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Árvízkárosult családok gyermekei Budapesten
AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE

„A rendõri igen”

Még élénken élnek honfitársainkban azok a megrázó képek, melye-
ket a magyar médiumok a borsodi árvízi védekezésrõl közvetítettek.
Megáradt folyók, medrükbõl kilépõ patakok, omladozó házak, s elke-
seredett, az életet kárhoztató emberek. Milliárdos károk az ottho-
nokban, s drámai változások a lelkekben. A felnõtteket is a remény-
telenség érzése fogja el az ilyen helyzetekben, a gyermekek pedig –
akik talán néhány óra alatt felnõttek lettek - joggal gondolhatják: a
holnap sem lesz jobb.

Ezeket a hangulatokat csak a közösség erejével lehet legyõzni. Csak
akkor múlik el a depresszió, ha az érintettek tudják: szûkebb környezetük,
a rokonok, barátok mellett a társadalom egészének szolidaritására is szá-
míthatnak - az ismeretlenektõl érkezõ segítség a jövõbe vetett hitet és bi-
zodalmat táplálja. Különösen így van ez a szülõk esetében, hiszen szá-
mukra az a legfontosabb, hogy gyermekeiket biztonságban tudják. Ebben
nyújtott segítõ kezet Császár Józsefné, Jolika, a Nemzedékek Biztonságá-
ért Alapítvány vezetõje - összefogva a Független Rendõr Szakszervezet-
tel, júniusban félszáz gyermek budapesti üdültetésérõl gondoskodtak.

- A társadalom által ismert, hogy a borsodi árvízi mentésekben több
ezer rendõr vett részt. Elõször arra gondoltunk, hogy kollégáink gyerme-
keinek biztosítunk néhány hét gondtalan pihenést, ám késõbb módosítot-
tunk eredeti elképzeléseinken, s a rendõr és tûzoltó gyermekek mellett a
polgári védelemben serénykedõ honfitársaink gyermekeit is vendégül lát-
juk. Ezen a nyáron hét táborban összesen háromszáztizenkét általános is-
kolás tanuló nyaraltatását szerveztük meg Szigetbecsén, Hajdúszoboszlón,

Soltvadkerten, Körmenden és itt, a fõvárosi Vá-
góhíd utcai objektumban. Borsodi, somogyi,
baranyai és Csongrád megyei gyerekek étkez-
tetésérõl, szállásáról, kulturális- és sportprog-
ramjainak biztosításáról gondoskodunk. Bár az
alapítvány nem elõször vesz részt jelentõs kari-
tatív megmozduláson, mégis örömteli és meg-
ható az ismét tapasztalt széles körû összefogás
és támogatás. Az árvíz sújtotta családok nem
maradtak egyedül, hiszen az FRSZ mellett
számtalan vállalkozó bizonyította, hogy anyagi
áldozatokra is hajlandó – ez utóbbiak önköltsé-

ges alapon biztosítják az élelmiszert a tábor lakóinak. 
Június végén a Vágóhíd utcai kiképzõ és szabadidõ központban ötven

ongai gyermek pihent Siska Zsolt tanár vezetésével. A sok nagy csatát
megélt sportcsarnokban ezúttal több boxot alakítottak ki, s így a kisebb
csoportok intim szférában tölthették a pihenésre szánt idõt. Ebbõl volt
azonban a legkevesebb, hiszen a szervezõk minden napra tartalmas prog-
ramot állítottak össze. A tavaszi katasztrófák károsultjainak gyermekei az
egy hét alatt ellátogattak az állatkertbe, a Millenárisra, a fõvárosi nagycir-
kuszba, s felkeresték Visegrádot is. 

- Onga és Ongaújfalu közigazgatásilag egy települést képez, amelynek
általános iskolájában közel félezer diák tanul. Itt is komoly károk kelet-
keztek, de a legrosszabb helyzet Ócsanáloson alakult ki, ahol több ház
lakhatatlanná vált. A vert falú és vályog épületek jelentõs része is káro-
sodott, hiszen a községet három-négy napig közel egyméteres víz lepte el.
Ezért a lakosság egy részét ki kellett telepíteni. S ahogy a közmondás tart-
ja: ahol igazán nagy a baj, ott közel a segítség – végtelen hálával tarto-
zunk azoknak, akik lehetõvé tették diákjaink gondtalan nyaralását – tájé-
koztat az ongai eseményekrõl Siska Zsolt, aki immár hosszú évek óta tá-
boroztatja az iskola diákjait.

A fõvárosi és visegrádi kirándulások mellett természetesen aktív
sportélet is zajlott a remek adottságokkal rendelkezõ létesítményben.
Több versenyt is rendeztek az egy hét alatt, de a közlekedési ismeretek
bõvítésére is nagy hangsúlyt fektettek tesztlapok kitöltése és kerékpáros
ügyességi vetélkedõ formájában. 

A táborban találkoztunk Ládi Krisztinával és Wingendort Tamással:
mindketten az ongai iskola tanulói, s természetesesen mindketten elége-
dettek a körülményekkel és a programokkal. Krisztina különösen szeren-
csésnek mondhatja magát, hiszen a nyáron még részese lehetett egy bal-
atonõszödi és egy vajdasági üdültetésnek is. 

Süli Ferenc

Mind ez ideig nem látható nagy ese-

mény volt Pápa belvárosában 2010

júliusának utolsó napján, melynek

során kisebb forgalmi torlódás is ki-

alakult a nevezetes esemény és a né-

zelõdõ „tátogatók” miatt.

Önmagában figyelmet érdemlõ

az a tény, hogy Kõmives Nikolett
rendõr fõtörzsõrmester és Bakonyi
Szabolcs rendõr törzsõrmester, a

Pápai Rendõrkapitányság két kör-

zeti megbízottja 2010. július 31-én

házasságot kötött a helyi polgár-

mesteri hivatal házasságkötõ termé-

ben.

Az ifjú pár házasságkötését

rendõri tiszteletadás övezte, melynek során a Bauer Tibor rendõr száza-

dos vezényelte 8 fõs díszkarddal felfegyverzett rendõri díszszakasz felvo-

nulása irányította rá a figyelmet az ifjú párra, akik rendõri „felvezetéssel”

vonultak át a református templom-

ban tartandó szertartásra.

A templomi fogadalomtételt kö-

vetõen Kõmives Nikolett és Bako-

nyi Szabolcs a díszszakasz tagjai ál-

tal tartott Kossuth-kardok boltíve

alatt hagyta el a templomot és in-

dult a hajnalig tartó ünneplésre.

A látványos esemény nem csak

a meghívott vendégeknek volt ér-

dekes, hanem Pápa Fõ utcáján és a

Március 15-e téren megfordult he-

lyi lakosoknak és turistáknak is.

Többen meg is szakították útjukat

némi nézelõdés idejéig, hiszen

nem mindennapi, hogy két rendõr

fogad egymásnak örök hûséget, s mindezt rendõri tiszteletadás mellett

teszik.

Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk!
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Érdemi változásokra várva
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL

Megrázó események felidézésével kezdõdik beszélgetésünk
Pongó Gézával, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkárá-
val. A közelmúltban halálra gázolt Radovics Dusán posztu-
musz fõhadnagy és az orvul megölt Gamauf János fõtörzsõr-
mester tragédiája ismét arra figyelmezteti a társadalom, a
szakmai irányítók és a kormányzat figyelmét, hogy a testület
tagjai gyakran életük kockáztatásával végzik felelõsségteljes
munkájukat. Az FRSZ ezért az érdekegyeztetõ tárgyalásokon
változatlanul a rendõrök egzisztenciális helyzetének javítására
helyezi a hangsúlyt. Új szemléletre, új életpálya modellre van
szükség, mert csak ezek harmonikus egysége hozhatja meg az
érdemi változást: az erkölcsi és anyagi megbecsülést - nyilat-
kozta lapunknak Pongó Géza.

- Fõtitkár úr! Döbbenet és mélységes felháborodás övezi Radovics
Dusán és Gamauf János halálát, amely azt igazolja, hogy a társada-
lom nem fogadja közömbösen, ha a rend õreinek életére törnek. E szo-
morú apropó kapcsán az FRSZ is véleményt nyilvánított...

- Ezek a tragédiába torkollott bûncselekmények is jelzik, hogy a
rendõri hivatás rendkívül veszélyes – soha nem tudhatjuk, hogy
egy szolgálatban eltöltött nap miként zárul, milyen meglepetéseket
tartogat számunkra. A társadalom részérõl megnyilvánuló elemi
felháborodás ugyanakkor érzékelteti a rendõrök iránt tanúsított
közbizalmat. Az állampolgárok pontosan tudják: csak akkor élhet-
nek biztonságban, ha testületünk tagjai számára optimális munka-
feltételeket teremt a kormányzat. A gyász ugyanakkor szimbolikus
összefogást is teremtett: a zuglói kapitányság épülete elõtti spontán
megemlékezésen Pintér Sándor belügyminiszter, Hatala József or-
szágos-, Tóth Tamás budapesti rendõrfõkapitány mellett helyszíne-
lõk, nyomozók, szabadnapos rendõrök, vámosok, mentõsök, tûzol-
tók és polgárõrök is megjelentek. A FRSZ teljes tagsága megren-
dülve tiszteleg a szolgálatteljesítés közben hõsi halált halt kollégá-
ink emléke elõtt, közvetlen hozzátartozóiknak pedig õszinte rész-
vétnyilvánításunkat fejezzük ki.

- Fõtitkár úr, a szomorú események felelevenítése után aktuális
kérdésekrõl kérem véleményét. Az Orbán-kormány nem csak visz-
szaállította a rendõrök által is szükségesnek tartott Belügyminisz-
tériumot, de Pintér Sándor személyében a korábbi tárcavezetõt is
„reaktiválta”.

– Nagy várakozással tekintünk a Belügyminisztérium tevékeny-
sége elé, hiszen az elmúlt években megtapasztalhattuk ennek hiá-
nyát.  Számunkra különösen fontos, hogy az érdekegyeztetõ tárgya-
lásokon a minisztériumi partnerek saját tapasztalataikra alapozva
foglaljanak állást az állomány élet- és munkakörülményeinek javítá-
sára vonatkozó kezdeményezéseinkkel kapcsolatban. A stílusváltást
a rendõri vezetõk felmentésekor, illetve az új tisztségviselõk kineve-
zésekor már érzékelhettük, hiszen szakszervezetünk képviselõi meg-
hívást kaptak ezekre az eseményekre. Pintér Sándor belügyminiszter
e fórumokon is hangsúlyozta: személyesen kívánta valamennyi érin-
tettel közölni, hogy más területen számít a munkájukra a jövõben.
Mint mondta, példát szeretett volna mutatni, miként kell kulturáltan
megoldani a rendõri vezetés váltását. Ezt a gesztust a felmentett és a
funkcióba lépõ parancsnokok egyaránt méltányolták. Bencze József
volt országos rendõrfõkapitány – akit Pintér Sándor rendelkezési ál-
lományba helyezett – például köszönetet mondott azért, hogy mód-
jában állt elköszönni a kollégáktól, s gratulálhatott az új vezetésnek.
Mint mondta: „ez az elmúlt húsz évben nem volt divat“.

