségét, így jogorvoslatot
a szabályozással érintett közel 600 ezer honfitársunk csak a nem-
zetközi szervezetektõl remélhet.

A Független Rendõr Szakszervezet nem vitatja a Kormánynak
és az Országgyûlésnek azt a jogát, hogy a szociális ellátórendszert
a társadalmi igazságosságnak megfelelõen alakítsa át úgy, hogy te-
kintettel van a gazdasági lehetõségekre, a jelenlegi és a jövõben
várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra. Ezen törekvése
azonban nem járhat a magyar és a nemzetközi jog által elismert és

védelemben részesített alapvetõ emberi jogok
és szabadságok sérelmével!

Azok, akik a Hszt. hatályba lépése elõtt vagy
azt követõen döntöttek a hivatásos pályafutás
mellett, életük tervezése során számoltak a szol-
gálati nyugdíj lehetõségével. Az átlagosnál több
kötelezettséggel és számos alapvetõ emberi jog
korlátozásával járó szolgálat vállalásakor nyil-
vánvalóan ez volt az egyik tényezõ. A már szol-
gálati nyugállományban lévõk teljesítették az ál-
lammal szemben vállalt kötelezettségeiket, s en-
nek ellentételezéseként vonulhattak az átlagosnál
korábban nyugdíjba. A magyar államnak ugyan

így teljesítenie kell a már nyugállományba vonult hivatásos állomá-
nyúakkal szembeni vállalt kötelezettségét és számukra a külsõ körül-
mények változása ellenére úgy kell a szolgálati nyugdíjat biztosítania,
ahogy azt korábban vállalta! Ellenkezõ esetben az a megengedhetetlen
helyzet állna elõ, hogy csak az egyik fél (a munkavállaló), teljesítette
szerzõdésben vállalt kötelezettségét, a másik fél pedig a teljesítés elfo-
gadása után saját kötelezettségét egyoldalúan felmondja!

A Független Rendõr Szakszervezet szerette volna elkerülni ha-
zánk európai szégyenpadra állítását. Javaslatainkat azonban a kor-
mányzat lesöpörte, így nem maradt más választásunk, minthogy
nemzetközi jogi fórumokon védjük meg a hazánkat esküjükhöz hí-
ven szolgált bajtársaink és más honfitársaink jóhiszemûen szerzett
jogait. Ennek érdekében kértük az Európai Bizottság alapvetõ jogo-
kért felelõs biztosát, egyben a Bizottság alelnökét, hogy vizsgálja
meg a kifogásolt alkotmánymódosítást és annak az Európai Unió
alapdokumentumaiba ütközése esetén tegye meg a magyar kormány
jogsértésének megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

Pongó Géza fõtitkár
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Mi történt a RÉT-en?
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) július 11-én megtar-
tott soros ülésén elhangzottakról az alábbiakban számolunk be. A
tanácskozást az ORFK gazdasági fõigazgatója Lajtár József r. vezérõr-
nagy vezette. Az ülésen részt vett még továbbá Gömbös Sándor r. ez-
redes, az ORFK Hivatala Jogi Fõosztály vezetõje, valamint Zakor Sán-
dor, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat munkatársa. Szakszerveze-
tünket az ülésen Dávid Tibor fõtitkár-helyettes képviselte.

Cafetéria elemek kiosztása ismét
Az FRSZ ismételten tájékoztatást kért a végrehajtás állásáról, külö-

nös tekintettel az étkezési utalványokra, mivel a június 6-ai RÉT ülé-
sen elhangzottak szerint azokat júliusig a munkáltatóknak az érintettek-
hez el kellett juttatniuk.

Az ORFK gazdasági ellátó igazgatóságok és a rendõrség költségve-
tési szerveinek tájékoztatása szerint az üdülési csekkek kiosztása min-
denhol megtörtént. Késések elõfordulhatnak ott, ahol a jogosult (beteg)
szabadságon volt, vezényelték stb., de értesítésük megtörtént. A BSZKI-
nál névelírás és választható cafetéria elem módosítás miatt késett a csek-
kek kiadása, de azokat 2011. június 30-ig bezárólag kiosztották. Ameny-
nyiben elõfordult, hogy az állomány bizonyos tagjai az üdülési csekket
nem kapták meg, az ügy kivizsgálásához pontos adatokra: név, beosztás,
és szolgálati helyre van szüksége a munkáltatóknak. Amíg ezek nem áll-
nak rendelkezésükre, érdemben nem tudnak állást foglalni vagy szükség
esetén intézkedni. Az étkezési jegyeket gyártó céggel a szerzõdést 2011.
június 8-án írta alá az ORFK és másnap a megrendelést leadták. A cég a
megrendelés kézhezvételét követõen, 5 munkanap alatt legyártotta az ét-
kezési jegyeket, és azokat 2011. június 17-én megküldte az ORFK GF
GEI részére. 2011. június 30-ig az elsõ 6 hónapra járó étkezési jegyeket
kiosztották. Lajtár József r. vezérõrnagy az ülésen tájékoztatást adott ar-
ról, hogy az étkezési jegyek a továbbiakban a cafetéria szabályzatban
foglaltaknak megfelelõen a ledolgozott hónapok után kerülnek majd ki-
osztásra az illetményfolyósításokkal egy idõben.

Öröm az ürömben, hogy az elsõ félévre esedékes étkezési utalvá-
nyos járandóságokat a munkáltatók teljesíteni tudták, de álláspontunk
szerint a mintegy fél éves késedelmet meg lehetett volna elõzni azzal,
ha a belügyi tárca korábban cselekszik, és nem várja meg a vonatkozó
szabályzat kiadásával 2011 év tavaszát.

Az új bevetési/gyakorló ruha és bakancs tapasztalatai
A hivatásos állomány részére információt kértünk – a visszatartott ruha-

pénz terhére – kiosztásra került új típusú bevetési/gyakorló ruha és bakancs-
viselési tapasztalatainkról. Információink szerint ugyanis a kollégák részé-
rõl minõségi kifogások merültek fel: a ruha szövetén átlátni, illetve a ba-
kancsról a kapcsok lepattognak. Tájékoztatást kértünk, hogy a minõség te-
rén milyen intézkedésekre került eddig sor, vagy mit terveznek cselekedni.

Az ORFK álláspont szerint 2011 évben a ruházati utánpótlás terhére,
természetben biztosított termékek beszerzésére a Belügyminisztérium kö-
tött szállítási szerzõdést. A szerzõdés szerinti teljesítés ellenõrzése a Bel-
ügyminisztérium kompetenciája. A rendõrség azonban – együttmûködve a
Belügyminisztériummal – heti rendszerességgel gyártásközi ellenõrzése-
ket tart. A gyártásközi ellenõrzések során a fent említett minõségi kifogá-
sok körét érintõ problémák nem voltak tapasztalhatóak. A gyártóhoz sem
érkezett ez idáig ilyen jellegû panasz. Az ORFK kérte a szakszervezetek
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a fent említett minõségi kifogások
hány fõt és mely megyékben érintenek. Egyben kérte: tagságukat ezúton is
tájékoztassák, hogy a rendõrség által forgalmazott/biztosított ruházati ter-
mékek mindegyike rendelkezik jótállással. A jótállás érvényesítése önálló-
an, vagy az illetékes ruházati elõadókon keresztül történik.

Fenti munkáltató válasz alapján ez úton is kérjük a tisztségviselõin-
ket és tagunkat, hogy a hibás termékek jótállásának érvényesítése cél-
jából a lehetõ leghamarabb keressék fel a szervezet ruházati elõadóját
és a minõségi kifogásaikat lehetõleg írásban terjesszék elõ, annak érde-
kében, hogy az késõbb igazolható legyen.

A rendészeti iskolákon végzett állomány elosztása
A Készenléti Rendõrségnél felállított századokba beosztott, de koráb-

ban a vidéki fõkapitányságokra toborzott frissen végzett tiszthelyettesi
állomány a lakóhelyüktõl távol számosan Budapestre kerültek beosztás-
ba helyezésre. Ezen állomány érdekében kérdeztük meg, hogy meddig
kell a Készenléti Rendõrségnél szolgálatot teljesíteniük és kezdeményez-
tük, hogy az ORFK tegyen intézkedéseket arra, hogy az érintettek terve-
zett létszámhelye a megyei fõkapitányságokon biztosított legyen.

Lajtár József indítványozta, hogy önálló napirendként a következõ
RÉT ülésen kerüljön megvitatásra a felvetésünk.

Mivel az FRSZ a konstruktív megoldások híve, így az állomány ér-
dekében elfogadtuk a felajánlást.

Nyugdíjasok visszavétele
Jeleztük a tanácskozáson, hogy információink szerint 400 nyugállo-

mányba vonult, de még 57 év alatti volt NBSZ-es személy részére
küldtek ki levelet a szakszolgálattól, melyben személyzeti beszélgetés-
re kaptak meghívót az érintettek. Megkérdeztük, hogy az ORFK ter-
vez-e ilyen vagy hasonló intézkedést a nyugdíjas rendõri állománnyal.
Jeleztük, hogy több nyugdíjas tagunk is kezdeményezte a visszavételét
és a sikeres felvételi eljárás után financiális okok miatt rendre meghiú-
sultak a kinevezéseik. Kíváncsiak voltunk a munkáltatói oldal vélemé-
nyére, hisz az a közvélemény elõtt is ismert, hogy létszámhiány van je-
lenleg a rendõrségnél.

A válasz szerint nem volt ilyen belügyminiszteri szándék és mun-
káltatói döntés sem született erre. Azonban választ kaptunk arra, hogy
az ORFK indokoltnak tartja a rendõrség létszámát törvényben rögzíte-
ni, ami egyik részrõl pozitívum, a másik részrõl negatívum. A gazda-
sági fõigazgató véleménye szerint a pozitív oldala a költségvetési tör-
vény tárgyalásakor jelentkezik, a negatív oldala viszont, hogy parla-
menti döntés nélkül nem léphetõ át ez a keret, míg ez idáig „csak” a mi-
niszter szabályozta.

Lajtár József kifejtette, hogy azon rendõri
szerveknél, ahol nagymértékû a létszámhiány,
(fõleg a BRFK) ott már tervbe vették azt is,
hogy pályázatot hirdetnek felsõfokú civilek
részére és úgy próbálják leküzdeni a létszám-
hiányt. A létszámhiánnyal küzdõ szervek fel-
töltésére az ORFK rendelkezik anyagi erõfor-
rással. Elmondta azt is, hogy elképzelhetet-
lennek tartja, hogy elutasítást nyerjen a visz-
szavétel során a nyugdíjas rendõr, hiszen a
testületnek teljesen mindegy, kinek fizet. Né-
zete szerint a már kipróbált és jártas nyugdí-
jast elõnyben kellene részesíteni a járatlan ci-

villel szemben, hiszen nem kell kitaníttatni.
Az FRSZ részérõl értetlenül állunk a helyzet elõtt, mert a tagság ol-

daláról kapott információ és az ORFK álláspontja teljesen szembe
megy egymásnak. Úgy látszik, a végrehajtó szervek vezetõi nem mer-
nek anyagi forrást kérni a létszámhelyek feltöltésére, vagy nincsenek
tisztában a lehetõségeikkel. 

Ruházati könnyítés a nagy meleg miatt
Indítványoztuk, hogy a hõségriadók idején azon egyenruhás állo-

mány – különös tekintettel a Határrendészeti Kirendeltségeken és az
egyéb õrszolgálati helyeken szolgáló állományra - , akik fedett kültéri
helyen végzik a munkájukat - a ruházati szabályzattól eltérõen - ne
kelljen sapkát viselniük, mert a sokszor 50-60 fokos aszfalton elvisel-
hetetlen a munkavégzés a hõségben.

Lajtár József r. vezérõrnagy ígéretet tett arra, hogy továbbítja az or-
szágos rendõrfõkapitány felé a jelzett problémát.

GEI-k átszervezése – sokadszor
Az elõzõ RÉT ülésen is téma volt, s most ismét napirendre került a

GEI-k átszervezésének ügye. Kérdeztük, hogy megszületett-e a minisz-
teri döntés, és annak kapcsán ez idáig milyen intézkedésekre, döntések-
re került sor.

Az ORFK gazdasági fõigazgatójának tájékoztatása szerint a minisz-
teri döntés a közelmúltban megszületett. A döntés értelmében 2012. ja-
nuár 1-jei hatállyal valósul meg az átszervezés, úgy, hogy 2011. de-
cember 31-ei zárással megszûnnek a jelenlegi GEI-k és a megyei rend-
õr-fõkapitányságokon ismét létrejönnek a Gazdasági Igazgatóságok.
2011. szeptember 1-jei hatállyal kerülnek kinevezésre az igazgatók,
akiknek a zökkenõmentes átállás biztosítása és a szervezet személyi ál-
lománnyal való feltöltése lesz a feladatuk. Elsõdleges cél a jelenlegi ál-
lomány megtartása és annak a képzettségének megfelelõ munkakörben
való továbbfoglalkoztatása. Amennyiben erre nem lesz mód, akkor át-
képzési lehetõség biztosításával más munkakör felajánlása is szóba ke-
rülhet.

Az átszervezés végrehajtásával kapcsolatban a szakszervezetekkel
való egyeztetéseket a kinevezett gazdasági igazgatók haladéktalanul el
fogják kezdeni.

A tájékoztatás szerint Budapesten a területi szervek jogállása nem
fog változni, de a fõvárosban egy helyen mégis gyökeres változás lesz.
A Köztársasági Õrezred Gazdasági Igazgatósága átalakul és un. lakta-
nya hadtáp ellátásra rendezkedik be, ugyanis az õrezred a Készenléti
Rendõrség objektumán belül kapott elhelyezést. Az õrezred egyéb
funkcionális szerveinek is ez lesz a sorsa, többek között a Humánigaz-
gatási Szolgálatnak is.
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Bérkompenzáció – válasz nélkül
A Független Rendõr Szakszervezet rendõrségi munkavállalói
tagsága képviseletében Pongó Géza fõtitkár május 26-án levél-
ben fordult Rogán Antalhoz, a Fidesz és a KDNP frakció által
idén februárban felállított Bérmonitoring Bizottság vezetõjé-
hez, a Fidesz országgyûlési képviselõjéhez, valamint ezzel egyi-
dejûleg Prof. Dr. Szabó Mátéhoz, a Magyar Köztársaság Ál-
lampolgári Jogok Országgyûlési Biztosához. Beadványunkban
sérelmeztük az OÉT- en tavaly év végén született megállapodá-
sok be nem teljesülését. Levelünkben rögzítettük: a Független
Rendõr Szakszervezet elfogadhatatlan negatív diszkrimináció-
nak tartja, hogy a kormányzat a gazdasági és pénzügyi válság
terheit csak a közszféra vállára rakja. Elfogadhatatlan a rend-
õrségi foglalkoztatottak több éve tartó, reál keresetvesztést
eredményezõ illetménybefagyasztása a miatt is, mivel a kor-
mányzat a médiumokban ezzel ellentétes kommunikációt foly-
tatva folyamatosan a rendõri állomány megbecsülését hangoz-
tatja. Az ombudsman figyelmét pedig külön felhívtuk a Ma-
gyar Köztársaság Rendõrsége személyi állományát érintõen
megvalósuló, alapvetõ alkotmányos állampolgári jogokat –
mint az egyenlõ bánásmód követelményét, vagy a diszkriminá-
ció tilalmát – sértõ visszásságokra.

Mint ismeretes, a Rogán Antal vezette Bérmonitoring Bizottság
feladata az, hogy felügyelje az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban
2010. év végén született bérmegállapodásban foglaltak teljesülését
a köz- és a magánszférában egyaránt. Az OÉT-en tavaly év végén
született megállapodás szerint a minimálbér 6,1 %-kal, míg a garan-
tált bérminimum 5 %-kal kell, hogy emelkedjen az idén, továbbá
ajánlásként 4-6 %-os béremelés fogalmazódott meg a vállalkozá-
si szférában foglalkoztatott munkavállalókat illetõen.

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) hivata-
los közlése szerint január-február hónapban a bruttó átlagkere-
setek 3,1, míg a családi adókedvezmény nélkül számított nettó
átlagkeresetek 4,4 %-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

Fenti elõzmények után akkor lássuk a rendõrségi munkavállalók
keresetének alakulását.

A rendõrségi munkavállalók bére a Magyar Államkincstár
adatszolgáltatását tekintve mind a magánszektorra vonatkozóan tett
kormányzati ajánlástól, mind a KSH statisztikai adatától jóval el-
maradt. Egészen pontosan a bérek a következõképpen alakultak:

Az adatok alapján jól látható, hogy az illetmények sem bruttó-
ban, sem nettóban számolva lényegében alig emelkedtek: a közal-
kalmazottak bruttó illetménye 1,68 %-al, a tisztek illetménye
0,49 %-al, a tiszthelyetteseké pedig 1,05 %-al „emelkedett”,
amennyiben ezt a statisztikai számot emelkedésnek lehet nevezni!
Ráadásként a köztisztviselõk bruttó illetménye 0,45 %-al csök-
kent! Ráadásul ezek az adatok már a bérkompenzációt is tartal-
mazzák, mivel a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása szerint a
rendõrség állományából 17 271 fõ – a kb. 45 ezer fõs testület kb. fe-
le – részesül ilyen juttatásban. Bérkompenzációként fejenként átla-
gosan havonta 6.000 Ft juttatásban részesülnek az arra jogosultak. 

Beadványunkban felhívtuk Rogán Antalnak a figyelmét arra a
májusban megjelent sajtóhírre is, mely szerint a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) – amely pénzügyi forrá-
sait tekintve közintézménynek tekinthetõ – a bérkompenzáció nél-
kül keresetvesztést elszenvedõ munkavállalóit havi rendszeresség-
gel kompenzációs pótlékban részesíti. Szervezetünk arra kérte
Rogán Antalt, hogy a Bérmonitoring Bizottság vezetõjeként a
rendõrségi alkalmazottakat is érintõ negatív diszkrimináció problé-
máját a kormányzat irányába közvetíteni szíveskedjen. Kezdemé-
nyeztük továbbá a vállalkozói szféra bérnövekményeihez képest
fennálló különbség megszüntetésére, és a rendõrségi foglalkozta-
tottak illetményének emelésére vonatkozó intézkedéscsomag ki-
dolgozását, melyet lehetõség szerint a közszféra valamennyi mun-
kavállalójára szükségesnek tartunk kiterjeszteni. Fõtitkárunk tájé-
koztatta a képviselõ urat, hogy a levélben körülírt, alkotmányos jo-

gokat sértõ negatív diszkrimináció miatt egyidejûleg az Állampol-
gári Jogok Országgyûlési Biztosához is megkereséssel fordult.