- A kabinet számos reformot szorgalmaz a rendõrök képzése te-
rületén is. Az elõzetes konzultációk alapján milyen jellegû változá-
sok várhatók? 

- Érdeklõdéssel várjuk, hogy a szaktárca miként kívánja a kép-
zési rendszert átalakítani. A hozzánk eljutott információk szerint e
koncepció lényege a moduláris képzés. Ez azt jelenti, hogy elõször
valamennyi kolléga részt vesz egy alapképzésen - generalista kép-
zés  -, majd ezt követõen a kiválasztott szakmájának megfelelõ mo-
dulokban  - specialista képzés - tanul tovább. Ebbõl következik,
hogy a felsõfokú végzettségûeknek is át kell esniük mind az alap-
képzésen, mind a speciális moduláris képzésen. Az új rendszerhez
természetesen ki kell dolgozni a szükséges oktatási kapacitást, an-
nak költségigényével együtt. A minisztérium vélhetõen számos
változást kezdeményez majd ezen kívül az elõmeneteli-, valamint
a bér- és nyugdíjrendszerben, de a kiszivárogtatott hírek szerint a

szervezet és az állomány egyes
tagjainak ellenõrzése is megválto-
zik. A jelek tehát egyértelmûen ar-
ra utalnak, hogy új szemlélet és új
életpálya modell jellemzi majd a
testületet, s az érdemi változások-
kal várhatóan erkölcsi és anyagi
megbecsülés is jár majd. Azt azon-
ban ígérhetem: a Független Rendõr
Szakszervezet a szerzett jogok
megtartása mellett teszi le voksát, s
a tárgyalások folyamán következe-
tesen kiáll a tagság és az állomány
érdekeiért, s abban bízom, hogy ér-
dekérvényesítõ eszközeink és csa-
tornáink továbbra is mûködni fognak. 

- Friss információk szerint az érdekegyeztetésnek a jövõben új
fórumot biztosít a szaktárca…

- Valóban: a koncepció már megszületett a Belügyi Érdekegyez-
tetõ Tanács létrehozására, folyamatban van ennek jogi elõkészítése.
A mûködéssel kapcsolatban szakszervezetünk megtette javaslatait, s
megfogalmaztuk elvárásainkat is. Azt szeretnénk, hogy olyan haté-
kony érdekképviseleti, érdekérvényesítési fórum jöjjön létre, amely
a hatályos jogszabályok és a társadalmi érdekegyeztetés tradicioná-
lis formáinak is megfelel. E tanácskozásokon természetesen felvet-
jük majd azokat az ügyeket, melyek kapcsán nem kérték ki az ér-
dekvédelmi szervezetek véleményét. Ezek közé tartozik többek kö-
zött a már említett, a politikai szerepvállalással kapcsolatos morató-
rium, valamint a kétmillió forintos végkielégítési plafon. Sérelmez-
zük, hogy néhány esetben közigazgatási egyeztetés sem zajlott. 

- Az oktatás-képzés strukturális átalakítása mellett a szaktárca
felgyorsította az új Hszt. elõkészítésének folyamatát is.

- Hosszú évek vajúdása után megnyugvással vesszük tudomá-
sul, hogy az Orbán-kabinet folytatja az új Hszt. elõkészületeinek
jogi munkálatait, s ebbe a folyamatba bevonja az érdekvédelmi
szervezeteket is. Javaslatainkat összeállítottuk és megküldtük
Felkai László államtitkárnak. Együttmûködésünk szinte harmoni-
kusnak tekinthetõ, hiszen az államtitkár többször adott tájékozta-
tást a Hszt.-ben megfogalmazott prioritásokról. Sérelmezzük
ugyanakkor, hogy nem láthatunk bele a készülõ törvény szöveges
tervezetébe, nem ismerjük elemeiben a jogszabályi változásokat -
így az alulinformáltság miatt nem tudunk tanácsokat adni az elõké-
szítõ bizottságnak sem. Közhelynek tûnik, de igaz: az ördög min-
dig a részletekben rejlik. 

- A kétségkívül gyümölcsözõnek tûnõ kormányzati kapcsolatok
mellett azonban a Független Rendõr Szakszervezet némely intézke-
dést vagy tervezetet máris markáns kritikával illetett!

- Álláspontunk szerint a kormány több olyan rendeletet hozott,
amely ellen már most fel kell emelni hangunkat. Meggyõzõdésünk,
hogy alkotmányos jogot sért az az intézkedés, mely szerint az állo-
mány tagjai csak a leszerelés után három évvel vehetnek részt ak-
tívan a közéletben. Úgy gondoljuk: eddig is járhatóak voltak azok
a hagyományos utak, melyek szabályozták a fegyveres testületek
munkavállalóinak politikai szerepvállalását. Szorgalmazzuk és fo-
lyamatosan lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a korábbi
szabályzó álljon vissza – az FRSZ ugyanis még az indoklást is el-
fogadhatatlannak tartja. Ezzel kapcsolatban szakszervezetünk tilta-
kozó levelet juttatott el Lázár Jánosnak, a FIDESZ-frakció vezetõ-
jének. A meghirdetett nemzeti konzultációt mi úgy értelmezzük: a
kormányzat konszenzusra törekszik az érintettekkel, s a testületre
vonatkozó jogszabályok elõkészítésében igényt tart a Független
Rendõr Szakszervezet véleményére is. Nálunk nem csak szlogen:
jelen kívánunk lenni a rólunk szóló döntések meghozatalakor.  

A politikai nyilatkozat közintézményekben való kifüggesztése
hasonlóan megosztja a kollégákat. A rendõrség párt- és politika
semleges legyen mûködése során – ezt hirdettük a múltban és a jö-
võben is ez lesz vezérlõ elvünk. Valljuk: a magas szintû szakmai
munkát semmilyen politikai ráhatás vagy éppen az uralkodó szel-
lemi áramlat nem befolyásolhatja. Az FRSZ nem tartja szerencsés-
nek a nyilatkozat rendõrségi objektumokban történõ közzétételét
sem. Az Alkotmányt vagy a testület munkáját, a rendõrök magatar-
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tását befolyásoló etikai kódexet – mint egyfajta iránymutatást - ter-
mészetesen másképp kezelünk és véleményezünk. 

- Beszélgetésünk végén térjünk még ki néhány, a tagság érdek-
lõdésére számot tartó kérdésre. A nyár ugyanis hihetetlenül ese-
ménydús volt, s ezúttal nem csak az országos, a regionális és helyi
FRSZ programokra gondolok!

- Az élet gyakran felülírja a legszebb elképzeléseket is. Néhány
hónapja még nem gondoltuk, hogy milyen nagymértékû természe-
ti katasztrófákkal kell szembenézni kollégáinknak. Büszkék va-
gyunk azon tagjainkra, akik helytálltak a gátakon, de büszkék lehe-
tünk az egész testületre is. Szomorú tény, hogy közülük is sokan je-
lentõs anyagi veszteséget voltak kénytelenek elviselni – számukra
szakszervezetünk is segítséget nyújt. A bajban az összefogás lehet
a legnagyobb erõ, s mi ebben is példát mutattunk. A Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvánnyal közösen több száz árvízkárosult gyer-
mek szünidei táborozásához járultunk hozzá, a családok gondjai-

nak enyhítésére pedig az FRSZ is gyûjtési akciót indított. A cél ne-
mességéhez sajnos nem ért fel az adományok nagysága, s ez hûen
tükrözi kollégáink és tagságunk anyagi lehetõségeit. A kiemelt ár-
vízkárosultak felmérése jelenleg is folyamatban van, de még a nyár
folyamán átadjuk azokat az adományokat, melyek mindig érzékel-
tetik majd a rászorultság mértékét.

A tagság elõtt már ismert, hogy minden nyáron rendezvények
és szolgáltatások sokaságával várjuk a kikapcsolódni, pihenni vá-
gyó kollégáinkat az ország szinte valamennyi szegletében. Az el-
múlt hónapok sem szûkölködtek programokban, hiszen a klasszi-
kus szakszervezeti munka mellett számtalan rendezvényt szervez-
tünk számukra. A már említett gyermektáborok mellett családi na-
pokat tartottunk, megrendeztük a motoros találkozót, hamarosan
pedig – több társ-szervezettel közösen - Kéklámpás napokra hívjuk
tagjainkat a Fejér megyei Velencére. 

Süli Ferenc

2010. június 25-én a Belügyminisztéri-
um közigazgatási államtitkára egyezte-
tésre hívta a rendészeti szakszerveze-
tek vezetõit (a rendõrségen, a büntetés-
végrehajtásnál, a katasztrófavédelem-
nél, a vám- és pénzügyõrségnél és a
nemzetbiztonságnál képviselettel ren-
delkezõ szakszervezeteket), s tájékoz-
tatta õket, hogy az új kormány a Nem-
zeti Együttmûködési Program kereté-
ben három fõbb területet érintõen egy-
egy munkacsoportot hív életre. Az
egyes munkacsoportok feladata a Hszt.
módosításának kidolgozása, a kormányprogramhoz kapcsoló-
dó azon teendõk pénzügyi kihatásának vizsgálata, amelyek
alapvetõen nem jogszabály-módosítással valósíthatók meg, to-
vábbá a közbiztonság javításához kapcsolódó egyes törvények
módosításának elõkészítése lesz. A szakszervezetek részére jú-
lius 8-áig adott határidõt a minisztérium, hogy összesített ja-
vaslataikat megküldjék mind a felvetett témákat, mind pedig a
Hszt.-módosítás egészét érintõen.

A szakszervezeti oldal 2010. június 29-én egyeztetõ megbeszélést
tartott, amelyen megállapodás született, hogy a Hszt. módosítása
kapcsán a minisztériumi munkabizottságban a szakszervezeti oldalt
az FRSZ fõtitkára, Pongó Géza és a TMRSZ fõtitkára, Szima Judit
képviseli. Megállapodtak továbbá, hogy valamennyi szakszervezet
megküldi módosító javaslatait az FRSZ részére 2010. július 2-áig, az
összesített javaslatokat július 7-én ismételten átnézik, s azon javasla-
tokat küldik el a Belügyminisztériumnak, amelyeket a szakszerveze-
tek többsége támogat. A többi javaslatot kisebbségi véleményként
továbbítják az érintett szakszervezetek a minisztériumba.