Prof. dr. Szabó Máté ombudsman június 23-án kelt levelében
megköszönte, hogy szervezetünk nevében Pongó Géza megtisztel-
te a bizalmával és a probléma megoldása érdekében hozzá fordult,
továbbá, hogy felhívta a figyelmet a rendõrségen dolgozó munka-
vállalók keresetének alakulására, mely jóval elmarad mind a Ma-
gyar Államkincstár kimutatása szerint a magánszektorra vonatko-
zóan tett kormányzati ajánlástól, mind a KSH bruttó átlagkerese-
tekre vonatkozó statisztikai adatától. 

A beadványra reagálva Szabó Máté tájékoztatott arról, hogy a
közszférát érintõ negatív diszkriminációval kapcsolatban nem fo-
galmazhat meg hivatalos állásfoglalást, mert erre nincs törvényi
felhatalmazása.  Emlékeztetett, hogy az állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) a vizsgála-
ti lehetõségeit miként rendezi. 

/16. $ (1) Az országgyûlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélé-
se szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv eljá-
rása, ennek során hozott határozata, illetõleg a hatóság, illetve közszol-
gáltatást végzõ szerv tevékenysége során a beadványt benyújtó sze-
mély alapvetõ jogaival összefüggésben visszásságot okozott, feltéve,
hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetõségeket -
ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát - már
kimerítette, illetve jogorvoslati lehetõség nincs biztosítva számára. /

Ennek alapján a biztos kizárólag hatóság vagy közszolgáltató
eljárását vizsgálhatja, amennyiben annak során az alapvetõ jogok
sérelmének gyanúja merült fel.

Tekintettel arra, hogy az FRSZ nem az ombudsman által vizsgál-
ható hatósági-kör eljárását kifogásolta, hanem az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács 2010 decemberében megfogalmazott ajánlásának
elmaradását sérelmezte, ezért az állampolgári jogok biztosa nem ad-
hat ki állásfoglalást. Az Alkotmánybíróság ugyanis a 60/1992. (XI.
17.) számú határozatában elvi éllel mutatott rá arra, hogy a minisz-
tériumi, vagy egyéb központi állami szervektól származó, jogi
iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, iránymutatások, út-
mutatók, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések, ame-
lyeket a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak meg-
kerülésével hoztak, sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, amely
szerint a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
Ezért az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. Mind-
erre tekintettel, alkotmányos joggal összefüggõ visszásságot okozna
- írja levelében az ombudsman -, ha a kérésnek eleget tenne és állást
foglalna a felvetett kérdésben. Az ombudsman egyébként levelében
leszögezte: annak vizsgálata, hogy a köz- és a magánszférában tel-
jesültek-e az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésén született bér-
megállapodások, a Bérmonitoring Bizottság feladata. A panaszban
felvetett kérdéseket tehát ez a bizottság jogosult megválaszolni, il-
letve e bizottság kezdeményezésére történhet a rendõrségi foglal-
koztatottak illetményének megemelésére vonatkozó intézkedéscso-
mag lehetõség szerinti kidolgozása is.

Prof. Dr. Szabó Máté õszinte sajnálatát fejezte ki, hogy hatáskö-
re nem terjed ki a szóbanforgó ügy vizsgálatára, ezért nem nyújthat
érdemi segítséget.

Rogán Antaltól lapzártánkig még nem érkezett válasz a le-
velünkre.

(KB)
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Mi történt a BÉT-en?
A Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) július hónapban több
alkalommal is tanácskozott. Az ülések megtartására a Belügymi-
nisztérium kezdeményezésére került sor és a témát – mely a hi-
vatásos életpálya-modell kidolgozásával kapcsolatos elképzelé-
sek megvitatása – is a BM határozta meg. 

Újra tárgyalóasztalhoz ültette a rendvédelmi ágazathoz tartozó ér-
dekképviseleteket Pintér Sándor. Igaz, az egyeztetés nem a korked-
vezményes nyugdíj elvételérõl szólt csak, hanem az életpályamo-
dellrõl is, de mint kiderült, azért ebbe a modellbe is becsempészésre
került a szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatos néhány újabb negatív in-
formáció.

Amit az életpályáról tudni lehet:
Az életpálya-modell ismertetésével kapcsolatban az elsõ találko-

zóra a BÉT 2011. július 8-án megtartott ülésén került sor, ahol a szak-
szervezetek mellett jelen voltak a rendvédelmi szervek országos pa-
rancsnokságainak képviselõi is. Az elõzõ nap a BM által megküldött
mintegy 11 oldalas tanulmányról kezdõdött meg az eszmecsere, mely
anyagban szót ejtettek a hivatásetikai normákról, a munkaköri speci-
fikációról, a karrier utakról és munkakörcsaládokról, a horizontális és
vertikális életútról, a felmentettek tartalékállományáról, a képzési
rendszer átalakításáról és harmonizálásáról, az integrált tudásbázisról,
az összehangolt képzési rendszerrõl, a teljesítményértékelésrõl, a fej-
lesztésközpontú és alapú rendszerrõl, és még sorolhatnám. Mindezt
11 oldalban! Ugye felmerül az olvasóban, hogy mennyire komoly
anyag lehetett ez?

E csodálatos kis dolgozatból az FRSZ „csak” egyetlen dolgot hiá-
nyolt: a hivatásos állománytól elvárt többlet kötelezettségek, a foko-
zott fizikai és pszichikai igénybevétel méltó ellentételezését és a leg-
utolsó kedvezmény, a szolgálati nyugdíjrendszer eltörlésének kom-
penzációját! Ugyanis ezt ígérte úgy a kormányfõ, mint a belügymi-
niszter! E témakörnek ugyanis a „tudományos igényû” dolgozat írója
mindössze 16 sort szentelt, abban is csak a jelenlegi helyzetet írta kö-
rül, azt is elnagyolva. Úgy néz ki, egyre inkább bebizonyosodik az a
néhány héttel ezelõtti – a honlapunkon is megjelent - prognózisunk,
miszerint a „Magyary-programon alapuló egységes közszolgálati élet-
pályamodell“ hozadéka a hivatásos állomány számára (és gyanítható-
an a közszféra egésze számára is) a „nesze semmi, fogd meg jól“ lesz!
Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy ez alapvetõen nem a
belügyminiszter hibája. A miniszterelnök ugyanis a rendvédelmi szak-
szervezetek demonstrációs bizottságával való megbeszélés alkalmával
egyértelmûvé tette, hogy pénzt nem tud biztosítani a kormányzati bü-
dzsé a szerinte is méltánytalanul alacsony rendõri fizetések emelésére.
Mint kiderült, a szakmai vezetõk június 30-ig kaptak határidõt, hogy
újabb javaslatokat tegyenek az életpályamodell kialakítására. Úgy lát-
szik, ezt a 11 oldalt sikerült összehozniuk? A tanácskozáson – hogy
mentse a kínos helyzetet - dr. Eiselt György elmondta, hogy a minisz-
térium július 11-én estig elkészíti az életpályamodell javaslatot, me-
lyet még az este megküld az érdekképviseleteknek, és javasolta, hogy
13-án 14.00 órakor szakértõi egyeztetésen tárgyalják meg a javaslatot.
Az érdekképviseletek elfogadták a javaslatot. 

Július 12-én a déli órákban érkezett meg a belügyminisztérium-
ból az ígért  rendészeti életpálya koncepció újabb tervezete, amely
immár 38 oldalasra sikeredett és továbbra sem nélkülözte a tudomá-
nyos nyelvezetet, de már némi konkrétumokat is tartalmazott. Egy-
szóval a rendészeti életpályamodell belügyi tervezetében elmondhat-
juk, hogy van benne minden. Van benne rendfokozat helyett rangfo-
kozat, egy kis korpótlék, moduláris rendszerû képzés, bér- és illet-
ményrendszer. A konkrétumok leginkább abban mutatkoztak, hogy
bemutatásra került a rendõrségi pályaív, melybõl kiderült, hogy a
mai rendfokozatoknak a jövõben semmi jelentõsége nem lesz. A mai
bértáblát a tervek szerint rangosztályok fogják felváltani és a rendfo-
kozatokat rangcsoportok. Tudás és tanulás alapú rendvédelmi társa-
dalom megteremtését tûzte ki célul ez a tervezet is, melyben elõre
jutni a ranglétrán csakis úgy lehetséges majd, hogy az egyénnek a
különbözõ beosztásokhoz rendelt képesítési követelményeknek kell
majd megfelelnie, mely tudásanyagot a Nemzeti Közigazgatási
Egyetem falain belül lehet megszerezni. Meg fog szûnni a soron tör-
ténõ elõreléptetés jelenlegi rendszere és a „rang” alapvetõen a betöl-
tött munkakörhöz fog kötõdni. Pl. alapfokozatú rendõr rangosztály-
ba fog tartozni a járõr, a mozgóõr, míg a KMB-s, az ügyeletes, a vál-
tásparancsnok és a nyomozó a rendmesteri rangosztályt fogja képez-
ni. Természetesen az elõbbi felsorolásban csak egyes beosztások let-
tek érintve a teljesség igénye nélkül. Mindenesetre ahhoz, hogy va-

laki elõbbre juthasson, plusz tudásanyagot kell szereznie és ha meg
is szerzi majd a megfelelõ képzettséget, sikerrel kell majd megpá-
lyáznia az áhított magasabb beosztást.

A meghirdetett BÉT ülésen szakszervezetünket Dávid Tibor fõ-
titkár-helyettes képviselte, aki az ülés keretében kifejtette, hogy a
BM egy silánynak is alig mondható munkaanyagot bocsátott a szak-
szervezetek rendelkezésére, melyre azt mondták, hogy ez a rendé-
szeti életpályamodell. Az FRSZ álláspontja szerint a minden konk-
rétumot nélkülözõ irományt nem lehet életpályamodellnek nevezni,
mert egyrészt minden nemû hatásvizsgálat mentesen és átmenet nél-
kül 2012 januártól be kívánja vezetni a tervezetben szereplõ irányel-
veket, másrészt a horizontális elõrejutási lehetõség (a mai fizetési fo-
kozat emelkedés) látszatja sincs benne. Javasolta, hogy kapjon min-
den érintett 5 évet az átmenetre, úgy, ahogy azt a Hszt. bevezetése-
kor biztosította a törvény. Az ülést vezetõ BM Személyügyi Fõosz-
tály vezetõje válaszában kifejtette, hogy az érdekképviseletek elé tárt
koncepció csak és kizárólag a rendõrségre nézve került kidolgozás-
ra. Hangot adott annak is, hogy ez a munkaanyag nem képviseli a
kormány álláspontját és, hogy a munkatársai a rendelkezésükre álló
adatokból és információkból állították össze.

Mint arról már a honlapunkon is hírt adtunk, a Belügyi és Rendvé-
delmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Független Rendõr Szak-
szervezet (FRSZ), Rendõr Szakszervezetek Védegylete (RSZV) és a
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ),
megegyeztek abban, hogy együttesen lépnek fel a rendõrség aktív és
nyugállományú személyi állományát érintõ törvények megalkotása és
az életpályamodell kialakítása során a tárgyalásokon. Fentiekkel össz-
hangban a július 13-ai BÉT ülést követõen megállapodott a négy ér-
dekképviselet, hogy a szakértõi tárgyalásokon egy-egy kijelölt sze-
méllyel képviseltetik magukat.

Az FRSZ, összefogva a társ rendõrségi szakszervezetekkel, közös
álláspontot alakított ki a véleményezésre küldött életpálya-tervezettel
kapcsolatosan, melyet közösen megküldtek a belügyminiszternek.

A július 20-án megtartott szakértõi egyeztetésen újabb aggálya-
inknak adtunk hangot. A legfontosabbak azok voltak, hogy az nem
vázol fel egyértelmû és vonzó életpályát, a képzés túlságosan nagy
szerepet kap benne és nem látható ennek ellentételezése, keveset
foglalkozik a jelenlegi állománnyal, nincsenek lefektetve az átmene-
ti rendelkezések elvei, továbbá, hogy nincs benne pénz az illetmény-
emelésre. A 2014. évre prognosztizált 30 %-os emelést teljesen elfo-
gadhatatlannak tartjuk. Általános vélemény volt az is a munkaválla-
lói oldalon, hogy a tervezet túlzottan kapkodva kívánja ezt a gyöke-
res változást bevezetni, látható elõnyök nélkül. Pénz nélkül, illet-
ményemelés nélkül ezt a pályát ugyanis sem rövid, sem hosszú távon
nem lehet vonzóvá tenni.

Amit a nyugdíjakról tudni lehet:
Egyébként a BÉT ülés keretében tudtuk meg azt, hogy a minisz-

terelnökkel is végigtárgyalt szolgálati nyugdíj kérdés még mindig
nem ért nyugvópontra. Kedvezõtlen irányú módosításra kerül a tör-
vénytervezetben a szolgálati nyugdíjat (szolgálati járandóságot) ter-
helõ elvonás mértéke, pedig Orbán Viktor egyértelmû kijelentése
volt, hogy a szolgálati nyugdíjakat 16 %-os adóteherrel sújtják 2012-
tõl. Az eddig ígérthez képest a szolgálati járadék összege a 2012. ja-
nuár 1-jén esedékes szolgálati nyugellátás a mindenkori személyi
jövedelemadó legmagasabb mértékével csökkentett összeg lesz.
NEM ERRÕL VOLT SZÓ! Vajon ennyit ér a miniszterelnök szava?

(Folytatás a 9. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
A szolgálati nyugdíjat a szolgálati járadék váltotta volna fel a ko-

rábbi egyeztetések alapján, azonban az elnevezésben most ismét vál-
tozás állt be. Egy új terminológiát kell megtanulnunk, melynek a ne-
ve: szolgálati járandóság. Egyébként nem mindegy, hogy járadék,
vagy járandóság. A járandóság megvonható, ugye? Ma jár, holnap
pedig nem.

A BM részérõl megerõsítették, hogy a szolgálati járadék - az ere-
deti tervekkel megegyezõen - a mindenkori nyugdíjemelkedéssel
emelkedik, ha azt a kormány elfogadja. Ebben viszont megint van
némi „csavar”. A korábbiak szerint a szolgálati nyugdíj kapta volna
az emelést és az abból számított (a mindenkori Szja-val csökkentett)
járandóság már az emelés után lett volna csökkentve. Most a szolgá-
lati járandóság – ami természetesen alacsonyabb összeg – kapja
majd meg a beígért emelést. EZ MEGINT ÁTVERÉS!!!

Tisztelt Olvasó!
Mint ismeretes a miniszteri javaslatot az FRSZ korábban sem

fogadta el. Szakszervezetünk ezt követõen is mindent megtesz

annak érdekében, hogy a tagság szerzett jogait hátrányosan
érintõ módosításokat kedvezõen változtassák meg.

Orbán Viktor az alábbiakban idézett mondatokkal indította
útba a 2011. március 6-án esküt tett mintegy 1.800 rendõrt: „A
hazának ma égetõ szüksége van önökre. Sokat is várunk önöktõl. És
a becsületes, eredményes munkáért önök is sokat várhatnak a hazá-
juktól. Most az önök szakmája is átalakul. Az átalakulás lezárultával
az önök helyzete, erkölcsi, anyagi megbecsülése, életszínvonala je-
lentõsen meghaladja majd a jelenlegit …“.

Az FRSZ álláspontja szerint ha a miniszterelnök által megfo-
galmazottak csupán annyit érnek, mint amit a belügyi tárca a
szakszervezetek rendelkezésére bocsátott életpálya koncepcióba
rejtett, akkor lehet, hogy lesz átalakulás, de annak semmiféle ki-
hatása nem lesz sem az állomány életszínvonalának pozitív átala-
kulására, sem az eredményes munkára, végképp pedig az állo-
mány megtartására. Csúfos vége lehet magának a rendõrség
szervezetének is.

(révész)

Határrendészeti fórum
Alig egy év elteltével másodszor került sor a szakszervezetünk ál-
tal folyamatosan a rendõrségi érdekegyeztetõ fórumok elé vitt ha-
tárrendészeti szakterületi problémák külön szakmai fórum kereté-
ben történõ megtárgyalására. A nemrégiben, június 15-én megtar-
tott szakmai fórumon a határrendészeti kirendeltségek és az érintett
rendõrkapitányságok vezetõi is részt vettek. A szakterületet az
ORFK rendészeti fõigazgatója, Papp Károly r. vezérõrnagy képvi-
selte. A fórumon történtekrõl az alábbiakban számolunk be.

Külsõ határos határrendészeti kirendeltségek létszámhelyzete
A korábbi fórumok visszatérõ kérdésköre volt a külsõ határos

határrendészeti kirendeltségek létszámhelyzetének, illetve feltöl-
töttségének problémája, az elvándorlás fokozódása. A probléma
kezelése érdekében a munkáltatói oldal részérõl állománymegtartó
intézkedések megtételét kezdeményeztük, mint például a korábbi
Budapest-pótlék mintájára külsõhatáros pótlék bevezetését, illetve
a munkába járás kiemelt támogatását. 

Az ORFK rendészeti fõigazgatójának tájékoztatása szerint
2012. február 1-jével 600 fõvel tervezik megerõsíteni a határrendé-
szeti kirendeltségek, valamint a rendõrkapitányságok határrendé-
szeti szakterületének állományát. A 600 fõ 6 hó moduláris + 1 hó
útlevélkezelõi képzést követõen kezdheti majd meg a tényleges
szolgálatot. A munkába járási költségek problémájának eredetét
Papp Károly r. vezérõrnagy a jelenlegi tarifa alacsony összegére (9
Ft/km) vezette vissza, annak megemelésére azonban véleménye
szerint a szakszervezetek tehetnének lépéseket. Az ORFK fõigaz-
gatója az általunk javasolt pótlékfajta bevezetésére sem lát reális
esélyt, mivel a szolgálatteljesítési hely szerinti kompenzálásra a ha-
tályos jogszabályok szerint nincs lehetõség.

Mint ismeretes, szakszervezetünk a korábbi és jelenlegi kor-
mányzat irányába egyaránt nem egy ízben kezdeményezte a gépko-
csi költségtérítési norma (9 Ft/km) megemelését, amely javaslatot
továbbra is folyamatosan napirenden tartunk.

HERR rendszer
A HERR I + rendszer mûködésében tapasztalt hibák kapcsán a

szakma Röszke közúti határátkelõhelyen a mûködés közbeni be-
mutatót tartott. A bemutató megtartását köszönettel vettük, de to-
vábbra is szükségesnek tartjuk a rendszer külsõ szakértõ általi be-
vizsgálását az azóta is tapasztalt hibák miatt: már egy karakter el-
ütés esetén sem jelez találatot a rendszer.

A szakterület álláspontja szerint a problémák jórészt a képzési
hiányosságokból adódnak, de a visszaélésszerû használatra is van
példa. A tájékoztatás szerint a kellõ jártasság biztosítása érdekében
áprilisban a HERR rendszer használata oktatásra került, valamint a
sávszélesség bõvítését is tervezi a rendõrség, amely várhatóan az
év második felétõl veszi kezdetét. 

Mobil okmányleolvasók és Sepura rádiók lefedettségi problémái
A mobil okmányleolvasók térerõ, illetve üzembiztonsági prob-

lémáit, illetve a Sepura rádiók lefedettségi problémáit (a mûúton
mûködik, a zöldhatáron foltokban) az ORFK ellenõrzési tapaszta-
latai is igazolták, de azok megoldására ennek ellenére még nem ke-
rült sor. A korábbi ORFK tájékoztatások szerint a rendõrség veze-
tése a szolgáltatóknál (Telenor Zrt., illetve EDR szolgáltató) már

megkísérelte a hibák megszüntetését.
A fórumon tájékoztatást kértünk az
azóta történt fejleményekrõl.

Az ORFK rendészeti fõigazgatójá-
nak elmondása szerint a szolgáltatók-
kal nem sikerült a problémákat orvo-
solni, ezért a rendõrség vezetése a Bel-
ügyminisztériumhoz fordult azok fel-
sõbb szintû rendezése érdekében.

Terepruházat
Több esetben javasoltuk már a határrendészek részére egy spe-

ciális terepruházat rendszeresítését. A jelenlegi bevetési ruházat
színébõl és feliratozásából adódóan nem alkalmas a terepmunkára,
rejtett megfigyelések végrehajtására. A februári RÉT (Rendõrségi
Érdekegyeztetõ Tanács) ülésen kértük annak megvizsgálását, hogy
a szakma által is indokolt ruházattal történõ ellátás KHA (Külsõ
Határos Alapok) projekt terhére esetleg finanszírozható lenne. Szá-
mításaink szerint egy komplett terepruházat kb. 30.000 Ft/garnitú-
ra költségráfordítást igényelne. 

Az ORFK rendészeti fõigazgatójának tájékoztatása szerint a határ-
rendész állomány terepruházattal történõ ellátása meg fog történni.

Útlevélkezelõk képzése
Ugyancsak visszatérõen jeleztük az útlevélkezelõk vélemé-

nyünk szerint nem megfelelõ mélységû képzésének problémáját,
javasolva a moduláris képzés megvalósítását.

Papp Károly r. vezérõrnagy a fórumon ígéretet tett arra, hogy a
jövõben egy rendészeti tanuló sem fog úgy kikerülni a képzésrõl,
hogy ne sajátította volna el az útlevélkezelõi tanfolyamot, amely
hangsúlyozottan nem okmányismereti alaptanfolyam lesz, hanem 3
hét elméleti + 1 hét gyakorlati képzés. Az említett képzésen a jövõ
nyárig kibocsájtásra kerülõ 4881 fõ már át fog esni.

Román szakaszos határrendészek helyzete
A fórum keretében tájékoztatást kértünk Románia schengeni csat-

lakozásának várható személyzeti kihatásáról (az ott szolgálatot teljesí-
tõ határrendészek várható sorsa), illetve a végrehajtás idõpontjáról. 

Az ORFK rendészeti fõigazgatójának tájékoztatása szerint a tárgy-
ban a múlt héten tartott minisztériumi tanácsülésen még nem született
döntés, ezért jóslásokba nem kívánt bocsátkozni. Egyet azonban biz-
tosan ígért, hogy a rendõrség nem fogja szélnek ereszteni a határren-
dészeti szolgálati ágat, és hogy mindenkinek lesz beosztása. 

A fórumon is hangsúlyoztuk, hogy természetesen szakszerveze-
tünk ragaszkodik ahhoz, hogy a csatlakozás végrehajtása során a
kollégák jogai nem csorbulhatnak.

A fenti témakörökrõl részletesebben, továbbá a fórumon megtár-
gyalt egyéb kérdésekrõl – mint például a határrendészeti kirendelt-
ségek üzemanyag normája; a KHA projektek helyzete; ruházati kér-
dések (feliratozás, ékítmények viselete); vagy az ügyeletesi felada-
tokat ellátók díjazása, illetve az akciószolgálati pótlék folyósítása
terén tapasztalt visszásságok; valamint az Oziris rendszer Robotzsa-
ru rendszerbe történõ beintegrálása – a honlapunkon közzétett 22-es
számú fõtitkári tájékoztatóban olvashatnak az érdeklõdõk.

dr. Varga Marianna jogász
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Mennyi is most az annyi?
A kormány a 2010. évi választási ígérete szerint a közbiztonság hely-
reállítása érdekében felrúgta a bevált 2 éves rendõr-szakközépiskolai
képzést és elindította a moduláris képzési rendszert. A Rendõrség szer-
vezetében üresen álló létszámhelyek betöltése és a megteremtendõ „új
rendõrség” érdekében 2011. március 6-án csaknem 1.800 próbaidõre
kinevezett „új rendõr” tette le az esküjét a Hõsök terén. A fogadalom-
tételen megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az új rendõr-ge-
nerációt azzal az ígérettel indította útba, hogy „most az önök szakmája
is átalakul”. A miniszterelnök beszédében kitért arra, hogy „az átalaku-
lás lezárulását követõen az önök helyzete, erkölcsi, anyagi megbecsü-
lése, életszínvonala jelentõsen meghaladja majd a jelenlegit”.

2011. február 1-jei hatállyal 900 fõ került az állományba az 5 + 1 hó-
napos moduláris képzési rendszerben, melybõl az Ady-ligeti Rendésze-
ti SZKI-ra 220 fõ, a Körmendi Rendészeti SZKI-ra 150 fõ, a Miskolci
Rendészeti SZKI-ra 400 fõ és a Szegedi Rendészeti SZKI-ra 130 fõ ke-
rült felvételre. Az FRSZ információi szerint 2011. május végére a 2011.
február 1-jén felvett 900 fõs állomány soraiból egyes tanintézetektõl
több mint 10 %-os lemorzsolódás tapasztalható. Egyes híresztelések
szerint az Ady-ligeti RSZKI-ra felvettek közül 27 fõ már nincs állo-
mányban. Végül is, nem is lenne csoda, ha sokan elpártoltak volna a „jól
fizetett és megbecsült” hivatásos karrierlehetõségtõl, hiszen a rendõri
munkateher és felelõsségrendszerhez párosuló anyagi ellentételezéssel
szemben napi 8 (heti 40) órai munkáért már valóban tisztességes bért is
lehet kapni. Az elvándorlás megerõsítése, vagy cáfolata érdekében az
FRSZ levéllel fordult az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetõjé-
hez. A Független Rendõr Szakszervezet pontos számadatokat kért arról,
hogy a felvett 900 fõbõl hány fõ tette le 2011. március 6-án a rendõri es-
küt és mekkora azok létszáma, akik már az esküt sem tették le. Tájékoz-
tatást kért továbbá arról is, hogy a rendészeti szakközépiskolákban tanu-
lók soraiból mennyien hagyták abba a tanulmányaikat mindösszesen a
kormányváltás óta, azaz 2010. május 29. óta eltelt idõben és mind a
négy fenti tanintézet vonatkozásában információt kért arról is, hogy
2006. és 2010. között a normál rendszerben (2 éves RSZKI-s képzés)
mekkora volt a lemorzsolódás. Az FRSZ kérte meghatározni továbbá az
érintett próbaidõre kinevezett állomány havi rendszeres bruttó illetmé-
nyét, valamint a képzési idõszak során az illetményét terhelõ kiadásokat
(szállás-, utazási költség stb.).

Feltett kérdéseinkre az ORFK-tól június végén meg is kaptuk a vá-
laszokat. Elmondásuk alapján a 2 éves rendészeti képzésévek óta mo-
duláris képzési rendszerben mûködik. A változás annyi, hogy a elmé-
leti blokkokat minden esetben követi egy területi szakmai gyakorlat,
amely alatt az elméleti ismereteket gyakorlati ismeretekkel bõvíthetik.

A február 1-jén indult 5+1
hónapos képzést 900 fõ-
vel kezdték. A tanulók
miután az alapkiképzésen
szembesültek sok, szá-
mukra addig ismeretlen
követelménnyel, közülük sokan úgy döntöttek, hogy számukra nem ez
az ideális pálya és kérték a szerzõdésük felbontását. 

A Hõsök terén 2011. március 6-án 1773 fõ tett esküdt.
Arra a kérdésünkre, hogy mennyien lettek pályaelhagyók a kor-

mányváltást követõen, ezeket az adatokat kaptuk. 
A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola tanulói közül 2006 és 2010

között, azaz a 4 év alatt a 2 éves iskolarendszerû képzésben résztvevõ ta-
nulóik közül összesen 29 fõ szerelt le, míg 2010. május 29-e után, azaz a
kormányváltást követõen 32 fõ szerelt le, hagyta ott a rendõri pályát.

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola tanulói közül a négy év
alatt a 2 éves iskolarendszerû képzésben résztvevõ tanulói állományból
99 fõ, majd 2010. május 29-e után 54 fõ szerelt le, azaz az elmúlt négy
évhez képest, két hónap alatt több mint a fele tanuló lett pályaelhagyó.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulói közül 2006 és 2010
között 183 fõ, majd 2010. május 29-e és 2011. június 6-a közötti idõ-
szakban 65 fõ szerelt le.

A Körmendi Szakközépiskola tanulói közül: 2006 és 2010 között a
2 éves iskolarendszerû képzésben résztvevõ tanulói állományból 51 ta-
nuló szerelt le.

2010. május 29-e és 2011. június 6-a közötti idõszakban 9 fõ szerelt
le.

Az elmúlt két hónap során látni lehet, hogy mennyire megnövekedett
a pályaelhagyók száma. Közel annyian szereltek le ez idõ alatt, mint a
2006–2010 közötti idõszakban. Nyilván ehhez hozzájárul, a kormány
életpálya modellje is, amellyel a rendõröket sújtják.   

A Készenléti Rendõrség próbaidõs hivatásos állományába kineve-
zett másodéves rendészeti szakközépiskolás tanulók rendszeres havi
bruttó illetményére, valamint a képzési idõszak során az illetményét
terhelõ kiadásokra azt a választ kaptuk, hogy a tanulók bruttó illetmé-
nye 111.393 Ft, amely magában foglalja a hivatásos rendõrségi közte-
rületi pótlékot, a garantált illetményre történõ kiegészítést. Akik ren-
delkeznek államilag elismert nyelvvizsgával, azoknak nyelvpótlékot is
folyósítanak. Az állomány tagjait éves BKV bérlettel látták és, és to-
vábbá a MÁV és a GYSEV vonalain történõ utazás a 203-as kódú szol-
gálati igazolvánnyal térítésmentes. A szálló elhelyezés díja bruttó 2.
006 Ft/fõ/éj, azonban a tanulók részére a szállóférõhely térítésmentes.

A többség szerint semmi nem indokolja a szerzett jogok megvonását!
A többség elfo-
gadja, hogy a
korhatár alatti
nyugdíjak rend-
szere változta-
tásra szorul, ám
a szigorítás lehe-
tõségének alkot-
mányba foglalá-
sa erõsen meg-
osztotta a közvé-
leményt - derül
ki abból a repre-
zentatív felmé-
résbõl, amelyet
a HVG megbí-
zásából készített

a Medián 1200 fõ megkérdezésével.
A lakosság döntõ többsége (91 százalék) értesült a korhatár alatti

nyugdíjak rendszerének a közelmúltban lehetõvé tett átalakításáról, ezt
szinte ugyanannyian ellenzik, mint ahányan üdvözlik (49, illetve 48
százalék). A kormányoldal még a saját szavazótáborát sem tudta egy-
öntetûen a döntése mögé állítani (a szavazóik 30 százaléka nem ért
egyet a változtatással), miközben más pártok szavazóinak csaknem a
kétharmada, és nem mellesleg a jelenlegi nyugdíjasok 54 százaléka is
ellenzi az új szabályozást. A véleményeket 100 fokú skálára kivetítve
mindez közepes, 48 pontos elfogadottságot jelent, de ezen belül még a
leginkább támogató csoportban, a Fidesz szavazótáborában sem mér-
hetõ erõs támogatás (62 pont).

Részleteiben vizsgálva valamivel komolyabbnak látszik a módosí-
tásokkal szembeni ellenérzés. Ennek egyik jele, hogy a válaszadók

több mint fele (56 százalék) szerint semmi nem indokolhatja, hogy az
emberektõl megvonják a már megszerzett jogosultságukat - még a Fi-
desz-szavazók jelentõs része (37 százaléka) is ezt vallja. Azt, hogy a je-
lenlegi gazdasági helyzetben akár a korhatárt még el nem ért nyugdíja-
sokat is visszatereljék a munkaerõpiacra, a megkérdezettek 36 százalé-
ka tartja fontos szempontnak, de az így gondolkodók egyedül a kor-
mánypárti szavazótáboron belül vannak (58 százalékos) többségben.

A szigorítást övezõ szakszervezeti tiltakozás kapcsán a válaszadók
közel fele (47 százalék) úgy gondolja, hogy a kormánynak figyelembe
kellene vennie az érdekképviseletek véleményét, és jelentõsen finomí-
tani kellene elképzelésein. A megkérdezetteknek csupán 13 százaléka
(a fideszes szavazók közül is csak minden ötödik) vélekedik úgy, hogy
a szakszervezeteknek kellene elfogadniuk a kormány álláspontját, és
abbahagyniuk a tiltakozást.

A válaszadók mindössze 18 százaléka tartaná helyesnek, ha már a
jelenlegi szolgálati (fegyveres és rendvédelmi) nyugdíjasok juttatásait
is csökkentenék vagy megvonnák. Azt, hogy a korhatár alatti nyugdíj
szabályain változtatni kell, a lakosság döntõ többsége elfogadja, mind-
össze 16 százalék hagyná érintetlenül a rendszert. Ám a legtöbben csak
azoknál tartanák elfogadhatónak a szigorítást, akiknek még sok évük
van hátra a nyugdíjig (33 százalék), vagy akik csak a döntést követõen
kezdenek dolgozni (28 százalék).

A felmérést 2011. június 9-e és 14-e között készítette a Medián Köz-
vélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén vé-
letlenszerûen kiválasztott 1200 felnõtt állampolgár személyes megkérde-
zésével. A minta kisebb torzulásait a kutatók a KSH adatait felhasználva
matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a
minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, élet-
kor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára
az adott kérdésre válaszolók számától függõen ±2-5 százalék.

Forrás: median.hu
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Az FRSZ történetének legnagyobb megmozdulása
SIKERES DEMONSTRÁCIÓ TÖBB MINT EZER GÉPKOCSIVAL

Óriási szervezõmunkát végzett Molnár János, a Független
Rendõr Szakszervezet demonstrációs bizottságának elnöke: az
általános ügyvivõi tisztséget is betöltõ érdekvédelmi aktivista
2011. június 29-én negyvenegy helyszínre szervezett félpályás,
forgalomlassító demonstrációt. Az FRSZ a tiltakozó akció cél-
jaként a munkavállalói jogok védelmét, a korkedvezményes és
korengedményes nyugdíjak megóvását, és az érdemi, háromol-
dalú érdekegyeztetés helyreállítását fogalmazta meg. 

Az orszá-
gos demonst-
ráció során,
n e g y v e n e g y
h e l y s z í n e n
hívták fel a
kormányzat és
a társadalom
figyelmét a
megmozdulás
résztvevõi ar-
ra, hogy a
fegyveres és

rendvédelmi szférában dolgozók élet- és munkakörülményei folya-
matosan romlanak, a szerzett jogok sérülnek, az állam pedig képte-
len olyan jövõképet megfogalmazni, amely továbbra is vonzóvá
tenné a hivatást.  

Molnár János elmondta: jó hangulatban, feszültségektõl mente-
sen zajlottak a demonstrációk, s az akció egyben az összetartást is
erõsíti. Valamennyi helyszínen pozitív visszajelzést kaptak a civi-
lektõl, s annak is volt üzenetértéke, hogy a legtöbb útlezárásnál
nem csak az FRSZ tagjai voltak jelen. Eljöttek azok a társ-szak-
szervezeti tagok is, akik egyetértenek a Független Rendõr Szak-
szervezet és a Liga célkitûzéseivel. 

Pongó Géza, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára és
Gaskó István, a LIGA konföderáció elnöke a 2. számú fõút fõváro-
si bevezetõ szakaszánál óriási médiaérdeklõdés mellett tartott saj-
tótájékoztatót a megmozdulás céljáról. A résztvevõk pedig egymás
között osztották meg gondolataikat, észrevételeiket, a kormányzat-
tal szemben megfogalmazott kritikájukat. Egy névtelenséget kérõ,
ma már nyugdíjas tûzszerész a demonstrálók „szóvivõjeként”
hangsúlyozta: az illúziók ideje lejárt, ezért markánsan kell fellépni
a már meghozott, illetve tervezett jogszabályok ellen.

- A magyar
sajtó – kormány-
zati szócsõként –
megpróbálja ösz-
szeugrasztani a
civileket a fegy-
veres és rendvé-
delmi szféra dol-
gozóival.  Azt su-
gallják, hogy mi
méltatlanul ka-
punk nyugdíjat,
holott a szemé-
lyes pályafutá-

som is igazolja, hogy keményem megdolgoztam a jelenlegi jövedel-
memért. Lángszórós parancsnok voltam a honvédségnél, késõbb a
katasztrófavédelemnél alkalmaztak – itt oktató státuszban is szol-
gálatot teljesítettem -, majd a rendõrség állományába kerültem tûz-
szerészként. Negyven százalékos az egészség- károsodásom, ugyan-
is a már említett feladatok komoly fizikai megpróbáltatásokat is je-
lentettek. Gerincsérülésem ellenére azon gondolkodtam, hogy visz-
szatérek a rendõrség állományába, ám kizárt dolognak tartom,
hogy tûzszerészként alkalmazzanak. 