A Független Rendõr Szakszervezet egy 12 oldal terjedelmû, a
Hszt. egészét érintõ módosítási javaslat-csomagot dolgozott ki,
amelybe mindazon témakörök bekerültek, melyekkel kapcsolatban az
elmúlt évek során tagjaink jelzései, az egyeztetések, illetõleg a bíró-
sági perek kapcsán egyet nem értés vagy jogértelmezési vita támadt. 

Az összesítést és egyeztetést követõen a szakszervezetek által
küldött javaslatok zömét a többi szakszervezet is támogatta, így
azok többségében valamennyi szakszervezet egyetértésével egysé-
ges javaslatként, kisebb részük többségi véleményként került to-
vábbításra 2010. július 8-án a Belügyminisztérium közigazgatási
államtitkára részére. (A Hszt. módosítására vonatkozó javaslatok a
www.frsz.hu címen elérhetõ honlapunkon teljes terjedelemben el-
olvashatóak.) A többi munkabizottság is megtette írásos javaslatát
a minisztérium felé, a munkabizottságok képviselõi várják a mun-
káltatói javaslatokat és a további egyeztetéseket.

A BM közigazgatási államtitkára 2010. július 16-ára ismételten
meghívta a szakszervezeti vezetõket, ahol elsõdlegesen megkö-
szönte a szakszervezetek által megküldött Hszt. módosítási javas-
latokat, majd felvázolta a minisztérium szolgálati jogviszony mó-
dosítására vonatkozó terveinek sarokpontjait.

A képzési rendszer átalakítása
Ennek alapja a moduláris képzés lesz, azaz, hogy mindenki elõ-

ször egy néhány hónapos alapképzésen (generalista képzés), majd
ezt követõen a választott szakmájának megfelelõ specialista képzésen

vesz részt. A felsõfokú végzettségûeknek is át kell esniük ezeken a
képzéseken. A képzési kapacitásnak elégségesnek kell lennie a
meglévõ hiányok és a következõ három évben jelentkezõ fluktuáció
felszámolásához, s ezen túlmenõen a kormányprogramban szereplõ
3500 fõnek e kormányzati ciklusban történõ kiképzéséhez.

A bérezés
A bérezést illetõen célul tûzik ki, hogy az állomány átlagbére

legalább 30 %-kal több legyen a jelenleginél. A minisztérium ter-
vei szerint a pótlékrendszert jelentõsen át kell alakítani. Ennek
egyik lehetséges módja:
- rendészeti pótlék vagy rendészeti illetményalap (utóbbinál a köz-

tisztviselõi illetményalap szorzatát kapná eleve az, aki rendészeti
szervnél dolgozik),

- a beosztáshoz fûzõdõ pótlék, amely minden beosztottnál szolgá-
lati ágtól függetlenül azonos, vezetõi szint szerint differenciáltan,

- hely szerinti pótlék, amely bizonyos szolgálatteljesítési helyeket
(pl. hátrányos helyzetû kistelepülések vagy fõváros) preferálhatna,

- teljesítménytõl függõ pótlék,
- a szolgálatteljesítés körülményeivel összefüggõ pótlék (amely

rendkívül ritka és kis számú lenne).
E körben megfontolandó még a kórpótlék és a rendfokozati pót-

lék megtartása, illetõleg átalakítása. (Utóbbi értelmét veszítené pl.
az amerikai rendszer átvételénél, ahol kapitány, hadnagy és õrmes-
ter van, amely látszólag rendfokozat, valójában beosztás.) 

Nyugdíjazási feltételek
E témakörön belül át kívánják tekinteni a nyugdíjba vonulás felté-

teleit és a kiskapuk bezárását, pl. az 50 év alattiak nyugdíjba menete-
li lehetõségét. Áttekintik az 1,2-szeres szorzót, s ahol ez indokolt, pót-
lékkal kiváltását. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy e pontnál a mi-
nisztérium álláspontja szerint különösen fontos – a szerzett jogokra
tekintettel – a pontos és részletes átmeneti szabályozás kidolgozása.

A korrupció visszaszorítása
A korrupció visszaszorítása érdekében meg kívánják növelni az

RSZVSZ létszámát és technikai eszközeit. Be kívánják vezetni a
„megbízhatósági vizsgálat” intézményét, amikor is törvényességi
kontroll mellett mesterséges szituációkban vizsgálhatnák az illetõ
személy magatartását.

A szakszervezetek mindhárom bizottságban képviseltethetik
magukat 1-1 fõvel. A képzési rendszert kidolgozó bizottságban dr.
Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezet-
ének fõtitkára, a bérrendszert és a nyugdíjrendszert vizsgáló bizott-
ságban Holecz Gábor, a Vám- és Pénzügyõrség Független Szak-
szervezetének elnöke, az ellenõrzési rendszert kidolgozó bizottság-
ban Powell Pál, a Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szer-
vezetének elnöke képviseli a rendészeti területen képviselettel ren-
delkezõ 12 reprezentatív szakszervezetet.

A bizottságoknak koncepciális szinten augusztus 6-áig ki kellett
dolgozniuk javaslataikat és a szeptemberi kormánydöntést követõ-
en történik a jogszabály megszövegezése. A korrupció visszaszorí-
tása vonatkozásában õsszel a kormány elé akarják terjeszteni a jog-
szabálytervezetet, hogy azt – lehetõség szerint – még ez évben fo-
gadja el az Országgyûlés.

dr. Topánka Erika, jogász

Fókuszban a Hszt. módosítása



A médiában mostanában
kicsit többet foglalkoznak a
rendõrséggel: rendõrhiány-
képzés- feltöltés, életpálya
modell, bérkérdések,
ugyanakkor ismét Hszt. vál-
tozás, életvitel ellenõrzése,
nyugdíjba vonulás kérdése
és sorolhatnám. Valami te-
hát megmozdult! Bár ez
egyelõre még csak elmélet –
tárgyalnak róla.

Ezzel szemben a rideg valóság: 2007. évben történt, hogy vidéki

kocsmában intézkedtek kollégáink. A jelenlévõ ittas személyek kö-

zül többnek nem tetszett az eljárás, az intézkedõ rendõrökbe kötöt-

tek hárman, többször támadólag léptek fel velük szemben. Magatar-

tásukkal megvalósították a hivatalos személy elleni erõszakot. 2010.

év nyarán, több mint három év elteltével az ítélet: elsõrendû vádlott

35 nap, másodrendû 45 nap közérdekû munka, harmadrendû próbá-

ra bocsátás három évre. És tessék mondani, ezeket az embereket, el-

követõket legközelebb ez az ítélet visszatartja attól, hogy rendõrre

támadjanak?

Megjegyzem, a Btk. 229. szakasza szerint a hivatalos személy

elleni erõszak alapesete 3 évig terjedõ szabadságvesztés, a csopor-

tos elkövetés 5 évig terjedõ szabadságvesztés. A rendõrtõl folyton

az arányosságot várják el. A Rendõrségrõl szóló törvény és a Szol-

gálati szabályzat több helyen említi. Ezt csak a rendõr intézkedése

során vizsgálják, és kérik számon? Az említett normák rengeteg

mindent szabályoznak, elõírnak a rendõr számára, de leírva, neve-

sítve azt, hogy a rendõrt feladatellátása (intézkedése) során foko-
zott büntetõjogi védelem illeti meg - sehol nem találtam! Ez miért

nincs konkrétan megfogalmazva? Nem fontos? És nem elég meg-

fogalmazni, tartalommal is meg kellene tölteni! A rendõrt mikor, ki

védi meg? 

2006. õsz Budapest (én is jelen voltam). Felborított, össze-

tört és felgyújtott autók (a tulajdonosok a lakóházuk emeletérõl

nézték tehetetlenül, hogy megszerzett javaik miként válnak

semmivé, miként rongálják meg egyesek), kukák, betört kira-

katok, kiborított virágtartók, kiszedett jelzõtáblák, felszedett és

röpülõ utcakövek, Molotov-koktélok, barikád fogadott. Az es-

kühöz híven becsületesen teljesítettük a kötelességünket, a tör-

vényes rendet (talán nem túlzás: életünk kockáztatásával) -

nem kis nehézségek árán - megvédtük. Sokan közülünk nem a

családjukhoz tértek vissza, megsérültek, kórházi ápolásra szo-

rultak, enyhébb esetben a munkából pár napra kiestek. A rend-

õrök sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erõszak vé-

gett indított eljárást, a tettes ismeretlen volta miatt többségében

megszüntették. A rendõrök elleni támadók nem voltak azono-

síthatók … csak a „sünök”…

A rendõröket, a családjukat ki kárpótolja? Vagy õk ezt a szol-

gálattal együtt vállalták? És azok, akik a többszöri rendõri fel-

szólításnak nem tettek eleget, folytatták fent sorolt cselekményü-

ket, a megjelölt helyet még akkor sem hagyták el, amikor kilá-

tásba helyezték a kényszerítõ eszköz használatát? Õk mit vállal-

tak?

A rendõrt mikor, ki védi meg…

Nem olyan régen egy kollégánkat veszítettük el.

Szolgálatteljesítés közben halálra gázolták. Radovics Dusánt

pár napja temettük el. Mint mindannyian, õ is esküt tett:

„…esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányához, törvé-
nyeihez és más jogszabályaihoz híven, becsületesen teljesítem köte-
lességemet. … Esküszöm, hogy hazám alkotmányos és törvényes
rendjét, nemzetünk biztonságát, ha kell, életem kockáztatásával is
hûségesen megvédem. Mindenkor az állampolgári jogok érvényesí-
tését tartom szem elõtt, és a nép érdekeinek megfelelõen járok el.
Esküszöm, hogy elöljáróimat, munkatársaimat megvédem, fegyve-
remet, felszerelésemet megóvom. … A rendet és fegyelmet minden
törvényes eszközzel fenntartom.”

Ez az eskü, a mögötte álló ember - aki vállalja a fentieket -, nem

érdemelne nagyobb védelmet?

Ebben az esetben volt/van/lesz visszatartó erõ? Vajon milyen

ítélet születik? Belegondolt már abba valaki, hogy a jövõre nézve,

a rendõrre, a hivatalos személyre, a munkájára – de a törvényes

renddel, rendõrrel szembe helyezkedõkre is - az ilyen ügyekben

hozott ítéletek milyen hatással lesznek? A rendõrt mikor, ki védi

meg?

Az elõzõ sokkot még ki sem hevertük, itt a legfrissebb, újabb

döbbenetes hír: Alsóörsön intézkedés közben lelõttek egy rend-

õrt!!! Újabb kollégát. Egy kollégánkat ismét! A körülmények még

nem ismertek, de a tény sajnos igen! 

A felsoroltak csak kiragadott példák, töredéke az országosan

megtörtént eseteknek. Meddig megy, mehet ez így? Meddig lehet

könnyû préda a rend felesküdött õre? Meddig kell várni visszatartó

erejû ítéletekre? Példás büntetés mikor vár a rendõr ellen fellépõk-

nek? A rendõr közvetíti a közbiztonságot, biztosítja a jogkövetõ ál-

lampolgárok számára a nyugalmat. Ezt mikor helyezik elõtérbe, mi-

kor áldoznak rá? Áldozatokat már hoztak az innensõ – szolgálatban

lévõ - oldalon! Utólag már mit lehet tenni? Gyász és katonai tiszte-

letadás!?

… és a rendõrt mikor, ki védi meg …

Hartmann István, régióelnök
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ELGONDOLKODTATÓ…
A RENDÕRT MIKOR, KI VÉDI MEG?

Támogatás a hõsi halált halt rendõr családjának
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

A Magyar Köztársaság Rendõrsége létrehozott egy számlaszámot, amelyre a hõsi halált halt Radovic Dusán
rendõr fõhadnagy úr családja részére továbbíthatók az adományok. Segítõ szándékú felajánlásaikat az alábbi -
Magyar Államkincstárnál vezetett - számlaszámra tehetik meg:

10023002-01451430-30000003
Köszönet azoknak, akik ily módon járulnak hozzá a tragédia okozta nehézségek vállalásához.

ORFK Szóvivõi Iroda - 
BRFK Kommunikációs Osztály
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AZ FRSZ, A SZOLGÁLTATÓ SZAKSZERVEZET
ÚJ KEDVEZMÉNYEK TAGJAINKNAK

Szakszervezetünk a hagyományos érdekképviseleti és jogi segítségnyújtási tevékenység mellett kiemelt figyelmet fordít arra is,

hogy tagjai számára minél több szolgáltatás kedvezményes igénybevételét biztosítsa. Az elmúlt idõszakban tovább bõvítettük kí-

nálatunkat, melybõl a teljesség igénye nélkül az alábbiakban adunk ízelítõt. Amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklõdésedet, ke-

resd fel honlapunkat (www.frsz.hu), ahol a Tagság elõnyei/ Kedvezmények és az Üdültetés menüpontok alatt tájékozódhatsz a fo-

lyamatosan frissülõ kedvezményekrõl!

Külföldi utak 10 % kedvezménnyel,
akár a last minute ár alatt - NIKITI TRAVEL

Az FRSZ és a NIKITI TRAVEL
közötti együttmûködési megállapo-

dás alapján az FRSZ tagok állandó

10% kedvezménnyel vehetik igény-

be az utazási iroda teljes útkínálatát.

A többi utazási irodával ellentétben,

a kedvezmény nem csak a katalógus

árakra érvényes, hanem igénybe ve-

hetõ az akciós és last minute árakra

is! A Nikiti Travel saját szervezés-

ben görögországi nyaralóprogramot, erdélyi 2-3-5 napos körutakat,

külföldi kulturális városlátogatásokat (pl. az õszi müncheni sörfeszti-

válra), illetve belföldi kirándulásokat is szervez. Az iroda üdülési csekk

elfogadó hely!

Erdélyi üdülés 10-20%-os kedvezménnyel

Az FRSZ és a Maros Panzió közötti együttmû-

ködési megállapodás alapján tagjaink és család-

tagjaik elõ- és utószezonban 20%, fõszezonban

10 % kedvezménnyel üdülhetnek Erdélyben, a

Hargita megyei Marosfõn található Maros Pan-

zióban. Erdély egyik kedvelt klimatikus üdülõ-

helyén fekvõ Marosfõ igen népszerû a turisták

körében, mivel olyan turisztikai látványosságok,

mint a Gyilkos-tó, Békás-szoros, Parajd,

Szováta, Korond, Szt. Anna-tó csupán karnyúj-

tásnyira találhatók.

Tankolási kedvezmény FRSZ tagoknak Pápán

Pápán a Külsõ-Veszprémi úton nyílt OIL Töltõ-
állomás és az FRSZ között együttmûködési

megállapodás jött létre. A megállapodásban fog-

laltak szerint tankolás után a pénztárnál minden

FRSZ tag, aki tagságát igazolja (érvényes

FRSZ-MAKASZ-kártyával), a benzinkút „to-

temoszlopán” feltüntetetett 95-ös benzin és gázolaj aktuális árából 10

Ft kedvezményt kap. /Ez nem érinti a már korábban is mûködõ AGIP

kutaknál igénybe vehetõ – 5 Ft-os kedvezményt, az továbbra is él./

A Power Sport Depo webáruház 5 % kedvezményt ad tagjainknak az

interneten keresztül rendelhetõ termékei árából. A webáruház kiváló

minõségû táplálékkiegészítõ termékeket kínál elérhetõ áron, melyek

nemcsak idehaza, hanem az USA-ban is a legkedveltebbek és legkere-

settebbek közé tartoznak. Ezek a kiváló minõségû termékek Amerika

legfejlettebb gyáraiban készülnek, a legújabb laboratóriumi eljárások

mellett, válogatott alapanyagokból a kiváló minõség elérése érdekében.

A webáruházunkban nemcsak vásárolhatsz, hanem szakképzett edzõtõl

saját edzésprogramot is igényelhetsz, kifejezetten a Te céljaid és

edzettségi állapotodnak megfelelõen.

Térítésmentes paintball és éttermi szolgáltatás

A falusi turizmus ékes példá-

ja a Sárrét szívében meghú-

zódó saját étteremmel rendel-

kezõ Gémes Fogadó. Hábo-

rítatlan csend, friss levegõ,

madárcsicsergés, tájjellegû

ételek és komfortos apartma-

nok. Nagyjából így lehet jel-

lemezni Nagyrábé hangula-

tát. A fogadóval kötött meg-

állapodás alapján étlapról tör-

ténõ rendeléskor készpénzes fizetés esetén 10% kedvezményben része-

sülnek tagjaink és a paintball pálya használati díját sem kell megfizetni.

Új kedvezményes belföldi üdülési lehetõségek

Tovább bõvült belföldi ked-

vezményes üdülési kínála-

tunk is. Tagjaink és család-

tagjaik már Miskolc-Tapol-
cán az Amorettó Panzióban,

Veszprémfajszon a Borcsi

Sport Panzióban, a Fehér-

gyarmattól 10 km-re fekvõ

Panyolán a Lakatos Ven-

dégházban, Füzérradvá-
nyon a Korona Panzióban,

Balatonlellén a Hotel Lellében, Kehidakustányban egyik kollegánk ven-

dégházában, valamint Hajdúszoboszlón a Fejes Apartmanházban is ked-

vezményesen tölthetik el szabadidejüket. Partnereink többsége üdülési

csekket is elfogad!

A kedvezményes üdülési lehetõségekrõl bõvebb információ a

www.frsz.hu címen elérhetõ honlapunkon tájékozódhatsz!

v.f.
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Mi történt a RÉT-en?
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) a nyári hónapok-
ban sem pihenve július közepén is megtartotta soros ülését. A
fórumon megvitatott fõbb kérdésekrõl az alábbiakban tájékoz-
tatjuk az érdeklõdõket.

Egészségügyi szabadság

A Hszt. 2010. január 1-jétõl hatályos rendelkezése szerint az

egészségügyi szabadság idejére csak évi 30 napig jár teljes ellátás.

Az egészségügyi szabadság 31. napjától azonban már csak 90 %-os

ellátás folyósítható, kivéve, ha az egészségügyi szabadság igénybe-

vételét a szolgálattal összefüggõ baleset, illetve betegség indokol-

ja. A rendelkezés hatályba lépése óta mind a munkáltatók, mind a

kollégák részérõl kérdésként merült fel egyrészrõl az, hogy az évi

30 nap úgymond 100 %-os ellátással járó egészségügyi szabadság

idejének számításánál csak a saját jogú (dolgozó betegsége) egész-

ségügyi szabadságot kell figyelembe venni, vagy pedig a gyermek

ápolása céljából igénybe vett egészségügyi szabadság (GYÁP) idõ-

tartamát is. Ez utóbbi esetben nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe

kerülnének a gyermekes, fõként a több gyermekes kollégák, mivel

a szezonális influenzajárványok esetében a 30 napos betegállo-

mány keretük egy-kettõre kimerül. Álláspontunk szerint a saját jo-

gú egészségügyi szabadságot a GYÁP-tól egyértelmûen külön kell

választani. Ezt támasztja alá egyrészrõl az, hogy a Hszt. maga is két

külön jogszabályhely alatt rendelkezik a két távollétrõl, valamint a

korlátozó rendelkezést sem közös szabályként, hanem kizárólag a

saját jogú egészségügyi szabadság vonatkozásában rögzíti.

Kérdésként merült fel az is, hogy az évi 30 nap egészségügyi

szabadság idõtartamának számításánál csak a munkanapokra (szol-

gálati napokra) esõ távolléteket kell-e figyelembe venni, illetve vál-

tásos (vezényléses) szolgálati idõrendszer esetén az egészségügyi

szabadságra is kell-e alkalmazni a rendes szabadságnál irányadó át-

számítási eljárást. Álláspontunk szerint az egészségügyi szabadság

csak a munka-, illetve szolgálati napokra számítható, mivel a pihe-

nõnapokon a munkavállaló munkára egyébként sem kötelezett.

A RÉT ülés keretében a fentiekben kifejtett álláspontunk ORFK

általi megerõsítését, és arról az országosan egységes eljárás érdeké-

ben a rendõri szervek vezetõinek tájékoztatását kezdeményeztük.

Az ORFK Jogi Fõosztályának álláspontja szerint a Hszt. az

egészségügyi szabadság idejére járó ellátás mértékét meghatározó

rendelkezése pusztán „egészségügyi szabadságot” említ, és az

egyes jogcímek (saját jogú, illetve GYÁP) között nem tesz különb-

séget. Az „egészségügyi szabadság” fogalomkörébe a gyermek-

ápolás céljából igénybe vett egészségügyi szabadság is beletarto-

zik, ráadásul arra is igaz, hogy azt nem szolgálati eredetû baleset,

betegség, stb. indokolja. Az ORFK álláspontja szerint tehát a jog-

szabályszöveg nyelvtani értelmezése alapján nyilvánvaló, hogy a

jogalkotó a korlátozó rendelkezést valamennyi típusú, így a gyer-

mekápolás miatti egészségügyi szabadságra is vonatkoztatni kíván-

ta. A rendelkezés jogszabályon belüli elhelyezkedése az ORFK ál-

lásfoglalás szerint ehhez képest másodlagos. 