Bizonyára kevesen tudják a magyar társadalomban, hogy a
fegyveres szolgálatot teljesítõk átlag életkora hatvankét év. Nagy
esély van tehát arra, hogy a hatvanöt évre emelt nyugállományba
vonulási lehetõség csak azt segíti elõ, hogy a szolgálati helyükrõl
vigyék el kollégáinkat a ravatalozóba. Ma már minden aktív és

nyugdíjas állampolgár tudja, hogy nincs visszaút – mindenkiért ki
kell állni! Meg kell mutatnunk a kormánynak, hogy csak a civil és
a fegyveres szféra bevonásával sikerülhet a társadalom gondjait
megoldani! Ha összefogunk, sikeresek leszünk, s növekszik a társa-
dalmi szolidaritás is. Mi már megtettük az elsõ lépéseket – pertár-
saságokat alapítunk. Biztos vagyok abban, hogy a teljes állomány
követni fog bennünket, s ha a hazai bíróságoknál nem nyerünk jog-
orvoslatot sérelmeinkre, az Európai Unió illetékes testületeihez
fordulunk. Meggyõzõdésem egyébként: a jogalkotó is tudja, hogy
megnyerhetjük a pereket. A fõutakon nem csak önmagunkat, hanem
hatszázezer embert képviselünk, s azt üzenjük a kormánynak, hogy
térjen vissza a jog asztalához. 

Piller Attila – a BRFK volt FRSZ elnöke négy éve vonult nyug-
állományba, annak pedig már másfél évtizede, hogy belépett az ér-
dekvédelmi szervezetbe – elmondta:

- Egzisztenciálisan is rendkívül érzékenyen érintenek a kormány-
zati döntések, hiszen az egész, immár inaktív életemet megterveztem.
Nyugdíjba vonulásom után vidékre költöztünk, s azóta is építgetem,
csinosítom családi házunkat. Fizikálisan tehát jó állapotban va-
gyok, s szívesen vállalnék munkát is, ám ez a fõvároson kívül nem
egyszerû – inkább létszám leépítések, mint felvételek tanúi vagyunk.
Mindenki hazudik tehát, aki azt mondja: ennyi rendõrnek, tûzoltó-
nak, honvédnak lesz munkahelye. Anyagi fedezet sincs erre, hiszen
a tûzoltóknak hosszú évek óta tartozik a munkáltató a túlóra pénzek-
kel. Munkahely nincs, s ezt a családban is érzékelem, hiszen az egyik
gyermekem most is munkanélküli, míg a másik csak a közelmúltban
tudott elhelyezkedni. Itt, a 4-es fõút mellett szinte valamennyi de-
monstrálóval be-
széltem – na-
gyobb részük
örömmel vissza-
menne dolgozni,
ha értelmes elfog-
laltságot, szak-
mai képzettségé-
nek megfelelõ
munkát találna.
Fontos volt ez a
demonstráció - a
társadalom talán
észreveszi, hogy máris nagy a baj, s könnyen lehet, hogy egy év múl-
va még súlyosabb helyzetben leszünk. Hiszem, hogy a különbözõ
szakszervezetek összefogásával eredményt érhetünk el – most is je-
len vannak honvédek, tûzoltók más szakszervezetek tagjaival együtt.
Nem szabad engednünk, hogy a kormány megossza az érdekvédõ-
ket, ugyanis csak közösen tudunk sikereket elérni. 

A fõváros környéki demonstrációkra ellátogató Gaskó Isván, a
LIGA elnöke így fogalmazott: 

- Gratulálok a Független Rendõr Szakszervezeteknek, hiszen a
kitûzött célt elértük. Felhívtuk a kormány figyelmét a fegyveres és
rendvédelmi szféra dolgozóira mért „csapások” negatív hatására.
A kormányzati képviselõkkel folytatandó tárgyalásokra azzal a re-
ménnyel megyünk, hogy konszolidált állapotot tudunk elérni a
munka világában. Abban bízunk, hogy a kabinet visszavonja a ránk
vonatkozó kedvezõtlen intézkedéseket. 

Pongó Géza, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára kö-
szönetét fejezte ki minden szervezõnek, aktivistának – mindazok-
nak, akik komoly erõfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az
érdekvédelmi szervezet ilyen sikeres demonstrációt szervezhetett.

- A Független Rendõr Szakszervezet huszonkét éves múltjának
legfényesebb fejezeteként kerül be 2011. június 29-e. Bízom abban
is, hogy a társadalom támogatottsága a jövõben sem csökken tilta-
kozó akcióinkkal kapcsolatban - erre LIGA tagságunk mintegy ga-
ranciát jelent. A jövõben is ezzel a konföderációval fogunk együtt
dolgozni. Célunk közös: együtt kell megfékeznünk a kormányzat
ránk nézve súlyos intézkedéseit. Több, korábban jól mûködõ intéz-
mény veszélyben van! Lépnünk kell: többé nem fordulhat elõ az a
paradox helyzet, hogy visszamenõleges hatállyal öt évrõl döntenek
- huszonnégy óra alatt. 
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Tiltakozó akciók a kormányzat intézkedései ellen
AZ FRSZ A SZAKSZERVEZETEK EGYSÉGE MELLETT LÉP FEL

A munka törvénykönyvének tervezett
módosítása, illetve a fegyveres és
rendvédelmi szféra nyugdíjasait érintõ
kormányzati intézkedések ellen szer-
vezett autós felvonulást, demonstrációt
négy szakszervezeti tömörülés. A fõ-
városban és a megyeszékhelyeken –
többek között Debrecenben, Nyíregy-
házán és Miskolcon – egyaránt jelen-
tõs számban találkozhattunk a Függet-
len Rendõr Szakszervezet aktivistái-
val, szimpatizánsaival is. A Hõsök te-
rén már kora délután gyülekeztek azok
az FRSZ-tagok, akiket személyükben is érintenek a jogszabályi
változások. 

Gresó Béla a IV. kerületi kapitányságról harmincöt év munka-
viszony után vonult nyugállományba  – ebbõl két évtizedet a rend-
õrség kötelékében töltött el. 

- Gépkocsizó járõrként kezdtem a szolgálat teljesítését, s gép-
kocsi ügyintézõként ötvenöt évesen, fél évtizede vonultam nyugdíj-
ba. Megrázott és felháborított a kormányzat azon intézkedése, mely-
lyel a már nyugállományú rendõröket kívánják „büntetni”. A tár-
sadalmat ellenünk hangolják, egyoldalú képet festenek le korábbi
munkánkról, a nyugdíjunkról, miközben elhallgatják, hogy milyen
rettenetes élményekkel kellett nekünk nap mint nap szembenéznünk.
Nem kívánom sokkolni az olvasókat, ám gépkocsizó járõri beosztá-
somban szinte mindig elõször kellett megjelennem egy-egy bûncse-
lekmény vagy tragédia helyszínén. Konstatáltam öngyilkosságot,
emberölést, vízbe fulladást, s még ma is iszonyattal gondolok arra,
amikor egy három hete élettelen testet kellett biztosítani, s a foszló
tetembe már bele-belekapott az elhunyt kutyája. Jelen voltam olyan
balesetnél, amikor az autóba szorult sofõrnek az orvos folyamato-
san adta a morfiumot – csak a tûzoltók precíz és gyors munkájának
köszönhetõ, hogy a leszakadt láb nem
járt életvesztéssel. Idõnként kísérte-
nek ezek az események, s most, hogy
jogainkat így csorbítani kívánják, fel-
tolulnak bennem  a rettenetes emlé-
kek.

Nem akarom elhinni, hogy egy
jogállamban elõfordulhat az, amit a
kormányzat velünk szemben kíván el-
követni. Korábban a FIDESZ vezetõ
politikusai folyamatosan azt hangsú-
lyozták: garantálják a nyugdíjakat, s
most a százkilencvenezer forintos –
általam megérdemeltnek vélt - jöve-
delmemet is meg kívánják csorbítani.
Követeljük, hogy adják vissza jogos
járandóságainkat, hiszen nekünk is
családunk van. Attól félünk, hogy a
nyugdíjat terhelõ tizenhat százalékos
adózás még csak a kezdet – jöhet még
ennél rosszabb idõ is ránk.

A nevét nem vállaló, korábban
két évtizedig fegyõr beosztásban dol-
gozó nyugdíjas ugyancsak keserû ta-
pasztalatairól számolt be. 

- Még nem voltam negyvenéves,
amikor kényszerbõl az inaktív életet
választottam. Két súlyos gerincmûté-
tem után eljött az a pillanat, amikor

egy fogva tartott a zárkája felgyújtása
után megtámadott. Azóta nem tudok
talpra állni, holott a százegyezer forin-
tos nyugdíjból – melyhez a feleségem
állami alkalmazottú varrónõként ötven-
ötezer forint keresettel tud hozzájárulni
– képtelenség megélni. Úgy gondolom:
mi, egykori nyugdíjas fegyveres és
rendvédelmi dolgozók teljesítettük az
állammal szembeni, munkaszerzõdés-
ben rögzített kötelezettségeinket. Nem
kívánom részletesen ecsetelni mostani
lelkiállapotomat, érzékeltetésül csak

annyit: családi házban lakunk, amelyre 3,2 millió forint kölcsönt
vettünk fel, s öt éve tisztességgel fizetjük a részleteket. A közelmúlt-
ban kaptam meg a bank azon értesítését, mely szerint már „csak”
5,8 millió forinttal tartozom. Vajon átélnek-e hasonló szituációt
azok a parlamenti képviselõk, akik most a szféra nyugdíjasait kí-
vánják büntetni az új jogszabályokkal. Beteg vagyok, képtelen tel-
jes értékû munkát végezni. Ezért különösen tisztességtelennek tar-
tom a kormányzat eljárását, s én is azt vallom: ahol véget ér az er-
kölcs, ott kezdõdik a politika. 

Sirokai Imre családjában, rokonságában nem ritka az egyenru-
hás ember – felesége jelenleg is közalkalmazottként - a rendõrség
kötelékében áll. A katonai fõiskolát végzett nyugállományú kollé-
ga harmincegy év után vonult nyugdíjba, s korábbi beosztásának,
rendfokozatának köszönhetõen kétszázötvenezer forintot utalnak át
havonta a számlájára.

- Félek, hogy a nyugdíj „átnevezése” után még az elképzeltnél
is rosszabb helyzetbe kerülünk. Normális vágyaink vannak: elér-
tünk egy életszínvonalat, s ezt szeretnénk megõrizni. A jövõben
minden homályos: ha vissza kell mennem dolgozni, az új szituáció
vajon nem okoz-e konfliktushelyzetet az állandó alkalmazottak kö-

rében! A jövedelmünk egyébként nem
csak a miénk - két gyermekünknek
ugyan van munkahelye, mégis támo-
gatnunk kell õket. Számtalan kérdésre
nincs megnyugtató válasz, s ilyenkor
felértékelõdik a szakszervezetek szere-
pe – a közeljövõben többek között
ezért fogok belépni a Független Rend-
õr Szakszervezetbe.

Dömény Zsolt huszonhat év szol-
gálat után 2007-ben vonult nyugdíjba
- a nyugellátmánya valamivel megha-
ladja a kétszázezer forintot.

- Négy évvel ezelõtt munkahelyem-
rõl, a BRFK-ról sokan elmentek nyug-
díjba, mert féltek a jogszabályok eset-
leges negatív változásai miatt. S bár
szeretem a hivatásomat, én is a távo-
zás mellett döntöttem, mert a felettese-
imnek akkor feleltem meg, ha nem vol-
tam igényes, következetes – csak azok-
kal a kollégákkal voltak toleránsak,
akik hozzájuk hasonlóan a statisztika,
s a felsõbb elvárások bûvöletében él-
tek. Nem felhõtlen az életem: hetven
százalék feletti az egészségkárosodá-
som - súlyos beteg vagyok. Soha nem
voltam tagja egyetlen szakszervezet-
nek sem, de most eljöttem, mert ezek a
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kormányzati intézkedések bennün-
ket érintenek elsõsorban. A nyug-
díj 16%-os megadóztatása még el-
fogadható lenne számomra, de ah-
hoz valódi garancia kellene. S va-
jon hiteles-e az a kabinet, amely
szerzett jogainkat ilyen felháborító
módon veszi el tõlünk! 

Miskolcon, Nyíregyházán és
Debrecenben – csakúgy, mint va-
lamennyi megyeszékhelyen - több
szakszervezeti tömörülés hirdetett nagygyûlést, autós demonstráci-
ót. A miskolci programon felszólalt Balázs Sándor, az FRSZ Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke is. A szakszervezeti aktivista
elmondta: bár harminc évig volt rendõr, soha nem gondolta, hogy
egyszer Kádár-huszárnak minõsítik, de hasonló jelzõvel illethették
volna más ciklusok idején is, hiszen ugyancsak rendõrként teljesí-
tett szolgálatot az Antall,- Boross, vagy a Horn- kormányok idején
is. A szónok elmondta: a rendõröknek lojálisnak kell lenniük a
mindenkori kormányzattal. A Kádár-huszár analógiára pedig föl-
tette a kérdést: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium állam-
titkára Miskolcon a szocializmus idõszakában szerzett jogi diplo-
mát - õ akkor minek minõsíthetõ?!

Az FRSZ megyei elnöke szólt arról is: a kormányfõ szerint há-
borúban állunk az államadóssággal és a munkanélküliséggel. Ba-
lázs Sándor arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne háborúzzon, ha-
nem a jogállam keretei között rendezze az állampolgárok dolgait.
Az alaptörvényben ugyanis azt kell rögzíteni, hogy a nyugdíj meg-
érdemelt jövedelem még akkor is, ha esetenként a már inaktív ál-
lampolgár nem éri el a nyugdíjkorhatárt. A járulék viszont állami
kegy, amivel bármit lehet kezdeni - erre tehát nincs jogi garancia,
s nem is jelenthet létbiztonságot. Balázs Sándor szólt arról is, hogy
az önálló arculatukért küzdõ szakszervezetek a nagy harcban ese-
tenként „kiütik” egymást. Mint mondta: a kicsinyes napi ütközete-

ken felülemelkedve egymást kell
erõsíteni. 

Nyíregyházán és Debrecen-
ben ugyancsak tiltakozó akciók-
ra került sor, melyeken szintén
képviseltette magát a Független
Rendõr Szakszervezet. Mindkét
megyeszékhelyen több tucat
gépkocsival demonstráltak az
FRSZ aktivistái. A szervezésben
jeleskedõ Molnár János ügyvivõ,

Karácsony Béla megyei elnök és Kiss János régióelnök szerint
a figyelemfelkeltés mellett egyfajta felkészülésként is értékel-
hetõ a június 16-ai rendezvénysorozat, hiszen 29-én  újabb ak-
cióra készülnek a szakszervezetek – közöttük természetesen az
FRSZ is.

A június 16-ai  demonstráció végén rövid értékelésre kértük
Pongó Gézát, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkárát.

- Elkeserítõ, hogy a rendõri vezetés olyan intézkedéseket hozott,
melyek megnehezítették a kollégák jelenlétét a fõvárosi demonstrá-
ción. Hírt kaptunk arról, hogy az M3-as autósztrádán a tiltakozó
akcióra utazó FRSZ tagokat szállító autóbuszt mûszaki ellenõrzés
alá vonták azzal a céllal, hogy késleltessék, esetleg meggátolják
Budapestre érkezésüket.

Örvendetes, hogy a Hõsök terén történt gyülekezõ alkalmával
meggyõzõdhettem arról, hogy olyan nyugállományú kollégák is a
Független Rendõr Szakszervezet zászlaja alatt jöttek össze, akik so-
ha nem kötõdtek egyetlen érdekvédelmi szervezethez sem. Ez egy-
fajta jelzés, minõsítés – azt igazolja vissza, hogy jól végezzük dol-
gainkat. A demonstráción az FRSZ kitett magáért, s bár nem mi
voltunk jelen a legnagyobb létszámmal, mégis elégedettek lehetünk,
hiszen vidéki programokon is részt vettek az FRSZ tagjai, aktivis-
tái, tisztségviselõi. Köszönet érte!

Süli Ferenc

Kiss János: a civilek is pozitívan viszonyultak akcióinkhoz
Harminc autó és közel száz ember vett részt átlagosan egy-egy
demonstrációs ponton a Független Rendõr Szakszervezet
Észak-alföldi régióelnöke által koordinált félpályás útlezárá-
son. Kiss János elmondta: Hajdúban hat, Szabolcsban négy,
míg Szolnok megyében egy helyszínen került sor a tiltakozó ak-
cióra.

- Két színhely feltétlenül említést érdemel: Hajdúhadházánál
több mint félszáz gépjármû jelent meg, Debrecenben, a Mikepércsi
úton, a 47-es számú fõút bevezetõ szakaszán pedig a demonstrálók
huszonnégy órán keresztül - vagyis az engedélyezett idõt maximá-
lisan kihasználva – kitartottak. A szakszervezeti megmozduláson
ezúttal a hivatásos állomány tagjai közül a vártnál némileg keve-
sebben jelentek meg, ám pótlásukra nyugdíjas rendõrök és civilek
érkeztek. Örvendetes volt számunkra, hogy a lakosság jelentõs ré-
sze pozitívan reagált akcióinkra. Kollégáink elmondták: tudatában
vannak, hogy a törvénytervezet tárgyalása elõtt ez az utolsó lehe-
tõség - törvényes kereteken belül - a véleménynyilvánításra. A szak-
szervezeti tagok arra is felhívták figyelmünket - minden lehetséges
eszközt meg kell ragadnunk, hogy a kormányzati döntéseket szá-
munkra kedvezõen befolyásoljuk. A tüntetõkkel folytatott beszélge-
tések során egyértelmûvé vált számunkra, hogy a jelenlévõk nem
csak a korkedvezményes nyugdíj várható eltörlése, illetve járandó-
sággá történõ átalakítása miatt, hanem a jelenlegi állomány, sõt a
civilek érdekeiért is harcolnak. A Munka Törvénykönyvének módo-
sítása õket is hátrányosan érinti.

László Zoltán határrendész korábban kétszer is megjelent a fõ-
városi demonstrációkon, s a júniusi autós tiltakozás szervezésében
is vezetõ szerepet vállalt.

- A remény hal meg utoljára – hangzik
a közmondás, de ez nálunk talán már meg
is történt. Tudomásom van arról, hogy
egyre több kolléga kér fizetés nélküli sza-
badságot, s ez idõ alatt — mintegy próba-
idõsként - külföldön vállal munkát. El-
mondták: kedvezõ tapasztalatok, s persze
megfelelõ bér birtokában minden bizony-
nyal eltávoznak a testülettõl. Álláspont-
juk szerint annyi a kötöttség, hogy a je-
lenlegi fizetésért nem éri meg ezeket fel-
vállalni. 