Az évi 30 nap egészségügyi szabadság idõtartamának számítása

tekintetében az ORFK Jogi Fõosztálya pedig úgy foglalt állást,

hogy mivel a Hszt. nem egyszerûen napot vagy munkanapot, ha-

nem egyértelmûen naptári napot említ, ezért azt naptári napra kell

számítani. A hivatkozott jogi állásfoglalás az ORFK tájékoztatása

szerint ugyancsak továbbításra került a munkáltatói jogkört gya-

korló vezetõk felé, az egészségügyi szabadság idejére járó juttatá-

sok egységes és szabályos megállapítása érdekében.

Az ORFK álláspontját a gyermek ápolása céljából igénybe vett

egészségügyi szabadságnak a saját jogú betegállománnyal azonos

megítélésére vonatkozó részében nem fogadtuk el. Ezért tárgybani

álláspontunk megerõsítésére próbapert indítunk.

Ruhapénz elszámolás

A RÉT ülés keretében az ORFK állást foglalt a szakszerveze-

tünk által az idei évben már több érdekegyeztetõ fórumon is felve-

tetett ruhapénz elszámolás kérdésében. Eszerint a ruhaszámláknak

azon rendõri szerv nevére kell szólniuk, amelyik az ellátást folyó-

sította. Az elszámolásnak tehát nem lehet akadálya az év közbeni

Rendõrségen belüli áthelyezés, az új szervnek ugyanis el kell fo-

gadnia az elõzõ szolgálati hely nevére szóló számlát. Fontos továb-

bá, hogy csak a saját használatra vásárolt ruházat számolható el.

Ezért a számlán, ha az a cikkszámból nem derül ki, azt is fel kell

tüntetni, hogy a megvásárolt termék nõi vagy férfi ruházati termék.

Azok ugyanis nem vonhatók össze. A számlán a rendõr nevét nem

kell feltüntetni, csupán annak a rendõri szervnek a nevét és címét,

amely a ruházati ellátmányt folyósította.

Közalkalmazotti elõresorolás

A szakszer-

vezetek részérõl

kifogásként me-

rült fel, hogy a

közalkalmazot-

tak elõresorolá-

sakor a törvényi

bértábla szerint

kötelezõ emelés

összegével a

m u n k á l t a t ó i

döntésen alapu-

ló illetmény-

részt a munkáltatók csökkentik, így elõfordul, hogy a dolgozó tény-

legesen nem is kap emelést. Ez fõként a magasabb iskolai végzett-

ség megszerzésére tekintettel új besorolást nyert kollégákat érinti

negatívan. A szakszervezetek a jogsértõ gyakorlat megszüntetését,

és az érintett állomány illetményének rendezését kezdeményezték. 

A kérdésre adott ORFK válasz szerint a közalkalmazotti tör-

vény szerinti garantált illetménynél magasabb összegû illetmény

megállapítására a jogviszony fennállása alatt a közalkalmazott mi-

nõsítésére tekintettel (kiválóan alkalmas, vagy alkalmas minõsítés-

sel kell rendelkeznie a dolgozónak), illetve a jogviszony létesítése-

kor is sor kerülhet. Ez utóbbi esetben a kinevezést követõ 1 év el-

teltével az érintettet minõsíteni kell, és az illetmény csökkentésére

csak abban az esetben kerülhet sor, ha a minõsítés „alkalmatlan”

vagy „kevéssé alkalmas” megállapítással zárul. A közalkalmazotti

törvény szerint a közalkalmazott illetménykiegészítésben is része-

sülhet a kollektív szerzõdés rendelkezései szerint, vagy munkálta-

tói döntés alapján, ha a gazdálkodás eredményének meghatározott

hányadát illetménykiegészítésre kell fordítani. Ez az illetményki-

egészítés a gazdálkodás függvénye, így mértéke a gazdálkodási

eredmények változásával csökkenhet. A munkáltatói tájékoztatás

szerint fentiekrõl a GEI vezetõk, a Humánigazgatási Szolgálat, va-

lamint a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk is tájékoztatást kap-

tak az egységes és szabályos joggyakorlás érdekében.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy amennyiben az elõresorolás-

ra az ORFK állásfoglalástól eltérõen került, vagy kerül sor, úgy az

állásfoglalásra hivatkozással kérjék annak korrigálását. Ennek el-

maradása esetén jogvita kezdeményezhetõ, mellyel kapcsolatban

tisztségviselõink, illetve jogászaink segítséget nyújtanak.

A RÉT ülés további részletetirõl a 16. számú fõtitkári tájékozta-

tóban olvashatnak az érdeklõdõk, amely honlapunkon elérhetõ.

dr. Varga Marianna jogász
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Augusztusban is ülésezett a RÉT
Az augusztusi soros RÉT ülés megtar-
tására a júliusi vezetõcserék következ-
tében a munkáltatói részrõl megválto-
zott személyi összetétellel került sor.
Az ülést az ORFK gazdasági fõigazga-
tója, Lajtár József r. vezérõrnagy ve-
zette, továbbá részt vett az ülésen
Bartos László r. dandártábornok, az

ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetõje is.

Tanulmányi támogatásban részesülõk
áthelyezése

A fórumon a munkavállalói oldal problémaként jelezte az

ORFK képviseletében résztvevõ vezetõk irányába, hogy a tanulmá-

nyi szerzõdés alapján nyújtott támogatás összegét (tanulmányi sza-

badság, stb. Ft összege) a támogatást nyújtó rendõri szerv az új

szolgálati hellyel visszatérítteti. Ennél nagyobb probléma, hogy a

költségeket gyakran az érintettre terhelik, az áthelyezést a visszafi-

zetéstõl függõvé téve. Az ORFK gazdasági fõigazgatója és a Hu-

mánigazgatási Szolgálat vezetõje egybehangzóan úgy foglaltak ál-

lást, hogy ez a megoldás nem fogadható el, ezért a fennálló problé-

ma megoldására tettek ígéretet. Az eljárás az ORFK álláspontja

szerint ugyanis csak akkor lenne jogszerû, ha az egyes rendõri szer-

vek külön költségvetéssel rendelkeznének. Költségvetése azonban

a Rendõrség egészének van, márpedig a rendõri szervek közötti át-

helyezéssel a kollégák továbbra is a Rendõrségen belül maradnak,

ezért a visszatérítésnek nincs jogalapja.

Rendõrszervezõ képzés

Az ülésen a munkavállalói oldal tájékoztatást kért az Eurosec

Kft. által a civil diplomások számára szervezett rendõrszervezõ

képzést teljesítõk tiszti beosztásba kerülésének realitásáról, vagyis,

hogy az önköltségen elvégzett képzés tiszti beosztásra és rendfoko-

zatra feljogosítja-e az e képzésben részt vetteket. Az ORFK gazda-

sági fõigazgatójának tájékoztatása szerint az említett képzés a

BRFK szervezésében folyt, a részletekrõl az ORFK most tájékozó-

dik. A szakszervezetek által feltett kérdésekre az ORFK a teljes kö-

rû kivizsgálást követõen ígért tájékoztatást. Lajtár József r. vezér-

õrnagy az ülésen az ügyhöz kapcsolódóan ugyanakkor tájékoztatta

az érdekképviseleteket, hogy a képzést elvégzettek részére a záró-

vizsga letételének lehetõségét az ORFK már biztosította.

Román határszakaszon szolgálatot teljesítõk

A júniusi rendészeti tárgyú szakmai fórumon szakszervezetünk

problémaként jelezte, hogy a romániai határszakaszon szolgálatot

teljesítõk jogi helyzetét tisztázni szükséges. Mint ismeretes, Romá-

nia schengeni egyezményhez való csatlakozása miatt a belsõ határ-

szakasz megszüntetésre kerül, várhatóan 2011. március 1-jével.

Korábban ígéret született arra, hogy a megszüntetés elõtt 1 évvel az

érintett állománnyal elbeszélgetnek, de erre mind a mai napig nem

került sor. A probléma az augusztusi soros RÉT ülésen ismét fel-

merült. Az ülésen az ORFK gazdasági fõigazgatója ígéretet tett a

téma õszi RÉT ülésen történõ érdemi megtárgyalására. Ugyanak-

kor elöljáróban annyit leszögezett, hogy létszámfölöslegtõl nem

kell tartania senkinek, mivel mindenki számára tudnak majd szol-

gálati helyet biztosítani.

A munkáltatói válasz kapcsán a szakszervezetek hangot adtak

azon aggályuknak, hogy a szóba jöhetõ új szolgálatteljesítési he-

lyeket munkáltatói részrõl az õszi RÉT ülésen pontosítani szüksé-

ges. Amennyiben ugyanis a felajánlott új szolgálatteljesítési hely

pl. a hosszú utazás miatt az érintett számára nem megfelelõ, úgy azt

visszautasíthatja.

Nyugdíjpénztári elõleg MÁK általi levonása

Problémaként jeleztük, hogy a rendõr nyugdíjpénztártól felvett

elõleg munkáltatói levonás útján történõ visszafizetése a Magyar

Államkincstár (MÁK) részérõl akadályba ütközik. Korábban – va-

gyis a számfejtés MÁK általi átvételét megelõzõen – bevált gya-

korlat volt, hogy az Elsõ Rendõri Kiegészítõ Nyugdíjpénztártól

kölcsönként felvett elõleg törlesztõ részleteit a munkáltató a dolgo-

zó illetményébõl havonta levonta. Információink szerint erre vi-

szont a MÁK nem hajlandó, ezért a RÉT ülésen a probléma rende-

zését kezdeményeztük. Az ORFK gazdasági fõigazgatója ígéretet

tett a felvetés kivizsgálására, melynek eredményérõl legkésõbb a

következõ soros RÉT ülésen ad tájékoztatást.