A demonstrációkon résztvevõkbõl sorjáztak a panaszok - ezek
közül csak néhányat említek: az elmúlt idõszakban szinte gyakor-
lattá vált, hogy a határrendészeket szabadságukról rendelik vissza.
Ismét felvetették azt, melyet az FRSZ már számtalanszor jelzett a
munkáltatónál: egyetlen hiba is elég a büntetõeljárás megindításá-
hoz. Köztudomású ugyanakkor, hogy az ellenõrzõ rendszer nem
mûködik megfelelõen: elõfordult, hogy a rendszer befelé nem jel-
zett, kifelé viszont igen, s ez azzal járhat, hogy az érintett kollégát
rabosítják, vagy 300 ezer forintig terjedõ pénzbüntetésre ítélik. Ez
ügyben panasszal éltünk a Belügyminisztérium felé, ám választ
még nem kaptunk. Perspektívátlan a határrendészek szakmai pá-
lyafutása, s ezen nem javíthat az a tervezett életpályamodell sem,
mely seregnyi ellentmondást tartalmaz. Úgy gondolom: ez az év
vízválasztó lesz, s a kormányzattól függ, miként viszonyulnak mun-
káltatójukhoz kollégáink. 

S. F.
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Az FRSZ Központi Irodájának új munkatársa:
Nagy Krisztina

A titkárnõi teendõk mellett sajtófigyeléssel, kiadványok szer-
kesztésével, reklámok készítésével foglalkozik az FRSZ Köz-
ponti Irodájának új munkatársa, de napi teendõi közé tartozik
a médiumokkal való kapcsolattartás is. A budapesti kötõdésû
kolléganõ kereskedelmi szakközépiskolát végzett – itt ismerte
fel meg a marketing hasznát és a kommunikáció jelentõségét.
Ez utóbbit olyannyira, hogy érettségi után a Budapesti Kom-
munikációs Fõiskola reklámszervezés szakmenedzser szakán
szerzett diplomát. A tanulás és a munka jól kiegészítette egy-
mást, hiszen a nappali tagozat lehetõséget kínált arra, hogy es-
ténként az Erzsébetvárosi Televíziónál az elektronikus média
titkaival is megismerkedjen.

- Az újságírás a hobbim, de jelenlegi munkakörömbõl adódóan
az adminisztratív teendõk sem állnak távol tõlem, ugyanis a köz-
ponti iroda munkatársaként a reklám- és plakátkészítés egyaránt
feladataim közé tartozik. A különbözõ mûvészeti ágak passzív befo-
gadása mellett néhányat magam is örömmel és nagy-nagy lelkese-
déssel mûvelek. Több mint egy évtizeddel ezelõtt egy alkotóközös-
ségben ismerkedtem meg a festészet alapfogalmaival. Az azóta
megtett út rögös, de rendkívül tanulságos volt - az olajtechnika el-
sajátítása pedig igazi áttörést jelentett, s már több, általam festett
tájképet eredményezett. Az elõadó-mûvészet sem közömbös szá-

momra: korábban kórusban szere-
peltem, majd mû- és népdalok in-
terpretálására is vállalkoztam, ké-
sõbb pedig elkalandoztam a
dzsessz és a gospel világába.

A tavaszi rügybontás számom-
ra csodálatos élményt jelent, ilyen-
kor a természetben tett kirándulá-
sok éppoly feltöltõdést jelentenek,
mint a mûvészetekben való elmé-
lyülés.

Örömmel jöttem a Független
Rendõr Szakszervezet kollektívájá-
ba, s rövid itt tartózkodásom konk-
lúziójaként máris leszûrhetem,
hogy ebben a közegben a szlogen
valóban életre kél. Naponta tapasztalhatom azt az óriási munkát,
azt az emberközpontú, gyors reagálást, amely valóban kisugárzik
tagjaink közé: Mi nem csak beszélünk, teszünk is. Ebben az aktív
közegben szeretnék maradandót alkotni, s egyre többet tenni az
FRSZ testületen belüli megbecsüléséért, népszerûsítéséért. 

S. F.

Hartmann István: az FRSZ minden téren rendkívül aktív
Az elmúlt hónapokban sajtótájé-
koztatók, fõvárosi és vidéki de-
monstrációk, félpályás útlezárások
jelezték, hogy a Független Rendõr
Szakszervezet tagjai elfogadhatat-
lannak tartanak több olyan kor-
mányzati koncepciót, melyek gyö-
keresen átalakítják a fegyveres és
rendvédelmi szférában dolgozók
élet- és munkakörülményeit. A til-
takozó akciók szervezése természe-
tesen a „hagyományos” érdekvé-
delmi munkát sem szoríthatta hát-
térbe – errõl nyilatkozik lapunk-

nak Hartmann István, az FRSZ Közép-dunántúli régióelnöke.
- Az állomány jelentõs része nagy várakozással tekintett a fegyve-

res és rendvédelmi szféra, valamint a LIGA konföderáció keretében
mûködõ szakszervezetek által szervezett demonstráció-sorozatra. Ezt
a felfokozott állapotot hûen tükrözi a budapesti felvonulásokon részt-
vevõk magas száma – közöttük jelentõs számban képviseltették ma-
gukat a régióhoz kötõdõ aktív és nyugállományú tagjaink. A fõváro-
si demonstrációk komoly társadalmi visszhangjának eredményeképp
a félpályás útlezárások is hatásosnak bizonyultak: a fõként a megye-
székhelyekre szervezett akciók elsõsorban nyugállományú tagjainkat
mozgósították. A még szolgálatban lévõ kollégák visszafogottabb ak-
tivitását fõként a retorziótól való félelem tette elfogadhatóvá, megma-
gyarázhatóvá. Csak a statisztikai kedvéért érdemes feljegyezni, hogy
az FRSZ a régióban hét demonstrációt szervezett, ám jelen voltunk a
Honvédszakszervezet által meghirdetett tiltakozó akciókon is.

A Közép-dunántúli régióban dolgozó munkatársaink természe-
tesen kialakították már az életpályamodellel kapcsolatos vélemé-
nyüket. Egyöntetû az álláspont: a tervezet szinte minden eresztéké-
ben instabil, jócskán lenne mit korrigálni rajta. A Független Rend-
õr Szakszervezet tagjai szerint nincs meg az a pályaív, amelynek
végeként, lezárásaként egy elégedett nyugdíjas rendõr portréja raj-
zolódhatna ki elõttünk. 

A vörösiszap, s az ezzel kapcsolatos rendõrségi feladatok vál-
tozatlanul témát szolgáltatnak a Veszprém megyei kollégák köré-
ben. Örvendetes, hogy a civil ruhában okozott károkat az érintet-
teknek megtérítették – ismeretes, hogy a gyors beavatkozás kény-
szere miatt sokan képtelenek voltak az átöltözésre. Ez ügyben is
jócskán volt teendõje a régióelnöknek! E témához kapcsolódik
még, hogy a Független Rendõr Szakszervezet továbbra is szorgal-
mazza a katasztrófa idején hõsiesen helytállt kollégák kitüntetését,

erkölcsi és anyagi elismerését. Az FRSZ e téren is példát kíván mu-
tatni: a közeljövõben megjutalmazzuk az állomány elé példakép-
ként is állítható munkatársainkat. 

Régiónkban változatlanul téma a kollektív szerzõdések „korsze-
rûsítése” - elsõként várhatóan Veszprém megyében kerül sor ennek
aláírására, de másutt is haladnak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. 

Az elmúlt idõszakban több munkavédelmi bejáráson vettem
részt, de jelen voltam olyan fórumokon is, melyek témája a szolgá-
lati nyugdíjjal kapcsolatos jogszabály módosítások voltak. Érthetõ-
nek tartom a már inaktív kollégák érdeklõdését, hiszen elsõsorban
õk lesznek kárvallottjai a kormányzati intézkedéseknek. E progra-
moknak az FRSZ volt a fõ mozgatórugója, haszonélvezõje: a ko-
rábban kilépett tagok közül sokan visszatértek sorainkba markáns
kiállásunk, véleménynyilvánításunk miatt. Reményeim szerint ez a
kedvezõ tendencia tovább folytatódik, s a szakszervezetben is akti-
vizálni tudjuk õket. 

Jogászaink felkészültségének köszönhetõen a munkaügyi bíró-
ságokon ugyancsak komoly sikereket értünk el. Elõfordult olyan
eset is, amikor felmondást sikerült megakadályoznunk. Örvende-
tes, hogy a MAKASZ kártya érvényesítésével kapcsolatos gondo-
kat is megoldottuk.

Több eseményt, fórumot felhasználtam arra, hogy bõvítsem az
FRSZ tagjainak számát - ezek a toborzások is eredményesnek minõsít-
hetõk. Kértük a rendfokozatokkal kapcsolatos döntések felülvizsgála-
tát, s ennek eredményeként elértük, hogy a jövõben nem kell egyénen-
ként vizsgálni a kérdést.  Igazunkat bizonyítja, hogy a munkáltató tü-
relmet kért, s ígérte, hogy õsszel megszüntetik ezt az anomáliát. 

A tavasz vége és a nyár természetesen nem múlt el regionális és
helyi programok nélkül – ezek a rendezvények elsõsorban a kolle-
gialitás érzését voltak hivatottak elõsegíteni. A rendkívül látogatott
események közül ezúttal csak néhányat emelek ki: nagy sikert ara-
tott a „Csak azért is rendõrnap” (Fejér megye), a  Széki-tavi hor-
gászverseny, s a Fábián Ágota emlékére rendezett foci-kupa regio-
nális selejtezõje.  Az uralom az autóm (Dunaújváros) valamint az
elsõ alkalommal megrendezésre került Veszprém megyei sportna-
pon az FRSZ szponzorként is jelen volt. Ez utóbbin a hét kapitány-
ság és a megyei fõkapitányság csapatai labdarúgásban, röplabdá-
ban, vízi bicikli versenyen és dobócsillag hajításban mérték össze
erejüket, ügyességüket, de sor került szellemi vetélkedõre is. Lab-
darúgásban a gyõztes csapat a kapitányok válogatottjával vívhatott
afféle „szuper kupa” mérkõzést. A hagyományteremtõ szándékkal
rendezett programról – csakúgy, mint az ingyenes szûrõvizsgálat-
ról – valamennyi résztvevõ elismerõen nyilatkozott.

Süli Ferenc 
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Egy kreatív informatikus: Bakalov Péter
FAJSÚLYOS, TEKINTÉLYNEK ÖRVENDÕ SZERVEZET ÁLL MÖGÖTTEM

Több tízezer borsodi focirajongó – némi túlzással – az életét ad-
ná azért, ha a diósgyõri stadionban egyszer kedvenceivel közös
fényképet készíthetne. Bakalov Péternek, a DVTK egykori ifjú-
sági, majd utánpótlás korú játékosának azonban nincsenek
ilyen gondjai: a csapat hivatalos fotósaként a bennfentesek
szûk táborához tartozik. Ez a munka azonban csak hobbiként
van jelen életében: fõállásban a Miskolci Városi Rendõrkapi-
tányságon közalkalmazottként dolgozik.

- Még az ezredforduló elõtt, egészen pontosan 1997-ben ke-
rültem jelenlegi munkahelyemre, ahol azóta is informatikus be-
osztásban dolgozom. A beilleszkedés megkönnyítése érdekében
számomra természetesnek tûnt, hogy hamarosan a személyes, in-
formális kapcsolatokat is elõnyben részesítsem - ezért csatlakoz-
tam a Független Rendõr Szakszervezethez. Azt vallom ugyanis,
hogy az ember társas lény: tartoznia kell valakihez a családon
kívül is. Az elmúlt egy évtized arról gyõzött meg, hogy helyesen
döntöttem, s a testületen belül mûködõ érdekvédelmi szervezetek
közül a legjobbat, a leghatékonyabbat választottam. A munka-
vállaló ugyanis – ha nem áll mögötte az FRSZ-hez hasonló, pro-
fesszionálisan felépített és jelentõs szakmai tudással bíró szak-
szervezet – gyakran magára hagyatottan birkózik a jogszabályok
tengerében, s ha esetleg konfliktusa támad feletteseivel, valószí-
nûleg eleve vereségre van ítélve. Ezért vallom: nem csak kapni –
adni is kell!

Bakalov Péter azóta is hû önmagához: az FRSZ mindig számít-

hat önzetlen munkájára, aktivitá-
sára – s fõképp kreatív megoldá-
saira. 

- Szívesen veszem, ha megke-
resnek a szakszervezet irányítói,
hogy legyek segítségükre egy-egy
plakát, kiadvány arculatának meg-
tervezésében. S mivel a grafikai
munkák terén sem a sablonos meg-
oldások híve vagyok, újszerû, lát-
ványos, az üzenetet egyértelmûen
sugalló megoldásokra törekszem.
Kísérletezõ kedvem abban is tükrö-
zõdik, hogy a meghökkentõ képal-
kotás sem áll távol tõlem. Azt val-
lom: forradalmasítani kell a grafikát! Örömmel konstatálom, hogy a be-
fogadók, a megrendelõk nem idegenkednek az új stílustól, az új megje-
lenési formától: negatív visszajelzést még sohasem kaptam. 

Bakalov Péter hangsúlyozza: sem méltatást, sem honoráriumot
nem vár a Független Rendõr Szakszervezetnek végzett munkájáért,
hiszen örömmel, önzetlenül teszi mindezt, miközben kedvére kísér-
letezhet - kiélheti kreatív hajlamait.

- Az elismerést nem várom ugyan, de örömmel veszem, s nekem
így jó! Nagyon jó!

S. F.

Siker: megkapták vizsgálati eredményeiket
A kolontári-devecseri környéket elárasztó vörösiszap a mai na-
pig érezteti hatását. No, nem csak fizikailag, hiszen a kármen-
tési eljárás bõven elõrehaladt - a térség, a település arca meg-
változott, a vörösiszap szinte eltûnt, de vele együtt utcák, há-
zak, településrészek is, bár mementóként látható még az iszap
szintjét jelzõ „vörös vonal” – hanem kollégáinkat érintõ prob-
lémák vonatkozásában szintén. 

Az iszapömlést követõen több kollégánál végeztek egészség-
ügyi szûrõvizsgálatot (vér- vizelet minták vétele), hogy szerveze-
tükben kimutatható-e valamilyen elváltozás, esetleg nehézfémek a
katasztrófa következményeként. Az elvégzett vizsgálatokat köve-
tõen egy szûkszavú – faxon érkezett – tájékoztatást kaptak arról,
hogy minden eredményük rendben van, mindenkinél a vizsgált ér-
tékek a megengedett határon belül vannak. 

Az érintett kollégák jelezték, kérték, hogy részükre a saját labor-
eredményeiket küldjék meg, azt maguk is szeretnék látni, megnéz-
ni, kézbe fogni. Többszöri ígéret ellenére a kért dokumentumok

nem érkeztek meg. Szakszerveztünk több helyen, több fórumon he-
lyi, megyei, országos szinten – már-már rendszeresen – felvette ezt
a hiányosságot, szóban, írásban jeleztük az illetékesek felé. Sokáig
eredménytelenül. 

Kitartásunkat azonban siker koronázta! Nem hagytuk nyugodni
az ügyet, nem törõdtünk bele. Újra és újra nekifutottunk, mígnem
szándékunk találkozott a munkáltató, a megyei vezetés megoldás-
ra törekvésével. A meglévõ, addig beszerzett információk birtoká-
ban gyors egyeztetés következett a megyei vezetés, az orvosi hiva-
tal, a munkavédelem és szakszerveztünk között. Megleltük a hibát
a rendszerben, miért is nem érkeztek meg a kért vizsgálati eredmé-
nyek. Ezek után egy hét sem telt el, és az érintett kollégák kezében
voltak azok. 

A kitartás, a párbeszéd hosszú távon ugyan, de meghozta
gyümölcsét… (A boksz-kesztyûs veréb mellé a bulldogot is fel-
vesszük jelképnek!)

h.i.

Kifizették a civilruházati károkat!
A történet még mindig a Devecsert, Kolontárt
ért vörösiszap katasztrófához kötõdik. Az
azonnali mentésben résztvevõ devecseri kol-
légák egy részének a vörösiszap tönkretette
több saját (civil) ruhadarabját, lábbelijét. Ne-
kik a gyors beavatkozás szükségessége miatt
esélyük nem volt átöltözésre, védõruha ekkor
még nem állt rendelkezésre. Az eseményeket
követõen jelezték, hogy ruházatuk tönkre-
ment, az iszap szétmarta azt, azonban elmoz-
dulás nem volt tapasztalható az ügyben.
Szakszerveztünk felkarolta az ügyet, segítsé-
get nyújtottunk benne, több egyeztetést foly-

tattunk a fõkapitányság vezetésével, a munka-
védelemmel, a KD GEI-vel. Sikerült az ügyet
a holtpontról kimozdítani, megszületett a hatá-
rozat a károk kifizetésérõl. Ugyan még egy kis
idõnek el kellett telni ahhoz, hogy a kollégák
folyószámláján megjelenjen a pénz, de mos-
tanra ez is megtörtént. A kártérítési összeg
személyenként korrekt mértékû. A kezdeti ne-
hézségek után sikert hozott a kitartás, mûkö-
dött a kommunikáció, a megoldásra való tö-
rekvés a felek részérõl. És ami a lényeg: az
eredményt kárt szenvedett kollégáink köny-
velhetik el! h.i.  
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Nem csökkentik a pénzbírság
drasztikus összegét

A Független Rendõr Szakszervezet június 24-én a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium irányában kezdeményezett, a Büntetõ Törvény-
könyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítását célzó indítványával
fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez és Navracsics Tibor közigazga-
tási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyetteshez.

Az FRSZ indítványában emlékeztetett, hogy már tavaly év elején ha-
tározott tiltakozását fejezte ki a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 2010. január 1-jén hatályba lépett
azon módosításával szemben, mely a pénzbüntetés korábbi összegét 25-
szörösére emelte. A Btk. módosítás következtében a pénzbüntetés ki-
szabható legkisebb összege 2010. január 1-jével 3.000 Ft-ról 75.000 Ft-
ra, legmagasabb összege pedig 10.800.000 Ft-ról 108.000.000 Ft-ra nõtt. 

A Független Rendõr Szakszervezet nem a büntetést, hanem annak
mértékét kifogásolja. Indítványunk leszögezi, hogy az FRSZ nem tudja
elfogadni a pénzbírság összegének elõzõekben említett drasztikus emel-
kedését, mivel a tavaly év elejei Btk. módosítás olyan helyzetet terem-
tett, amely kilátástalan helyzetbe hozta az amúgy is alulfizetett rendõrö-
ket. Levelünkben felhívtuk a belügyminiszter és a közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter urak figyelmét arra, hogy egy 300.000 forint feletti
bírság az anyagi csõd szélére sodorja a kollégákat, akiknek ez által az
egzisztenciája, a család megélhetése, háza, értékei kerülnek veszélybe. 

Megkeresésünkre július 8-i keltezéssel Dr. Eiselt Györgytõl, a Belügy-
minisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárától érke-
zett válasz, mely szerint az FRSZ indítványa nem áll összhangban a kor-
mány célkitûzéseivel, és nincs olyan szakmai indok, mely alapján a Bel-
ügyminisztérium támogatni tudná az elképzelésünket. A minisztérium ál-
lásfoglalása szerint a bûncselekmények visszaszorítása érdekében a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya szigorító kriminálpolitikai intézkedéseket fo-
ganatosított az elmúlt idõszakban. Ezek a törekvések egyben bûnmegelõ-
zési célzatúak is, melybõ1 következõen a jogrendbe iktatott módosítások-
kal nem egyeztethetõek össze olyan kivételezések, amelyek szakmai vagy
foglalkozási érdekcsoportokra méretezettek. E körbe tartozik – álláspont-
juk szerint – az FRSZ indítványa, amely a rendõri fizetésekhez igazítaná
a bûncselekmény elkövetése miatt kiszabható pénzbüntetés mértékét.

A minisztériumi válaszlevél szerint az FRSZ javaslatával a bûncse-
lekményt elkövetõk védelme érdekében lép fel, miközben a társadalmi
és kormányzati elvárások éppen ezzel ellentétes irányúak, amikor a
közrend és közbiztonság védelmében eljáró hivatalos személyektõl pél-
damutató szolgálatellátást várnak el. 

A munkáltató
nem szabályozhatja

a munkába járás során
viselt öltözéket
Veszprém Megye fõkapitányának utasítása szerint a
személyi állománynak a rendõrségi épületekbe rö-
vidnadrágban, papucsban vagy pántos felsõben be-
lépni és az épületben tartózkodni még pihenõnapon
is szigorúan tilos. Ez azt jelenti, hogy az egyenruhás
állományba tartozók, akik rendszerint a kapitánysá-
gok épületeiben cserélik le a polgári ruházatukat
egyenruhára, nem viselhetnek a munkába járás so-
rán rövidnadrágot, papucsot vagy a hölgyek pántos
felsõt, hiszen ezekben az öltözékekben még belépni
is tilos a rendõrségi objektumokba. 

A munkáltató túl messzire ment. Az ápolt és kul-
turált viseletû munkavégzés fontos, és ezért ez természetes elvárás.
Ugyanakkor a munkáltató utasítási és szabályozási lehetõségén kívül
esik annak meghatározása, hogy milyen öltözéket viseljenek a foglal-
koztatottak a munkaidejükön kívül, és még inkább visszás a helyzet
az egyenruhás állománnyal szemben, akik a szolgálatteljesítési ide-
jükben egyébként is kötelesek az öltözködési szabályzatnak megfe-
lelni. 

Ez az utasítás irracionális és megalázó helyzeteket teremtett. A
nyári hõségriadók idején is köteles volt az állomány hosszúnadrág-
ban és zárt cipõben munkába járni, még akkor is, ha esetleg nagyobb
távolságról kellett beutazniuk a munkahelyre, vagy gyakorlattá vált
az is, hogy az épületen kívüli gépkocsikban oldották meg az átöltö-
zést, majd a kapitányság épületében az egyenruhások ismételten ru-
hát váltottak. 

Az értelmetlen fõkapitányi utasítás ellen szakszervezetünk felemel-
te a szavát, de a munkáltató hajthatatlanul ragaszkodott a döntéséhez. 

Egy alkalommal a tagunk térdnadrágban érkezett a munkahelyére,
és habár a szolgálatkezdésre az egyenruháját magára öltötte, fegyelmi
eljárást rendeltek el vele szemben. Az eljárásban tagunknak jogi kép-
viseletet biztosítunk. Kifejtettük, hogy álláspontunk szerint jogsértõ
az az utasítás, amely a szolgálatteljesítési idõt meghaladóan is kíván-
ja szabályozni az állomány öltözködését. A hivatásos állomány tagját
megilletõ alapjogok lehetséges korlátozását a törvény nevesíti, ez a
szolgálati viszony sajátossága, szükségszerû velejárója, azonban a
korlátozás nem feltétlen, és nem lehet aránytalan. Azon alapjogok,
amelyeknek korlátozásáról a törvény nem rendelkezik, változatlan
feltételekkel megilleti a hivatásos állomány tagját is, mint bárki mást.
Az alapjogok korlátozására kizárólag abban a körben van lehetõség,
amelyet a törvény nevesít, az kiterjesztõen nem értelmezhetõ, továb-
bá figyelemmel kell lenni a szükségesség és arányosság elvére, amely
szerint az alapvetõ jog korlátozása nem okozhat az elérni kívánt tör-
vényes érdekkel szemben nyilvánvalóan aránytalan hátrányt. 

Mindezekre tekintettel a fegyelmi eljárás megszüntetését kértük, a
felelõsségre vonás mellõzésével. A rendõrkapitány azonban feddés fe-
nyítést szabott ki, amelyet keresettel támadtunk meg. Az elsõ és a má-
sodfokú bíróság is a felperes keresetének adott helyt, és a kiszabott fe-
nyítést hatályon kívül helyezte. Az eljáró bíróságok elvi éllel mutattak
rá, hogy az elöljáró szabályozási körén kívül esik a munkába járáshoz
használt öltözék meghatározása, ha az egyébként tiszta és kulturált,
mert a munkáltatónak nincs jogszabályi felhatalmazása ennek szabá-
lyozására. 

Az öltözködési követelmények tárgyában az országos rendõrfõka-
pitány is kiadott a közelmúltban egy körlevelet, amelyben meghatá-
rozott ruházatok viselését megtiltja. Az öltözködési elvárásokkal
csak részben tudtunk egyet érteni, mert álláspontunk szerint az öltöz-
ködési követelmények során nem lehet merev határvonalakat húzni,
ezért csak általános elvárások fogalmazhatóak meg, amelyek esetle-
ges megsértését egyedileg – több tényezõ figyelembevételével, így a
munkakör, az idõjárási körülmények és a viselt öltözék jellege alap-
ján - lehet vizsgálni.  A munkahelyen kerülni kell a szélsõséges, ki-
hívó, alkalomhoz nem illõ viseletet, a ruházatnak tisztának, kulturált-
nak, a külsõ megjelenésnek ápoltnak kell lennie. 

Kértük, hogy a jelzett tartalommal a fõkapitány szíveskedjen az
öltözködési követelmények tárgyában kiadott rendelkezéseit pontosí-
tani, felhívva a parancsnokok figyelmét, hogy mérlegelési jogkörük-
be tartozik az egyedi ügyek megítélése. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Hogy is van ez?
Amit a szabadságról tudni kell!

Nyár lévén, a szabadságok kiadása/kivétele aktuális kérdés, ezért
jelen cikkben ennek szabályaival ismertetjük meg tagjainkat. A
szabadság mértéke és szabályai eltérnek a hivatásos és a közalkal-
mazotti, köztisztviselõi (kormánytisztviselõi) állomány vonatkozá-
sában. Elõször is tisztázzuk, hogy a Hszt. milyen szabadságokat is-
mer: alap-, pót-, egészségügyi, szülési, illetmény nélküli és gyer-
mek születése esetén járó munkaidõ-kedvezmény. Ebben a cikkben
csak az alap- és pótszabadsággal foglakozunk. Az alapszabadság
mértéke valamennyi hivatásos állományú részére évi 25 munka-
nap. A pótszabadság mértéke már személyenként vizsgálandó.
Függ az állomány tagjának szolgálati idejétõl, iskolai végzettségé-
tõl, beosztásától (vezetõi beosztás, átlagon felüli fizikai, pszichikai
terhelés), illetve, hogy nevel-e 16 évesnél fiatalabb gyermeket. A
szolgálati idõ szerinti, valamint a parancsnoki pótszabadság közül
csak az egyiket lehet igénybe venni, mégpedig azt, amelyik az ál-
lomány tagjára nézve kedvezõbb. A többi jogcímen járó pótszabad-
ságot össze kell adni, és így megkapjuk az éves szabadságunkat. 

A közalkalmazottaknál a Kjt., valamint a Munka tv. határozza
meg a szabadság szabályait. A közalkalmazottat A-D fizetési foko-
zatig 20 munkanap, E-J fokozatig 21 munkanap alapszabadság il-
leti meg. A pótszabadság a fizetési fokozattal egyenlõ mértékû, az-
zal a kikötéssel, hogy az 1. fizetési fokozatban nem jár. További
pótszabadság illeti meg az oktatási, nevelési munkát végzõ, a föld
alatt dolgozó, ill. ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalót. A ve-
zetõi beosztások pótlékát 2011. január 1-jétõl kivették a törvény-
bõl. A pótszabadságok összeadódnak, ha pótszabadság a közalkal-
mazottat több jogcímen is megilleti. 

Köztisztviselõ (kormánytisztviselõ): az alapszabadság 25 mun-
kanap. A pótszabadság itt is személyenként vizsgálandó, besorolás-
tól, illetve iskolai végzettségtõl függ (3-13 munkanap). 

A szabadság kiadása: a hivatásos állományúnak szabadsága idõ-
tartamának felét egyfolytában kell kiadni, negyedét (de legalább 10
napot) az általa kért idõpontban. Tehát az éves szabadság 75%-val

(vagy 100 % - 10 nappal) a mun-
káltató rendelkezik, de az általa
elrendelt szabadságot köteles a
szabadság kezdõ napját megelõzõ 30 nappal korábban a hivatásos
állományúval közölni. A szabadságot az esedékesség évében kell
kiadni!!! Szolgálati érdekbõl következõ év január 31-ig ez a határ-
idõ meghosszabbítható, illetve kivételesen fontos szolgálati érdek
esetén legkésõbb március 31-ig. Tehát a jelenlegi szokásoktól elté-
rõen, ha valakinél nem áll fenn betegség, vagy a személyét érintõ
más elháríthatatlan  akadály, akkor szabadságát a törvény rendelke-
zései szerint március 31-ig ki kell adni.  A hivatásos állomány tag-
ja részére meg kell téríteni a szabadságról történõ visszarendeléssel
összefüggõ költségét.

A közalkalmazottaknál hasonló a helyzet. A szabadság kiadásá-
nak idõpontját a munkavállaló meghallgatása után a munkáltató ha-
tározza meg. Az alapszabadság egynegyedét a munkavállaló kéré-
sének megfelelõ idõpontban köteles kiadni, ezt a munkavállaló leg-
alább 15 nappal korábban köteles jelezni. A szabadságot az esedé-
kesség évében kell kiadni, de törvényben meghatározott feltételek
esetén legkésõbb március 31-ig. Ha a kollektív szerzõdés lehetõsé-
get ad, akkor legkésõbb június 30-ig. Lényeges, hogy a szabadsá-
got kettõnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet ki-
adni (kivéve nevelési-oktatási munkát végzõk esetében). 

Köztisztviselõ (kormánytisztviselõ): a munkáltatói jogkör gyakor-
lója február végéig szabadságolási tervet készít, és errõl a köztisztvi-
selõt tájékoztatja. A szabadságokat ennek megfelelõen kell kiadni, az
ettõl való eltérés miatt a köztisztviselõnél felmerült költségeket meg
kell téríteni. Az alapszabadság kétötödét a köztisztviselõ által kért
idõpontban kell kiadni. A szabadságot a tárgyévben, szolgálati érdek
esetén január 31-ig, különös szolgálati érdek esetén legkésõbb márci-
us 31-ig kell kiadni. Szabadságot kettõnél több részletben csak a köz-
tisztviselõ kérésére lehet kiadni.

Dr. Lokár Gábor

Nem árt, ha tudjuk: kormánytisztviselõ és köztisztviselõi törvénymódosítás
Június 1-jétõl, illetve 2012. január 1-
jétõl számos új szabályozás lép életbe
a kormánytisztviselõi, valamint a köz-
tisztviselõi jogviszonyban állókat érin-
tõen. A módosítások részletei a Ma-
gyar Közlöny 56. számában megjelent
2011. LII. törvényben olvashatók. A

változások közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
A kormány- és köztisztviselõi jogviszonyban állók tekintetében

is felmentési indok lehet – a hivatásos állományúakhoz, közalkal-
mazottakhoz és munkavállalókhoz hasonlóan – a létszámcsökken-
tés és az átszervezés.

Mindkét jogviszonyban új elemként jelenik meg a hivatásos
szolgálati jogviszonyban állókkal szemben megkövetelt kifogásta-
lan életvitel követelményéhez hasonló méltatlanság jogintézmé-
nye. A foglalkoztatási törvények szerint méltatlanná az a kormány-
tisztviselõ, illetve köztisztviselõ válhat, aki olyan magatartást tanú-
sít, amely a munkáltató jó hírnevét, illetve a közigazgatásba vetett
társadalmi bizalmat súlyosan sérti. Így különösen a pártatlanság, a
befolyástól való mentesség és a hivatásetikai normák sérelmét
eredményezõ magatartás eredményezheti a jogviszony munkáltató
általi szankcionált (végkielégítés folyósítása nélküli) megszünteté-
sét. A méltatlanság címén történõ munkáltató felmentés ugyan ter-
mészetesen megtámadható, de annak a végrehajtásra (jogviszony
megszüntetés) halasztó hatálya nincs.

Hasonló jogkövetkezményekkel (végkielégítés nélküli felmen-
tés) jár a nem megfelelõ munkavégzés miatti munkáltatói felmen-
tés is, melyre a kormány, illetve köztisztviselõ munkáltató általi
szakmai munkájának értékelése, és az azt követõ más munkakörbe
helyezés meghiúsulása (a dolgozó nem fogadja el a felajánlott be-
osztást) esetén kerülhet sor.

Ugyancsak új szabály a kormánytisztviselõk esetében, hogy a

dolgozó munkakörét és munkavégzésének helyét a munkáltató
egyoldalúan is módosíthatja, ha az új munkakör megfelel az érin-
tett végzettségének, képzettségének, és a napi oda- és visszautazás
nem több mint két óra, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelõ kor-
mánytisztviselõ esetében 1,5 óra. Emellett további kívánalom,
hogy a munkakör, illetve munkavégzési hely módosítása arányta-
lan sérelmet (pl. egészségi állapotra nézve) nem eredményezhet.
Az egyoldalú munkáltatói kinevezés módosítása miatt a kormány-
tisztviselõ kérheti a jogviszonyának megszüntetését, mely esetben
a munkáltató köteles õt felmenteni.

2012. január 1-jétõl a kormánytisztviselõi jogviszonyból szár-
mazó igények érvényesítésének eljárási szabályai megváltoznak. A
bíróság elõtti igényérvényesítést jövõ év januártól meg kell elõznie
a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság eljárásának, melyhez bizo-
nyos igények esetében kötött határidõn (30 nap) belül (pl. jogvi-
szony megszüntetés, kinevezés egyoldalú módosítása lehet fordul-
ni. Az esetek többségében azonban a jogvita megindítására az álta-
lános elévülési idõn (3 év) belül kerülhet sor.

Az említett törvénymódosítással összefüggésben felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb
vezetõ, illetve vezetõ megbízású közalkalmazottak évi rendes sza-
badságának számítási szabályait (az általános 20, illetve 21 nap
alapszabadság+fizetési fokozat szerinti pótszabadságtól eltérõen
évi 35, illetve 30 munkanap) az Alkotmánybíróság a 11/2011. (II.
9.) AB határozatával 2011. május 31. nappal megsemmisítette. En-
nek megfelelõen az érintettek szabadságát 2011. évre újból meg
kell állapítani, és arról június 20-ig tájékoztatnia kell õket a mun-
káltatónak. Fontos garanciális szabály ugyanakkor, hogy a korábbi
szabályok szerint esetlegesen magasabb mértékû szabadság 2011-
ben nem csökkenhet, természetesen akkor, ha a vezetõi megbízás
továbbra is fennáll.

dr. Varga Marianna jogász
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Június elején került aláírásra a Nemzeti
Védelmi Szolgálat Kollektív Szerzõdé-
se (a továbbiakban: KSZ), melynek ér-
dekképviseleti részérõl szakszervezetünk is aláírója volt. Az új kollektív szerzõ-
dés a jogelõd szerv, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának kollektív
szerzõdését váltotta fel.

A KSZ a közalkalmazotti törvényben foglaltakon felül az alábbi többlet jo-
gosultságokat, illetve juttatásokat biztosítja a Nemzeti Védelmi Szolgálat köz-
alkalmazottai számára. A magasabb fizetési fokozatba történõ elõresoroláskor
garantált illetményemelés összege bruttó 5.500 Ft, amely a bértábla szerinti
kötelezõ emelésen felül illeti meg a közalkalmazottat. A munkakörbe nem tar-
tozó feladatok többletfeladatként történõ ellátásáért (helyettesítés) bruttó
10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedõ összegû helyettesítési díjat fizet a munkálta-
tó. A kereset kiegészítés címén nyújtott ellentételezés összege ugyancsak brut-
tó 50.000 Ft-ig terjedhet. Kereset kiegészítés illeti meg például a gépjármû
használatával járó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat, mégpe-
dig bruttó 5.000 Ft összegben. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a rendõrséghez
hasonlóan ugyancsak biztosítja a heti 2 óra sportcélú fizetett távollétet a köz-
alkalmazottai számára. A folyamatosan 90 napot meghaladó ideig betegállo-
mányban lévõk táppénzét a munkáltató a betegállomány elsõ napjára vissza-
menõleg a távolléti díj 75 %-ára, majd a 2. hónaptól 80 %-ára, a 3. hónaptól
90 %-ára, míg a 91. naptól 100 %-ra vállalta kiegészíteni. A KSZ 35 év köz-
alkalmazotti idõ után is biztosít jubileumi jutalmat, amely címen 4 havi illet-
ménynek megfelelõ összeg kerül kifizetésre a közalkalmazott számára. A
Nemzeti Védelmi Szolgálat vállalta azt is, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári
befizetésekhez a költségvetési fedezet függvényében hozzájárulást fizet a köz-
alkalmazottak számára, amely jelenleg havi 1.000 Ft.