Munkavállalói járulék levonás

Szakszervezetünk kezdeményezésére több korábbi RÉT ülés is

foglalkozott a 25 év nyugdíjjogosító szolgálati idõvel rendelkezõk

illetményébõl történõ járuléklevonás problémájával. Annak ugyan-

is álláspontunk szerint nincs jogszabályi alapja, mivel a foglalkoz-

tatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény

szerint a munkavállalói járulékfizetési kötelezettség a szolgálati

nyugdíjban részesülõ munkavállalóhoz hasonlóan a nyugdíjjogo-

sult munkavállalót sem terheli. Az ORFK Hivatal Jogi Fõosztály

vezetõje hangsúlyozta, hogy a jogi álláspontjuk e kérdésben nem

változott. E szerint az a tény, hogy a törvényszöveg 2009-ben mó-

dosításra került, illetve, hogy a jogalkotó külön rendelkezett arról,

hogy a törvénymódosításig levonásra nem került járulék utólag

nem vonható le, azt támasztja alá, hogy a szolgálati nyugdíjra jogo-

sultság csak a 2009. évi törvénymódosítástól jelent mentesülést a

járulékfizetési kötelezettség alól.

Az ülésen a munkavállalói oldal hangot adott azon véleményé-

nek, hogy a munkavállalói járulék esetében ismételten az a helyzet

áll fenn, hogy a munkáltató egy olyan jogos járandóság visszatérí-

tése ellen hadakozik, melynek kifizetésére elõbb vagy utóbb köte-

lezett lesz.

Az ORFK gazdasági fõigazgatója ígéretet tett a jogosulti kör és

költségvonzat felmérésére, és az arról történõ tájékoztatás adására.

Lajtár József ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárgybani ellentétes

bírósági ítéletekre figyelemmel a kérdésben jogegységi döntés is

szükséges.

Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, mely szerint a fen-

tiekben hivatkozott 2009. évi törvénymódosítást megelõzõen a

szolgálati nyugdíjra való jogosultsággal rendelkezõktõl jogszerût-

lenül került levonásra a munkavállalói járulék. Véleményünk

helytállóságát az általunk indított próbaperben hozott elsõ fokú íté-

letével a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság is megerõsítette.

Egyebek

A fórumon fentiek mellett egyéb idõszerû kérdések megvitatá-

sára is sor került, melyek részleteirõl a honlapunkon elérhetõ 17.

számú fõtitkári tájékoztatóban olvashatnak az érdeklõdõk.

dr. Varga Marianna jogász



Bár az FRSZ a kormányváltás óta eltelt idõszakban több alkalommal is
kezdeményezte az ágazati és kormányzati szintû érdekegyeztetés
megkezdését, a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) megalakítását,
valamint a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumának
(SZÉF) összehívását, ezekre lapzártánk idõpontjáig sajnos nem került
sor. Orbán Viktor miniszterelnök az országgyûlési képviselõválasztá-
sokat követõen, illetve az új kormány megalakulásakor ugyan meghir-

dette a Nemzeti Együttmûködés rend-
szerét és a nemzeti konzultációk
elindítását, a szolgálati jogviszonyban
állókat és a közszféra valamennyi
munkavállalóját érintõen mégis több
jogszabály-módosítást úgy fogadott el a
parlament, hogy a szavazás elõtt sem-
miféle egyeztetésre, de még a jogszabály-
tervezetek érdekképviseleti szervek
részére való elõzetes megküldésére sem került sor! Így lépett hatályba a
minisztériumba berendeltek jogviszonyának rendezésére vonatkozó
Hszt. módosítás, a hivatásos állományúak passzív választójogát –
megítélésünk szerint – indokolatlanul korlátozó alkotmány-módosítás, a
kormánytisztviselõk indokolás nélküli elbocsájtását lehetõvé tevõ
törvény és a közszférában felmondás esetén fizetendõ végkielégítéseket
98 %-os adóval sújtó jogszabály. (Az említett jogszabály-módosításokkal
kapcsolatos FRSZ álláspontokról lapunk külön cikkeiben számolunk be.)

A jogszabályok szerint a kötelezõ egyeztetés megkerülésének
technikája ez ideig az volt, hogy a munkavállalók jogviszonyát érin-
tõ jogszabály-módosítási javaslatokat nem a kormány, hanem a
FIDESZ-KDNP frakció tagjai egyéni képviselõi indítványként ter-
jesztették elõ. Ez az eljárás formálisan és az Alkotmánybíróság jog-
gyakorlatát tekintve ugyan nem minõsíthetõ jogsértõnek,
megítélésünk szerint azonban a kormányfõ által meghirdetett
nemzeti együttmûködéssel sincs köszönõ viszonyban! Bízunk
benne, hogy a nemzeti együttmûködés nem merül ki a hangzatos
kormányzati nyilatkozatokban, s a továbbiakban a munkavállalók
jogait és kötelezettségeit meghatározó jogszabályokat nem a fejük
felett, hanem az õket képviselõ szakszervezetek bevonásával, érde-
mi egyeztetést követõen fogja meghatározni az országgyûlés.

Bizakodásra adhat okot, hogy a Hszt. módosításának elõkészületi
munkálataiba a Belügyminisztérium vezetése már június végén bevonta
a szakszervezeteket. A szolgálati törvény módosításának állásáról és a
minisztérium terveirõl külön írásban tájékoztatjuk olvasóinkat. A mi-
nisztérium kis késlekedés után augusztus 16-ára összehívta a BÉT
alakuló ülését is, a SZÉF ülés idõpontjának kitûzését azonban a belügy-
miniszter az országgyûlés feszített munkatervére és a nyári szabadságolá-
sokra hivatkozással augusztus második felére halasztotta. v.f.

Kollektív érdekvédelem, szolgáltatás 92010/6. számFRáSZ

Alkotmánymódosítás és szakszervezeti tiltakozás
Lapzártakor még kihirdetésre vár az aktív
rendõrök, katonák, valamint nemzetbiztonsá-
giak, továbbá az említett szervek állományá-
ból leszereltek passzív választójogát korlátozó
alkotmánymódosítási törvény, melyet a hon-

atyák a Parlament a július 22-ei ülésén elfogadtak.
A két országgyûlési képviselõ által önálló indítványként beterjesz-

tett törvényjavaslat szerint a Rendõrség, a Honvédség és a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai a jogviszonyuk fennál-
lása alatt, illetve annak megszûnését, vagy megszüntetését követõ 3
évig nem indulhatnának jelöltként az országgyûlési képviselõk válasz-
tásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képvise-
lõk és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvi-
selõk választásán. A törvényjavaslat szerint a rendelkezés a jogszabály
kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

A képviselõi indítvány beterjesztését követõen a FIDESZ frakcióvezetõ-
jéhez fordultunk, melyben az alkotmánymódosítási javaslat visszavonását
kezdeményeztük. A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóru-
mának (SZÉF) munkavállalói oldala július 22-én megtartott ülésén egysége-
sen is elutasította a rendõrök, katonák, nemzetbiztonságiak passzív választó-
jogát tiltó alkotmánymódosítást. A szakszervezetek egybehangzó véleménye
szerint ugyanis a szolgálati törvények jelenleg is a szükségesnél nagyobb
mértékben korlátozzák a hivatásos állományúak alkotmányos jogait. A szak-
szervezetek tiltakozásukat fejezték ki amiatt is, hogy a szolgálati jogviszony-
ban állók alkotmányos jogait korlátozó törvénymódosításról elõzetesen sem-
milyen egyeztetés nem történt a szakszervezetekkel, miközben a Kormány
folyamatosan propagálja a nemzeti konzultáció szükségességét.

A szakszervezeti tiltakozás ellenére a törvényjavaslat elfogadásra
került, és jelenleg az Országgyûlés elnökének aláírására vár.

Az FRSZ álláspontja szerint, mivel a Magyar Köztársaság elnöke az
önkormányzati választások idõpontját (2010. október 3.) kitûzte, és a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szerint ahhoz igazított
határidõk alapján a jelölt legkorábban 2010. augusztus 16-án kezdemé-
nyezheti a nyilvántartásba vételét; amennyiben ezen idõpontig a tör-
vénymódosítás hatályba lép, úgy a nyilvántartásba vételt a választási
bizottság vissza fogja utasítani. A választási eljárásról szóló törvény

szerint ugyanis a nyilvántartásba vételt vissza kell utasítani, amennyi-
ben annak törvényes feltételei nem állnak fenn.

Amennyiben az Alkotmányt módosító törvény 2010. augusztus 16-án
nem lép hatályba, hatályos korlátozó rendelkezés hiányában a hivatásos
állomány tagja az önkormányzati képviselõi választáson jelölt lehet. A vá-
lasztási bizottság a kellõ számú érvényes ajánlószelvénnyel rendelkezõ je-
löltet köteles nyilvántartásba venni, amennyiben az ajánlószelvények be-
nyújtásától számított 2 napon belül sem lép hatályba a törvénymódosítás.
A hivatásos állományú jelölt köteles az állományilletékes parancsnokát
tájékoztatni, ha jelöltként nyilvántartásba vették, mert ekkor a szolgálati
viszonya szünetel, melynek alapján egyenruhát és fegyvert nem viselhet,
továbbá részére illetmény sem folyósítható. 

Kiélezettebb viszont annak megítélése, hogy a törvénymódosítás
elõtt nyilvántartásba vett hivatásos állományú jelölt a jelöltségét meg-
tarthatja-e, amennyiben az Alkotmánymódosítás a szavazás elõtt ha-
tályba lép. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választási bi-
zottság kizárólag az ajánlószelvények benyújtását követõ 2 napon be-
lül vizsgálhatja a nyilvántartásba vétel törvényes feltételeit, ezen határ-
idõn belül kell döntenie nyilvántartásba vételrõl, vagy annak visszauta-
sításáról. A  törvény nem ad további felhatalmazást vagy eljárási lehe-
tõséget arra, hogy a választási bizottság a korábbi döntését felülvizsgál-
hassa, és ebbõl arra lehet következtetni, hogy a törvénymódosítás ha-
tályba lépése elõtt nyilvántartásba vett hivatásos állományú személy je-
löltségét a korlátozó szabály már nem érinti. A választási bizottságok
õrködnek ugyanakkor a választási eljárás törvényessége felett, és így
észlelniük kell, ha a hatályba lépõ Alkotmánymódosítás miatt a koráb-
biakban nyilvántartásba vett hivatásos állományú jelöltsége törvényel-
lenessé vált. Ezért felmerülhet az is, hogy a választási bizottság kizár-
ja a jelöltet, amely határozattal szemben fellebbezni, és annak elutasí-
tása esetén bírósági felülvizsgálatot lehet kezdeményezni. Ekkor azt a
bonyolult jogkérdést kell eldönteni, hogy melyik jogelv élvez elsõbb-
séget: a visszaható hatály tilalma, vagy az idõ közben hatályba léptetett
alkotmánymódosítás feltétlen alkalmazási igénye.  