Jól látható, hogy a KSZ számos többlet kedvezményt garantál az érin-
tettek számára, amely a folyamatos megszorítások idõszakában egyértelmû-
en vívmányként értékelhetõ.

Elõzõekkel ellentétben a Bünte-
tés-végrehajtási Szervek Országos
Parancsnokságán (BVOPK) még feb-

ruárban megkezdett kollektív szerzõdéskötési tárgyalások - melyben szak-
szervezetünk aktívan részt vett - a célegyeneshez közeledve sajnos megre-
kedtek. Ugyanis, bár a legutóbbi – áprilisi - egyeztetések alkalmával néhány
pénzügyi vonzatú kérdés kivételével sikerült a kollektív szerzõdés szövegét
véglegesíteni, az említett anyagi juttatások végül a munkáltatói, illetve a
szakszervezeti oldal megállapodásának meghiúsulásához vezettek. A júni-
usi munkamegbeszélésen a BVOPK képviselõi közölték, hogy a szakszer-
vezeti oldal által preferált anyagi juttatások (pl. ruhapénz, õrzési pótlék)
biztosításának anyagi fedezete nem biztosított, elsõsorban azért, mert bár a
kollektív szerzõdés csak az országos parancsnokság közalkalmazottait érin-
ti, azonban annak elfogadása esetén az itt definiált juttatások országos ki-
terjesztésével kell számolni. A legtöbb tagot számláló bv-s szakszervezet
képviselõje a munkáltatói „hozzáállást” elfogadhatatlannak ítélte. Hogy si-
kerül-e a patthelyzetet feloldani, azt egyelõre még nem tudni. A BVOPK
képviselõi a júniusi tárgyalások lezárásaként mindenesetre vállalták, hogy a
munkáltatói részrõl aláírható tartalmú kollektív szerzõdést megküldik a
szakszervezeteknek, illetve az említett bv-s szakszervezet és az országos
parancsnokság felsõbb vezetése között a tárgyban egyeztetést kísérelnek
meg. Véleményünk szerint is célravezetõbb lenne a megegyezésre törekvés,
mivel a kollektív szerzõdés a bv-s szakszervezet által sarkalatosnak ítélt
anyagi juttatásokon kívül is számos, a közalkalmazotti törvényen felüli
többletjuttatást biztosít a dolgozók számára: pl. helyi utazási bérlet árának
megtérítése, vagy a helyettesítési díj minimum összegének garantálása, me-
lyekrõl lapunk korábbi számaiban már beszámoltunk. Azt reméljük, hogy a
több hónapos munkánk végül nem válik feleslegessé, és létrejön a megálla-
podás.

dr. Varga Marianna jogász

Vajon megmondhatja-e egy parancsnok, hogy a beosztott
betegsége milyen gyógykezelést igényel?

Történt ugyanis, hogy egy vidéki kapitány-
ság járõre betegsége miatt nem tudott szol-
gálatba lépni, melyet parancsnoka kétked-
ve fogadhatott, hiszen tagunkat otthon ke-
reste fel ennek ellenõrzésére. 

Tény, hogy tagunk az ellenõrzéskor, va-
gyis másnap már nem tartózkodott otthoná-
ban, ugyanis Budapestre utazott. 

Álláspontunk szerint azonban a szolgálatképtelen állapot és az ágy-
hoz kötött betegség nem szinonim fogalmak, s orvosi szakkérdés annak
eldöntése, hogy a Budapestre történõ utazással tagunk veszélyeztette-e
az állapota javulását. Amennyiben ugyanis ágynyugalom és az otthon
tartózkodás nem volt részére orvosilag elõírva, a parancsnok orvosi
diploma nélkül nem határozhat meg ilyet, s ennek be nem tartása fe-
gyelmi felelõsséget sem eredményezhet.

Tagunk terhére rója parancsnoka a fentieken kívül még azt is, hogy a
Hszt. 16.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének sem tett eleget.
Ezen jogszabályhely ugyanis elõírja, hogy a hivatásos állomány tagja a
szolgálati, szolgálatteljesítési helyét csak a szervezeti egység munka-
rendjében megállapított esetekben és módon hagyhatja el, s köteles to-
vábbá bejelenteni a szolgálatteljesítési idõn kívüli tartózkodási helyét,

ahol szükség esetén értesíthetõ vagy elérhetõ.
A kérdés nem is az, hogy tagunk betartotta-e ezen kötelezettségét,

hanem hogy az  olyan kisebb tárgyi súlyú fegyelemsértések, melyeket
a munkáltató fegyveres szerv hosszabb idõn keresztül elnéz, s fegyel-
mi eljárás keretében nem vizsgál, az fegyelmi felelõsséget megalapoz-
hat-e. Amennyiben megállapítható ugyanis, hogy az adott szolgálati
helyen, a szolgálatteljesítési hely elhagyására nyilvántartott füzetet az
állomány nem vagy csak rendszertelenül használja, melynek elmulasz-
tására semmilyen intézkedés a korábbiakban nem történt, akkor állás-
pontom szerint ezt egy személynél kiragadni, s ellene fegyelmi eljárást
indítani jogszabálysértõ.

Arról már nem is szólva, hogy bár a hivatkozott törvényi szakasz je-
lenleg is hatályos, ám ennek gyakorlati jelentõsége a mobiltelefonok
elterjedését követõen minimalizálódott. A jogszabályhely célja ugyan-
is az volt, hogy az elöljáró naprakész ismeretekkel rendelkezzen a be-
osztottak tartózkodási helyérõl egy esetleges berendelés esetén. Tekin-
tettel azonban arra, hogy ez napjainkban már mobiltelefonon történik,
így ennek ismerete gyakorlati jelentõséggel nem bír, s tagunk szolgá-
latképtelen állapotára tekintettel ráadásul a berendelés lehetõsége nem
is állt fenn.

Dr. Tordai Gábor, jogtanácsos

Van még veszélyes beosztás a rendõrségen…
A Pécsi Munkaügyi Bíróság ítélte meg egyik tagunknak a Nemzeti Nyo-
mozó Irodával szemben a szolgálati idõ 1,2 szeres szorzóval való számí-
tását. Tagunk nyomozó beosztásban dolgozik, feladata a titkos informá-
ciógyûjtés, hírforrások kiépítése és karbantartása, rendszeres személyi
kapcsolat fenntartása a titkos információgyûjtésbe általa bevont szemé-
lyekkel, titkos nyomozások önálló, egyéni felelõsség melletti, team mun-
ka keretében való lefolytatása, a külföldiek által szervezetten elkövetett
bûncselekmények elleni titkos információgyûjtés mellett kábítószer-bû-
nözés, prostitúció és járulékos cselekményei, fegyver és veszélyes anya-
gok csempészete, pénz- és értékpapír hamisítás elleni fellépés, továbbá
általános bûnügyi hírszerzõ tevékenység volt. A felperes részérõl a titkos
információgyûjtés, kapcsolattartás folyamatos tevékenységet jelentett,
ami a napi munkaidõ több, mint felét rendszeresen igénybe vette. 

A per folyamán indítványunkra a bíróság munkapszichológus szak-
értõt rendelt ki, aki szakvéleményében megállapította, hogy a felperes
beosztása fokozott igénybevétellel és veszéllyel jár, tekintettel arra,
hogy a pszichés igénybevétel a nap 24 órájában az egész személyiségé-
re hatással volt, továbbá a munkaidõn kívüli hivatalos távollétek a fel-
peres családi életében is okozhattak pszichés problémákat. A felperes
vonatkozásában az egészségkárosító kockázatok megléte teljes egészé-
ben megállapítható volt napi 24 órában, mivel gyakorlatilag a felperes

a nap folyamán semmilyen körülmények kö-
zött nem tudott elõre tervezni. Kiszámíthatat-
lan volt, hogy a felperesnek mikor, milyen te-
vékenységet kellett végeznie, akár a munka-
idõn és a munkaviszonyon belül, akár a szerve-
zett bûnözés keretében végzett tevékenységé-
vel összefüggésében. Mindez napi szinten
eshetõlegessé tette a felperes életvitelét – olyan
fizikai és pszichés megterheléssel járt, ami az
egészségkárosító kockázatok között értékelen-
dõ. A bíróság a szakértõi véleményt aggálytalannak tartotta és a ítélke-
zése alapjául elfogadta. 

A perben jelentõsége volt annak is, hogy az Országos Rendõr-fõka-
pitányság 1996 és 2004 között 762 napot rendelt kétszeres szorzóval
számítani a felperes szolgálati idejébõl. A keresetet akként módosítot-
tuk, hogy a megadott napok számát kivontuk a teljes idõszakból, és hi-
vatkoztunk arra, hogy ezzel a 762 nappal elismerték, hogy a felperes
munkája fokozott igénybevétellel és veszéllyel jár, tekintettel arra, hogy
a felperes munkája, tevékenysége, igénybevétele nem változott, és ez ál-
láspontunk szerint alátámasztja a kereseti kérelmünket. Hivatkozásun-
kat a bíróság elfogadta. M.A

Hírek a kollektív szerzõdésekrõl
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Az utolsó parancs: munkaviszonya felmentéssel megszûnt
Néhány héttel ezelõtt Pallai Sándor még
tele volt tervekkel. Az FRSZ Szolnok
megyei elnökét új tisztségébõl adódó fel-
adatai foglalkoztatták, s valószínûleg fel
sem merült benne, hogy hamarosan õ is
a szakszervezet jogsegélyszolgálatának
tanácsaira, közremûködésére szorul.

Mint a FRÁSZ júniusi számában bemu-
tattuk, Pallai Sándor – mûszaki fõiskolai
diplomával a tarsolyában – egy évtizede öl-
tötte fel az egyenruhát. A szeptember 1-jén
esedékes jubileumi ünnepségre azonban
egyelõre nem kerül sor, ugyanis június 20-

án a megyei fõkapitány közölte vele: hivatásos jogviszonya felmen-
téssel azonnal megszûnt. Az igazolvány és a fegyver leadása után
másnap már csak rövid, formális átadás-átvétel következett – s egy rö-
vid búcsú a kollégáktól.

- Az ember néha hajlamos túlértékelni önmagát, a teljesítményét
– mondta Pallai Sándor - remélem, én nem esem ebbe a hibába. 

Tisztségviselõnk hét évnyi szolgálat után a szolnoki városi ka-
pitányság állományából került át a megyei apparátusba. Alulról

kezdte a hivatást, s feladatát igyekezett mindig becsületesen elvé-
gezni – a városi kapitányságon kétszer kapott jutalmat kiváló mun-
kájáért. A megyén már vegyesebb kép alakulhatott ki róla a pa-
rancsnokok körében, hiszen felterjesztett, majd visszavont jutalma-
zás, rövid ideig tartó – indoklás nélküli – leminõsítés egyaránt sze-
repel a pályafutását rögzítõ kartonán. Ezt az ambivalens megítélést
érezte az új vezetés részérõl is, ám arra természetesen nem gondolt,
hogy rendõri karrierje ilyen dicstelen véget ér. Felmentési doku-
mentuma szerint a kifogástalan életvitel vizsgálaton nem felelt
meg. Konkrétum nincs, de tudni szeretné, mi áll a munkaviszony
megszüntetése mögött. 

- Fellebbezek a döntés ellen, – mondta az egykori megyei elnök
– s az eljárásban számítok a Független Rendõr Szakszervezet kivá-
ló jogászainak segítségére is. Jólesett, hogy az FRSZ vezetõi azon-
nal szolidaritásukat fejezték ki, s jelezték, hogy mindenben számít-
hatok rájuk.  Az együttérzés most egyben lelki támaszt is jelent, hi-
szen két kisgyermek jövõjéért felelek.

Helyzetét súlyosbítja, hogy feleségére ebben az idõszakban mûtét
várt. Családfõként azonban nem adhatja fel: túl kell élni ezeket a nehéz
napokat, heteket. S talán hónapokat is, hogy vélt igazát a bíróság is meg-
erõsítse.

Mindenre az „életpályamodell” a varázsszó – így a BV heti 2 sportórájára is!
Még április végén megkereséssel fordultunk a büntetés-végrehajtá-

si szervek országos parancsnokához a szolgálati törvény és a hatályos
egészségügyi rendelet által a fizikai alkalmassági követelményeknek
való megfelelés feltételeinek munkáltató általi biztosítása érdekében.
Míg ugyanis a heti 2 óra sportcélú távollét igénybevételét valamennyi
rendõri szerv és hivatásos állományú tag tekintetében a rendõrségnél
országos fõkapitányi norma biztosítja, addig ilyen irányú rendelkezés a
büntetés-végrehajtási szerveknél ez idáig nem került kiadásra. Ebbõl
következõen sok esetben a kedvezmény a büntetés-végrehajtásban dol-
gozók esetében nem biztosított, holott az elvárás, vagyis a fizikai erõn-
lét szinten tartása ugyanúgy követelményként fogalmazódik meg az
érintettekkel szemben. Mindezek okán a BV-nél is országos norma ki-
adását kezdeményeztük, amely által a heti 2 óra igénybevétele vala-
mennyi hivatásos állományú részére egységesen biztosítottá válna.

A büntetés-végrehajtási szervezet kezdeményezésünket anyagi
okokra hivatkozással utasította el, mondván, hogy bár a probléma a
büntetés-végrehajtási szervek országos parancsnoksága elõtt is ismert,
azonban a folyamatos (váltásos) szolgálati idõrendben dolgozó állo-
mány esetében a munkaidõidõ-kedvezmény biztosítása nehézségekbe
ütközik, az ugyanis túlórát keletkeztet. A büntetés-végrehajtási szerve-
zet vezetése ezért a probléma megoldására az egységes belügyi kon-
cepció és életpályamodell keretében lát lehetõséget.

A válasszal nem elégedtünk meg, ezért a belügyminiszter úrhoz for-
dultunk a rendõrséghez hasonló jogi szabályozás megteremtése érdeké-
ben. Álláspontunk szerint ugyanis leginkább a folyamatos (váltásos) szol-
gálati idõrendben dolgozó kollégák által ellátott munkakörökben indokolt

és szükséges a fizikai erõnlét szinten
tartását biztosítani, mellyel kapcsolat-
ban a munkáltatói kötelezettségnek is
fokozottabban kell érvényesülnie. En-
nek érdekében a más rendvédelmi
szervekhez (mint például a rendõrség)
hasonlóan a jogszabályi elõírások be-
tartása érdekében kértük a szükséges
intézkedések megtételét.

Sajnos a Belügyminisztérium is a
BV-vel egyezõ álláspontra helyezke-
dett. A BM válasza szerint ugyanis a váltásos szolgálati idõrendben
dolgozók heti 2 sportórája éves szinten kb. 480 millió Ft költségtöbb-
letet eredményezne, ezért a minisztérium is az „életpályamodellben”
látja a probléma megoldásának kulcsát. 

Fentiek után a kérdés már csak az, hogy az a bizonyos titokzatos
„életpályamodell” miként fog orvosolni minden problémát – így a BV
hivatásos állományának heti 2 sportóráját. Egyrészt ugyanis mind a
mai napig nem tudni semmi konkrétumot az említett „életpályamodell”
részleteirõl, másrészt nyilvánvaló, hogy „életpályamodellt” csak pénz-
zel lehet alkotni, ami viszont nagy valószínûséggel nem áll sem a mi-
nisztérium, sem a kormányzat rendelkezésére. Így tehát a BV heti 2
sportórájával kapcsolatban is az a helyzet, mint sok minden mással,
hogy a kötelezettség adott (a fizikai erõnlétet szinten kell tartani), de az
ahhoz szükséges feltételek nem biztosítottak.

dr. Varga Marianna jogász

Most kiderül, tettre készek-e a Tettrekészek?
Az Esztergomi Városi Bíróság
ítéletében elutasította a TMRSZ
keresetét, melyben egy volt tag-
jától próbálta visszakövetelni a
2009. év végén kiosztott kará-
csonyi ajándékcsomag árát, azaz
kemény 3.280 forintot. A bíró-

ság ítéletét az alapozta meg, hogy a tettrekészek nem voltak tettre
készek kimutatni, hogy a volt tagjuknak - immár tagunknak - mi-
kor adták át az ajándékcsomagot, így azt a perdöntõ adatot sem tud-
ták szolgáltatni, hogy a csomag átadásakor volt-e tudomásuk a tag-
sági jogviszonya megszüntetésérõl. Tekintettel arra, hogy minden
perben a felperesnek kell bizonyítania követelése jogosságát, és a
bizonyítás sikertelensége az elutasítást alapozza meg, a bíróság az
elutasítás mellett döntött – hozzáteszem, joggal! Minden személy-
nek, aki pert indít, át kell gondolnia követelése jogalapját és annak
bizonyíthatóságát is, csak így érhet el eredményt. 

A TMRSZ fellebbezéssel élt az ítélet ellen, azonban a Komá-
rom-Esztergom Megyei Bíróság azzal az indoklással, hogy meg-

alapozatlan a fellebbezés, helyben hagyta a keresetet elutasító dön-
tést. Megállapította továbbá, hogy az FRSZ, mint alperes, helyesen
mutatott rá a fellebbezési ellenkérelemben, hogy a szokásos mérté-
kû ajándék visszakövetelésének nincs helye.

Budapesten két bíróság, a BKKB és a IV-XV. Kerületi Bíróság
is kimondta a fenti tényeket és a TMRSZ keresetét elutasította, a
TMRSZ olyannyira nem volt tettrekész, hogy a IV-XV. Kerületi
Bíróságon már meg sem jelent… 

Az országban még egy helyen, Fehérgyarmaton folyik ilyen kö-
vetelésbõl fakadó, ún. kisértékû per, melyet az egyik bíró moso-
lyogva csak úgy jellemzett, hogy a kisértékû perek között is a kis
értékû… Tény, hogy minden bíróság elõtt kissé magyarázkodnia
kell a felperesnek, hogy ilyen csekély összeget miért követel min-
denáron vissza, megidézve ezzel a tanulmányainkból jól ismert kö-
zépkori tyúkperek idejét.