Bármely módon is dõl el a kérdés, a fegyveres szerv a nyilvántar-
tásba vett jelölttel szemben munkáltatói jogot nem gyakorolhat, hiszen
a szolgálati viszony szünetel.  FRSZ Jogsegélyszolgálat

A kormány augusztusra halasztotta a szakszervezetekkel való párbeszéd megkezdését

BÕVÜLÕ HORGÁSZÁSI LEHETÕSÉGEK
SZABOLCSBAN

Tovább bõvítettük a horgászással
kapcsolatos kedvezményeinket
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. A horgászás szerelmesei már
Penyigén (Fehérgyarmat mellett) is
hódolhatnak szenvedélyüknek, ahol
kellemes környezetben elhelyezke-
dõ, folyamatosan telepített horgász-

tó vár minden érdeklõdõt. A vízfelülete 13,5 ha, mely igen vál-
tozó, nádasokkal,úszó nádszigetekkel és akadókkal tarkított. A
tó szélessége 50-200 m között változik, hossza kb.3.000 m. A
tavat a Szenke-patak táplálja. A vízben élõ halfajták: ponty,
amur, harcsa, busa, csuka, kárász, keszegfélék. Hatalmas a ká-
rászállománya és kapitális dévérkeszegek 4-5 kg-osak
foghatók,köszönhetõ a 2-3 hetenkénti haltelepítésnek.
Az üzemeltetõ 1 területi horgászengedélyt és egy tiszteletjegyet
bocsátott a rendelkezésünkre, melyekkel az FRSZ tagok 2x2 bot-
tal, kijelölt állandó horgászhelyeken horgászhatnak. Természete-
sen állami jegy szükségeltetik, a fogási naplót a Horgásztanya bü-
féjében vehetik fel az érdeklõdõk. További információt Badar Jó-
zsef és Csehné Nyilas Edina ad, akiket Kölcse Határrendészeti
Kirendeltségen kereshettek (44/435-623, BM: 32/76-60). 

Molnár János általános ügyvivõ
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Örömünkre szolgál
bejelenteni, hogy
2010. augusztus 1-
jétõl sikerült kedvez-

ményrendszerünkbe bevonni a Hungaryrooms.com szállás-
foglalási portált. Ezen rendszer segítségével lehetõség van az
ország közel 1000 szálláshelyének kedvezményes tarifákon tör-
ténõ foglalására.

A Hungaryrooms.com 2006. óta a hazai utazási piac megha-
tározó szereplõje. A www. hungaryrooms.com internetes olda-
lon Önnek lehetõsége van áttekinteni Magyarország teljes szál-
láskínálatát, az olcsó szállások ajánlataitól egészen a luxuskí-
nálatig. A rendszerben megtalálja a szálláshelyek akciós-, cso-
mag- és wellness ajánlatait, last minute útjait is, sõt élménybe-
számolókat olvasva, fontos információkról tájékozódhat a ha-
zai látnivalókról, programlehetõségekrõl. Lehetõsége van a
szálláshelyeket ár, illetve a vendégek értékelései alapján sorba
rendezni. Böngészhet a feltöltött élménybeszámolók, látniva-
lók között, válogathat az úti cél közelében fellelhetõ vendéglá-
tóhelyek, szórakozási lehetõségek széles tárházából, továbbá
folyamatosan tájékozódhat hétvégi programlehetõségekrõl.

A Hungaryrooms.com létrehozott egy Prémium Klubot, mely-
nek tagjai, egyszeri tagsági díjat fizetve a rendszerben fellelhe-
tõ összes szálláshelyet és akciós ajánlatot további kedvez-
ménnyel foglalhatják. A kedvezmény mértéke minimum 10%,
de több száz extra csomagajánlat 60-70%-os kedvezménnyel is
elérhetõ. Ezeket a legnagyobb kedvezményû ajánlatokat kizá-
rólag a Prémium Klub tagjai foglalhatják, melynek jellemzõi:

• Közel 1000 belföldi szálláshelyen használható és több mint
egy év teljes idõtartamig érvényes;

• Korlátlan számú alkalommal - 3.000.000 forint összértékig-
használható;

• Más akciókkal is összevonható, így akár a last minute árak-
ból is kedvezmény kapható;

• Exkluzív ajánlatainkhoz csak klubtagjaink férhetnek hozzá -
30-70% közötti kedvezmény csak a klubtagjainknak elérhetõ!

A Hungaryrooms.com-
mal való együttmûkö-
désnek köszönhetõen a
MAKASZ tagjait kü-
lön díj fizetése nélkül,
ingyenesen 6 hónapon
keresztül megilletik a Prémium Klub Kártya összes akciós-,
last minute- és wellness ajánlatai. Ez egyedülálló módon le-
hetõséget ad arra, hogy MAKASZ tagként – Premium Klub
Kártya tagsági díjának megfizetése nélkül - válogathasson a ki-
zárólag a Hungaryrooms.com Prémium Klub tagjainak fenn-
tartott legkedvezõbb ajánlatok közül. Az akciós kedvezmény
2010. szeptember 1-jétõl él. A Hungaryrooms idõszakos nye-
reményjátékokat hirdet, melyben a nyeremények egy részét ki-
zárólag a MAKASZ tagjai nyerhetik meg!

Bõvebb információ, és szállásfoglalás: A Prémium Klub akciós
és last minute utazási ajánlatait megtalálja a www.makasz.hu
oldalon (névvel, MAKASZ kártyaszámmal történõ belépést
követõen) vagy érdeklõdhet a MAKASZ irodában a 
(1) 281-1190-es telefonszámon.

ÚJ KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSFOGLALÓ RENDSZER!
NYARALNI, PIHENNI OLCSÓBBAN? MAKASZ KÁRTYÁVAL EZ IS LEHETSÉGES!



Közösségi  élet 112010/6. számFRáSZ

Motoros találkozó Kisszékelyen
LÁTVÁNYOS KONVOJ, NÉZÕCSALOGATÓ PROGRAMOK

Augusztus elsõ teljes hétvégéjén felbolydult az élet a Tolna megyei

Kisszékelyen és a környezõ településeken. A Kék fény Motoros

Club jelszavát a zászlajára tûzõ FRSZ ezúttal is a Tamásitól néhány

kilométerre fekvõ kistelepülés campingjét választotta a kétkerekû

járgányokon közlekedõk találkozójának helyszínéül. Kisszékely,

ez a bájos, egymáshoz kapaszkodó dombok között megbúvó, me-

sebeli település három napra valóban a motorozó rendõrök méltó

otthona lett, ahol a helybeliek és a kalandokra éhes kirándulók bé-

kés szimbiózisban szórakozhattak. A közös pont és érdeklõdés ter-

mészetesen a motorok körül csúcsosodott ki, de a több száz fõs

koncerteken is gyorsan megtalálták az azonos nevezõt. 

Csóka Tamás, a rendezvény fõszervezõje abban is a legjobb ha-

gyományokat követte, hogy a Police-Fest névre keresztelt ese-

ményre csak nívós elõadókat és produkciókat hívott meg. 

A találkozó rangját jelezte, hogy a programok bevezetõje elõtt

Bognár Szilveszter, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje kért

szót. Köszöntõjében elismeréssel adózott a helyi önkormányzat-

nak, a segítõknek, s elsõsorban Csóka Tamásnak, az FRSZ aktivis-

tájának, valamint a Kék Fény Motoros Klubnak. Mivel ez már a

harmadik kisszékelyi találkozó, fontosnak tartotta hangsúlyozni:

egyre több az ismerõs arc, s ez az egyik legfontosabb eredménye a

találkozónak, ezért sikeres a program. A kapitány lapunknak nyi-

latkozva szólt arról, hogy fiatalkorában maga is motorozott, s egyik

álma, hogy ismét egy saját tulajdonú kétkerekû jármû tulajdonosa

legyen. 

- Az élet gyakran keresztülhúzza az ilyen jellegû vágyakat, s ez
nálam sem volt másképp. Jött a család, a gyerekek - mindig másra
kellett a pénz, ám remélem, hamarosan én is csatlakozhatom a mo-
torosok széles táborához. 

Bognár Szilveszter nem titkolta: munkahelyi vezetõként is

szimpatizál az FRSZ-szel, hiszen hiteles emberek képviselik a dol-

gozókat - olyan kollégák, akiknek korrekt véleményére mindig szá-

míthat, hiszen számára sem közömbös, hogy kik közvetítik a tag-

ság érdekeit. Elmondta azt is, hogy büszke a programokat szervezõ

tamási kollégákra – a rendezvényen résztvevõk ugyanis hírül viszik

a tolnai kollégák és a települések jó hírét. 

A találkozón jelen voltak a Kék Fény Motoros Klub tagjai is- az

alapítók között elsõsorban aktív és nyugállományú rendõröket kö-

szönthetünk. Kovács Gábor nyugállományú alezredes hajdan az

ORFK igazgatóságán dolgozott, s öt éve került közelebbi kapcso-

latba a motoros kollégákkal. Akkor egy jopperen kezdett, késõbb

egy BMW, jelenleg pedig egy Aprilia Future boldog tulajdonosa, s

miközben megsimogatja a gépjármûvet, szinte elérzékenyülve

mondja: egy ilyen járgánnyal szemben az ember nem lehet közöm-

bös. A jövõ is sokat ígér, hiszen egyre több civil csatlakozik a tár-

sasághoz. Kovács Gábor szerint az alakuláskor megfogalmazott cél

örök érvényû, vagyis a balesetmentes közlekedés elõsegítése mel-

lett javítani az autósok-motorosok közötti kapcsolatot. A klub ve-

zetõjének véleménye szerint a motoros találkozók legszebb és leg-

fontosabb része a konvojban történõ motorozás, s erre a kisszéke-

lyi találkozó tökéletes alkalmat, vonzó terepet kínált. 

A szervezõk felvonultatták a legszebbnek ítélt motorokat, s kö-

zülük Pongó Géza FRSZ fõtitkár segítségével kiválasztották a talál-

kozó legszebb kétkerekû jármûvét, majd egy speciális hangverseny-

re is sor került: talán a fõvárosban is fel kellett helyezni a füldugó-

kat, amikor a legszebb basszusok és mezzoforték megszólaltak. 

A kisszékelyi motoros találkozó számtalan programmal várta a

helyieket és a találkozó résztvevõit: bemutatták az István, a király

rockoperát, fiatal táncosok érett produkcióinak tapsolhatott a népes

publikum, de a csúcsot kétség kívül a Zanzibár együttes koncertje

jelentette. Az aktivitásra ezt követõen sem lehetett panasz: a jelen

lévõk kis híján hajnalig ropták a táncot a retro diszkó alatt. 