Az mindenképp elgondolkoztató, hogy aki ilyen hanyagsággal jár
el saját ügyében, az vajon milyen gondossággal kezeli mások ügyét?
És ezzel talán meg is válaszoltuk a címben szereplõ kérdést…

Jogsegélyszolgálat
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Munkaidõben is megilleti a szakszervezetet az állomány tájékoztatásának joga
A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG IS JOGELLENESNEK MINÕSÍTETTE A MUNKÁLTATÓ ELJÁRÁSÁT

Szakszervezetünk tisztségviselõi 2009. október
21-én elõzetesen egyeztetett módon tájékoztató-
kat kívántak tartani az érdekképviseleti tevé-
kenységünkrõl rendõr kollégák számára a Békés
Megyei Rendõr-fõkapitánysághoz tartozó
Battonyán, Lökösházán, Gyulán, Kötegyánon
és Biharugrán. A tájékoztatókat tisztségviselõ-
ink az állomány részére tartott oktatások szüne-
teire idõzítették, azonban a fõkapitányság veze-

tõje azt megtiltotta, illetõleg kizárólag szolgálati idõn kívüli idõ-
pontban adott arra lehetõséget. Sérelmünket súlyosbította, hogy az
oktatásokra más szakszervezeteket és civil szervezeteket (nyugdíj-
pénztár) akadálytalanul beengedtek. 

A fõkapitány ezen utasítását kifogással támadtuk meg, mert az
sértette a szakszervezet törvényben biztosított garanciális jogait,
így azt, hogy fegyveres szerv köteles a szakszervezettel együttmû-
ködni, továbbá a szakszervezet jogosult a fegyveres szerv helyisé-
geit szolgálati idõben is térítésmentesen használni, és a szakszerve-
zet az általa szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, va-
lamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen
szokásos vagy más megfelelõ módon jogosult közzétenni. 

A jogsértést kifogással támadtuk meg, amellyel a fõkapitányság
vezetõje nem értett egyet, így a jogvita elbírálását a bíróságtól kér-
tük, amely soron kívüli nemperes eljárásban döntött az ügyben, és
a munkáltató eljárását jogellenesnek minõsítette.  Megállapította,
hogy jogellenes a munkáltató azon kikötése, amely szerint a szak-
szervezeti tájékoztatók megtartására csak az érintettek szabadideje

terhére kerülhet sor. „Ezzel a kikötéssel a munkáltató az érdekkép-
viseleti tevékenység kifejtésének idõbeliségét korlátozta a törvény
által biztosított lehetõségekhez képest szûkebb körre, amelyet a
szakszervezet jogszerûen sérelmezett” – indokolta a Gyulai Mun-
kaügyi Bíróság határozata. 

Az elsõfokú bíróság döntését a megyei fõkapitányság nem vet-
te tudomásul, azzal szemben fellebbezést nyújtott be, azonban a
Békés Megyei Bíróság végzése az elsõfokú bíróság határozatát, an-
nak helyes tényállása és jogi indokolása alapján helybenhagyta. 

A fõkapitányság a jogerõs végzést nem volt hajlandó tudomásul
venni, és a Legfelsõbb Bírósághoz fordult, amely azonban a jog-
erõs ítéletet annak helyes indokai alapján hatályában fenntartotta.
Kiemelte, hogy „a szakszervezet jog – ügybéli tájékoztatás, felhí-
vás – rendeltetésébõl eredõen nem csupán szolgálatteljesítési idõn
kívül gyakorolható”, és az oktatások szüneteiben egyébként sem
lehetett szolgálati feladata az állománynak, amelyet esetlegesen
akadályozhatott volna a szakszervezeti tájékoztató.  

Ha az elért eredményeinkrõl nem számolhatunk be, az nem szol-
gálhat az állománynak tanúságul, és a munkánk gyümölcse elvész.
Ezért nem engedhetjük, hogy elhallgattassanak, háttérbe szorítsanak
minket, mert ezzel nemcsak a szakszervezetünket, hanem a tagság
jogait és érdekeit is csorbítják!  

Reméljük, hogy a legfelsõbb bírói fórum döntését minden mun-
káltató tiszteletben fogja tartani, hiszen további jogorvoslatnak nincs
helye! Ha mégsem így történne, nem leszünk restek ismét kiállni a
jogainkért, a jogaitokért. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Táppénz változás
Május 1-jétõl az államháztartásról szóló törvény módosításával
megváltoztak a táppénz folyósítás szabályai. A törvénymódosítás
értelmében az április 30-a után bekövetkezett keresõképtelenség te-
kintetében már az új szabályok az irányadóak.

Továbbra is változatlan az a szabály, hogy a táppénz mértéke
legalább kétévi biztosítási idõ esetén a jövedelem 60%-a, míg en-
nél rövidebb biztosítási idõ esetén, illetve a fekvõbeteg-gyógyinté-
zeti ellátás tartamára 50%. Ugyanakkor a törvénymódosítás lecsök-
kentette az egy napra folyósítható táppénz felsõ határát, melynek
következtében a táppénz egy napra járó összege a korábbi 10.400
Ft-ról a felére, 5.200 Ft-ra változott. A biztosítási jogviszony meg-
szûnése után viszont továbbra is a minimálbér 150 százalékának
harmincad része a táppénz naponkénti felsõ határa, azaz 3.900 Ft. 

Változás az is, hogy a veszélyeztetett ter-
hesség esetén a munkavállalónak már a kere-
sõképtelenség elsõ napjától táppénz jár, és
nem a munkáltató által finanszírozott beteg-
szabadság.

A változás a kormánytisztviselõi, közalkalmazotti és munkavál-
lalói állományt érinti. A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók
úgymond „táppénze” viszont a törvénymódosítás révén nem válto-
zik, mivel a szolgálati törvény, azaz az 1996. évi XLIII. törvény
alapján az említett személyi körhöz tartozókat az egészségügyi sza-
badságuk idejére távolléti díj illeti meg, melynek számítási alapja a
dolgozó illetménye.

dr. Varga Marianna jogász

Internet használat – okosan
Az elmúlt idõszakban több eljárás is indult, mely a rendõrségi dolgo-
zók internet felhasználását vizsgálta – ezért fontosnak tartjuk, hogy
tájékoztassuk tagjainkat az internet és intranet használat veszélyeirõl.
Ennek szabályait a 3/2006 ORFK utasítás tartalmazza. Internet hoz-
záférést a közvetlen elöljáró javaslatára az állományilletékes parancs-
nok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezhet. Az inter-
net használat célja a az információs társadalom vívmányainak kihasz-
nálása, a munkaköri feladatok hatékony ellátásához szükséges infor-
mációk biztosítása. Ezekbõl látszik, hogy az internet elérés/hozzáfé-
rés nem alapjog, azt csak vezetõi hozzájárulással és csak munkavég-
zés céljából kaphatják a rendõrség dolgozói. Az ORFK utasítás alap-
ján a személyes célra történõ felhasználás tilos! Ennek ellenõrzésére
a vezetõ kérheti az ORFK GF Információtechnológiai és Mûszaki Fõ-
osztálytól, hogy egy adott számítógépen mikor, milyen mennyiségû
internethasználat (adatforgalom) történt, és hogy milyen oldalak ke-
rültek megnyitásra. Ilyen ellenõrzés alapján indult már fegyelmi eljá-
rás munkához nem köthetõ oldalak látogatása miatt. 

Másik fontos feltétel a jelszó használata, annak titokban tartása.
Jelszavunkat a meghatározott idõközönként változtassuk meg és fi-
gyeljünk rá, hogy az ne juthasson más személy tudomására.
Amennyiben valaki a mi jelszavunkkal követ el jogtalan inter-
nethasználatot, nehézkes annak bizonyítása, hogy a felhasználás

nem általunk valósult meg, tehát saját
érdekbõl ügyeljünk jelszavunkra. Tudo-
másunk szerint informatikai zavar (ví-
rus, trójai, stb.) is okozhat indokolatlan
internethasználatot, de ennek elõfordu-
lására nagyon kicsi az esély, és felderí-
tése sem egyszerû feladat.

Közkedvelt intranetes fórum a Holdudvar. Ennek használata –
ha hozzá kívánunk szólni – regisztrációhoz kötött. A regisztráció-
nak az ORFK utasítás alapján tartalmaznia kell a választott nevet
(nick), a valódi nevet, beosztási helyet, telefonszámot, e-mail cí-
met. Ezen túlmenõen az utasítás 70. pontja alapján naplózni kell a
fórumokon végzett tevékenységet (hozzászólásokat, moderációs
mûveleteket). Ennek kötelezõen tartalmaznia kell a felhasználó ál-
tal használt számítógép hálózati azonosítóját, a felhasználó által
használt nevet, a felhasználó aktuális publikációs tevékenységét és
annak idõpontját. Az utasítás alapján az olvasás, tétlen benntartóz-
kodás naplózása nem szükséges. 

A fentiek alapján arra kérünk mindenkit, hogy internet és intranet
felhasználását a továbbiakban is a szabályoknak megfelelõen gyako-
rolja.

Dr. Lokár Gábor
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Közösen szervezett családi nap Szolnokon
Rekkenõ hõség, jó hangulat és színes programok kínálata jellemez-
te a családi napot Szolnokon, melynek már hagyományos jó híre
van a szervezésben résztvevõ három tagszervezet (FRSZ Szolnok
BV tagszervezete, FRSZ Szolnok Városi RK tagszervezete, és az

FRSZ Szolnok
MRFK tag-
s z e r v e z e t e )
tagjai között. 

A legna-
gyobb sikert
idén is a rend-
õrkutyás be-
mutató, a tûz-
oltóautó tûzol-

tó fecskendõjének kipróbálása és a motorcsónakázás aratta. 
Elsõ alkalommal volt kyukushin karate- és középkori harci be-

mutató.
A „rókavadászaton” minden gyermek nagy örömmel vett részt,

és aki kellõen kimelegedett, le tudta hûteni magát a termálvizes
medencében.

Pallai Sándor megyei elnök vállalta, hogy gyermekeink ré-
szére bemutatja „lufihajtogatás” mûvészetét, mely nagyon sok
munkát adott neki a rendezvény végéig, és sokunk véleménye
szerint az eddig rendezett családi napok sorában a legszebb lu-
fi-költeményeket õ hajtogatta kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt.

Természetesen nem volt panasz a kihasználtság területén
a légvár, az arcfestés és a kézmûves foglalkozás területén
sem.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az MRFK vezetõ-
jének, hogy biztosította a helyszínt, illetve minden szervezésben
és végrehajtásban résztvevõ FRSZ tisztségviselõnek a segítsé-
get.

Bakó Károly
FRSZ BV tagozat titkár

Tiszalöki kiállítás
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet „lebilincse-
lõ” kiállítást szervezett a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum se-
gítségével. 

A kiállításhoz anyagi segítséget nyújtott a Független Rendõr
Szakszervezet Tiszalöki BV tagszervezete is. 

Az „ELVESZETT SZA-
BADSÁG, MEGTALÁLT
HIVATÁS” címû kiállítás
Papp János bv. hdgy. ötleté-
bõl és gyûjteményébõl jött
létre, megnyitására 2011.
június 18-án, a Múzeumok
Éjszakáján került sor.

Az egész napos progra-
mon a látogatók megtekint-
hették a rabszállító jármû-
vet, részt vehettek kábító-
szer keresõ kutyás bemuta-
tón, kipróbálhatták a közép-
kori bilincseket, csíkos rab-
ruhás fényképet készíthet-
tek, és ha kedvük támadt,
részt vehettek beszélõn,
vagy kipróbálhattak egy

szögesdrótokkal körülvett sétaudvart is. 
A kiállítás a büntetés-végrehajtás történetét a fegyõrök szem-

szögébõl mutatja be az 1900-as évek elejétõl. A kiállítótermekben
berendezésre került egy zárka, és egy 70-es évek hangulatát idézõ
iroda. 

Az egyenruhákon kívül megtekinthetõk a régen és most haszná-
latban lévõ gumibotok, bilincsek, amelyek között megtalálható an-
nak a bilincsnek is a másolata, amit a korabeli fotók tanúsága sze-
rint Rózsa Sándor viselt. 

A századelõ képeslapjain bemutatásra kerülnek a Magyar Kirá-
lyi Országos Fegyintézetek, melyekbõl jó néhány most már határa-
inkon kívül található. A tablókon számos korabeli fotón keresztül
betekinthetünk a börtönfalakon túli életébe. 

A nap sikeréhez nagymértékben hozzájárultak azon kollégák,
akik szabadidejükben tárlatot vezettek, rabruhába öltöztettek, vagy
éppen bilincseltek. Köszönet nekik érte!



A férj 95 éves, a feleség 30, a nászéjszaka után feleség remegõ lábakkal
jön le a lépcsõn. A portás megkérdi:
- Valami baleset érte?
- Nem, csak amikor az öreg azt mondta, 75 éve spórol, én hülye, azt hit-
tem, a pénzre gondol.

* * *
- Drágám, mit tennél, ha nyernék a lottón?
- Elválnék és vinném a pénz felét.
- Volt egy kettesem a lottón, itt van 200 forint, és csomagolj!

Ebédelnek a fiatal házasok. Az ifjú férj hõsiesen kanalazza az ételt,a fia-
talasszony pedig, talán azért is, hogy elterelje a figyelmét az ételrõl, ál-
landóan csacsog:
- Tudományos cikket olvastam a napokban, amelyben az orvosok azt
írják, hogy egy felnõtt ember három-négy kiló sót eszik meg évente.
A férj felnéz, megáll kezében a kanál:
- De nem egyszerre!

* * *
A mindent tudó tükör. Aki hazudik elõtte, azt beszippantja.
Elé áll a barna nõ: 
- Én azt gondolom, szép vagyok! - Hhpppssssszzzz!
Elé áll a vörös:
- Én azt gondolom, okos vagyok!- Hhpppssssszzzz!
Elé áll a szõke:
- Én azt gondolom...- Hhpppssssszzzzzzzzzz!
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KIEMELT PARTNEREINK
A HARKÁNYI 

GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDÕ

Kiemelt partne-
rünk a Harkányi
Gyógy- és Strand-
fürdõ idén is ked-
vezményes árú be-
lépõjegyeket biz-
tosít az FRSZ
apartmanjaiban
üdülõk számára.
Együttmûködési
megállapodásunk-
nak köszönhetõen
tagjaink számára

apartmanonként két, térítésmentes belépõt tudunk rendelkezésre bocsá-
tani a turnus kezdetén.
Harkány Európa legészakibb mediterrán területe. Természeti adottságai
kitûnõek, az évi napsütéses órák száma: 2100-2200. A világhírû Harká-
nyi Gyógy- és Strandfürdõ az év minden napján várja Önt és kedves csa-
ládját. A fürdõ 13,5 hektáros õsparkjában májustól-októberig szabadtéri
strand-medencék, feszített víztükrû uszoda, gyermekmedence és a fõ-
szezonban csúszda várja a strandolás szerelmeseit.
A 2003-ban 1,7 milliárd Ft-ért felújított gyógyfürdõben egy teljesen,
egy félig fedett és egy szabad gyógymedence
összesen 2.098 m2 vízfelszínnel, 110-153 cm
vízmélységgel 34-38 fokos vízzel biztosítja
vendégeinknek a gyógyulást.
A mozgásszervi, izületi betegségek megelõzé-
sében-gyógyításában, csontritkulás, krónikus
nõgyógyászati gyulladások, valamint a nyi-
rokkeringés zavarainak javításában nagyon
szép eredmények érhetõk el.

A CIVIS HOTELS DÉLIBÁB –
HAJDÚSZOBOSZLÓ

Kiemelt partnerünk a Hajdúszoboszlón találha-
tó CIVIS HOTELS DÉLIBÁB. Együttmûkö-
dési megállapodásunknak köszönhetõen a haj-
dúszoboszlói apartmanjainkban üdülõ tagjaink
(1 FRSZ tag és maximum 4 fõ) térítésmentesen
vehetik igénybe a HOTEL DÉLIBÁB wellness
részlegét (a termálvizes medencét, a szaunát és
a pezsgõfürdõt). A kedvezményes belépést biz-
tosító bérletet, illetve belépõt a gondnokok ad-
ják át a turnus kezdetén.
Hajdúszoboszló (a reumások Mekkája, a fürdõvendégek paradicsoma)
Magyarország keleti régiójának legkedveltebb gyógyfürdõje. Az egész-
séges mikroklímájú (a levegõ bróm, jód és sótartalmú) település a híres
Hortobágyi Puszta szélén, Budapesttõl 202 km-re és a kálvinista Rómá-
nak is nevezett Debrecentõl 20 km-re helyezkedik el. A fürdõhely elsõ
szállodája, a Cívis Hotel Délibáb a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ 25
hektáros parkjának közvetlen szomszédságában található. A szállodából
közvetlen átjárón keresztül juthatnak a vendégek a fürdõ területére.
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Minden idõk legkedvezõbb Vodafone 
tarifái az FRSZ-LIGA flottában!

A napokban aláírtuk a
Vodafone-val azt a
szerzõdést, melynek
eredményeként az
FRSZ flotta tagjai ez
év július közepétõl a
korábbiaknál kedve-
zõbb tarifákat biztosító új LIGA flotta elõfizetését
használhatják. Az új szerzõdés életbe lépésekor a díj-
tételek jelentõsen csökkentek (pld. a hálózaton belüli,
valamint a vezetékes irányba történõ hívások a korábbi
nettó 15,20 Ft-ról 10,45 Ft-ra, míg a más mobilhálózatba
történõ hívások nettó 15,20-rõl 14,25 Ft-ra csökkentek),
a hálózaton belüli ingyenes sms-ek száma pedig meg-
duplázódott (a korábbi 40 sms helyett a váltást követõ-
en már 80-at lehet felhasználni). Felhívjuk tagjaink fi-
gyelmét, hogy az új tarifacsomagot - az ország bármely
kiemelt Vodafone boltjában - csak személyesen lehet
megkötni. 
A flottán belüli ingyenes beszélgetések továbbra is válto-
zatlan feltételekkel vehetõk igénybe. További részletek
az FRSZ honlapján, valamint tagszervezeti titkárainktól
tudhatók meg.

Felhívás 2011. legerõsebb
rendõre versenyre 
(HBMRFK-Hajdúszoboszló)

Verseny helye: 
Hajdúszoboszló 
Repülõtér-Malomsor
Verseny ideje: 
2011. szeptember 4. 
10.00 óra slambucfõzõ
örömnap keretein belül.

Verseny szervezõje: Lukács Krisztián r. tzls /I. osztályú
erõsember és erõemelõ/ mobil: 06-70/617-7116
A bajnokság célja:
az erõs ember, mint sport népszerûsítése, sportbaráti kapcso-
latok ápolása, hagyomány teremtése.
A bajnokság résztvevõi:
a rendõrség - hivatásos, 
közalkalmazotti, köztisztviselõi
állományába tartozó
személyek, /ezen belül is
meghívott versenyzõk/ 
és egyéb társszervek dolgozói.
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