Az eseményt a szervezõk családi nappal kötötték össze, s erre

már kora délelõtt érkeztek szülõk, nagyszülõk és gyermekek. A

programokban kerékpáros ügyességi verseny, bohóc mûsor, Anita

és Ayala elõadása szerepelt, s valamennyit végigtapsolták a három

generáció képviselõi. A közönség nem csak kritikus volt, de szak-

értõ is. Tomi bohóc például elégedetten nyugtázta, amikor látvá-

nyos trükkje után egy ötéves kisfiú „ügyes vagy” felkiáltással fe-

jezte ki elismerését.

A találkozó után összegzésre kértük Csóka Tamást, a program

fõszervezõjét.

- A háromnapos rendezvény sikerét fõként az igazolja vissza,
hogy a tavalyi létszámot megdupláztuk. Közel száz motor vett részt
a több települést érintõ felvonuláson, a programokon pedig több
mint ezerötszáz vendég szórakozott. A mûfaji változatosság és a kü-
lönbözõ korosztályoknak szóló programok beváltak, népszerûek
voltak, s jó alapot adnak a jövõ évi rendezvény tervezéséhez. Kö-
szönet a Nemzedékek Biztonságáért Alapítványnak az anyagi támo-
gatásért és az ajándékokért, amelyeket a családi nap apró résztve-
või között osztottunk ki. 
S a végén a tudósító lerója tartozását, megosztja a Kék Fény Mo-

toros Club szlogenjét az olvasóval:

„ ÉLJ, HOGY MOTOROZZ, DE ÚGY MOTOROZZ, 

HOGY HAZAÉRJ...“

Süli Ferenc
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Kelemen Éva: a tehetség mellé szorgalom is párosul

Az év körzeti megbízottja 2010: Szõgyényi Bertalan
EGY ZSÚFOLT NAP TÖRTÉNETE

A pezsgõbontás az ünne-
pélyes díjátadás után el-
maradt – legalábbis a szûk
családi, baráti körben, s e
tény hûen jellemzi a ma-
gyar rendõrök közelmúlt-
béli leterheltségét. Napja-
inkban, két hónappal Az
év körzeti megbízottja
2010 kitüntetõ cím átvéte-
le után azonban már csak
az öröm és az elégedett-
ség hatja át Szõgyényi
Bertalant. A hét fõs
tuzséri körzeti megbízott
csoport országosan is is-
mertté vált tagja ugyanis
késõbb sikeresen megren-
dezte azt az összejövetelt,
melyen végre fogadhatta a
kollégák gratulációit.

- Az ORFK-n tartott
fogadáson, díjátadáson
még sejtelmem sem volt

arról, hogyan zárul számomra az a csodálatos nap. Korábban már
feszült várakozással gondoltam az eseményre, s megterveztem a
tuzséri programot is. Késõ délutánra azonban minden megváltozott
– az élet, a június eleji árvizek átírták e nap történéseit. A szabol-
csi rendõrök – közöttük én is – az estét és az éjszakát már a borso-
di települések gátjain töltötték. Néhány nappal a kitüntetés átvéte-
le után természetesen módot találtam arra is, hogy a baráti körben
ne hiányolják a pezsgõspalackok durranását sem.

Az év körzeti megbízottja szinte napra pontosan a kék egyenru-
ha elsõ felvétele után két évtizeddel részesült a rangos elismerés-
ben.

- A rendszerváltás évében, 1990 nyarán döntöttem úgy, hogy
felvételemet kérem a testületbe. Pár hónappal korábban szereltem

le a katonaságtól, s talán az ott eltöltött idõ pozitív emléke is köz-
rejátszott döntésem meghozatalában. A záhonyi kapitányságra
kértem felvételemet, s a parancsnok jelezte: a szükséges képesítés
megszerzése után hosszú távon számítanak rám. Akkor persze még
nem gondolhattam, hogy nem csak egy munkahely, hanem egy sze-
rethetõ hivatás is vár rám. Abban az idõben még egyéves volt a
rendõr tiszthelyettesi-iskola: a kilenc hónapos elméleti képzést ne-
gyedéves gyakorlat követett – a miskolci intézmény kitûnõ alapot
nyújtott ahhoz, hogy késõbb a mindennapok nehézségeivel is ered-
ményesen küzdjünk meg. Megoldásra váró feladat pedig bõven
adódott, hiszen a 90-es évek elején nyílt meg az ukrán határ, s ez
egy új „iparágat” honosított meg a régióban. Hatásos fellépése-
inknek köszönhetõen a csempészek virágkora is leáldozott, ám tu-
domásul kell vennünk: az élet mindig új kihívások elé állít bennün-
ket. Ennek ellenére úgy gondolom – s ezt a statisztikai adatok is
alátámasztják -, hogy a szabolcsi rendõrök dicséretesen helytáll-
nak a bûnözõkkel vívott harcban. Tuzséron és a környezõ telepü-
léseken az országos átlag alatt van a bûncselekmények száma, ho-
lott meglehetõsen magas a munkanélküliek aránya. Meggyõzõdé-
sem, hogy ebben a körzeti megbízott csoport tagjainak szaktudá-
sa, elkötelezettsége is tetten érhetõ. Elmondhatom tehát, hogy a
mûködési területen eltöltött hosszú idõ alatt településeink közbiz-
tonságát - kollégáimmal együtt - sikerült szinten tartani.
Szõgyényi Bertalan, a Független Rendõr Szakszervezet tagja ösz-
szesen huszonhét év szolgálati idõvel rendelkezik, ám nem vágyik
a nyugdíjas életre: 2008-ban újabb fél évtizedre vállalt kötelezett-
séget a testületben.

- Ma még el sem tudom képzelni, hogy ne kelljen naponta szol-
gálatba mennem, s bevallom, a cím, az országos elismerés is újabb
inspirációt jelent számomra. S még egy fontos érv az aktív rendõri
munka mellett: a Záhonyi Rendõrkapitányság parancsnoki állomá-
nya nyugodt munkahelyi légkört tud teremteni, s ha szükséges,  a
végrehajtó állománnyal együtt oldja meg a konfliktusos  helyzete-
ket. A családi háttér, a tiszabezdédi ház, a kertészkedés és a sport
mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy boldog, elégedett embernek
mondhatom magam.

Süli Ferenc

A családban ugyan senki sem vonzódott különösebben az elõadó-
mûvészethez, a színpadi pályához, A Társulat címû produkció
egyik felfedezettje, Kelemen Éva mégis élt az édesanyjától örökölt
tehetséggel. Az általános iskolában már felfigyeltek csodálatos
énekhangjára, s így természetesnek tûnt, hogy az intézmény kóru-
sában rendre szólista szerepeket kapott. Késõbbi sikereihez bizo-
nyára hozzájárult az is, hogy a debreceni színház magánénekesei -
egy meghallgatáson – rendkívül elismerõleg nyilatkoztak képessé-
geirõl. 

- Az élet csodálatos ajándékaként fogom fel, hogy tizennégy éve-
sen már szoprán szólistaként számítottak rám egy felnõtt vegyes
karban, de örökre emlékezetes marad az is, hogy ily fiatalon része-
se lehettem egy finnországi turné sikereinek. Környezetemben pe-
dig nem okozott meglepetést, hogy gimnazistaként folytatódott a
szólókarrierem, s iskolai darabokban – így például a Légy jó mind-
halálig címû musicalben is fõszerepet kaptam. Az ív akkor sem tört
meg, amikor a rendõri pályát választottam - a miskolci szakközép-
iskola elvégzése után a kabai õrsre kerültem. Azóta - immár több
mint egy évtizede - zenekarral is számtalan fellépést vállaltam. A
retro nem napjaink divatja: már ekkor az ötvenes-hatvanas évek
nagy slágereit adtuk elõ. Az élet azonban számos meglepetést tar-
togatott még számomra, hiszen 2002-ben, Kaba várossá avatása-
kor a helyi nyári színház produkciójában, az István a királyban hu-
szonkét évesen Saroltot, vagyis István édesanyját alakíthattam.
Színházi szerepeim közül ez volt a legemlékezetesebb, s ennek a
rendezésnek volt a legnagyobb sikere. Kétszer Erdélyben, egyszer
pedig Szerbiában is bemutattuk a korszakos jelentõségûnek tartott
musicalt. A zenés darabbal a kapcsolatom késõbb sem szakadt
meg, hiszen 2007-ben fõszereplõket kerestek A Társulat címû tévés
produkcióhoz. Ekkor már utolsó éves hallgató voltam a rendõrtisz-

ti fõiskolán, s az elõselej-
tezõkön sikeresen túllép-
ve, a döntõre készülve Bu-
dapestre kellett költöz-
nöm. Hálás vagyok az
ORFK vezetõjének, hogy
engedélyezte a felvételso-
rozaton való részvétele-
met, s így örök emlékeket,
tartós barátságokat sze-
rezhettem a forgatások,
fellépések során. Soha
nem fogom elfelejteni a
bennünket köszöntõ tizen-
kétezer fõs publikum lel-
kes tapsát a Papp László
Arénában, a székesfehér-
vári és komárnoi fellépé-
seket. Ez az idõszak külö-
nösen zsúfolt volt az éle-
temben - a nyári turné
után ugyanis az állam-
vizsgám következett –
mégis életem legboldogabb idõszakaként emlékezem rá. 

Kelemen Éva tavaly óta a Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapi-
tányság sajtószóvivõi tisztét látja el, miközben párhuzamosan taní-
tóképzõ fõiskolára és jogi egyetemre jár. Ez a nyár sem marad
azonban program nélkül, hiszen a Kõmûves Kelemen címû musi-
cal próbáin õ tanítja be a szólistákat, de saját fellépéseit sem hanya-
golja el – többek között Szegeden és Budapesten láthatják rajongói. 
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Harmónia a sport és a munka között
EGY IGAZI ERÕS EMBER: LUKÁCS KRISZTIÁN
Száznyolcvan centiméter, százhúsz kilogramm – megjelenésé-
vel figyelmet kelt nem csak a gyengéd, óvó kezekre vágyódó if-
jú hölgyek, de a minden hájjal megkent bûnözõk között is.
Lukács Krisztián egy azok közül, akinek gyermekkori vágyát
sikerült valóra váltani. Már az általános iskolában tudatosan
vonzódott a testépítéshez, s mindent megtett, hogy fizikailag
kiemelkedjen korosztálya közül. Atletizált, erõsítette izmait, s
otthonosan mozgott a súlyzók, kötelek világában. Mindezt
örömmel nézte édesapja is, aki ugyancsak vonzódott a testépí-
téshez. Egy erõs, a fizikai munkától sem visszariadó fiúra az
otthoni, illetve a mezõgazdasági munkában is szükség volt, s
Krisztián akkor is helytállt, ha éppen bálázni kellett a földe-
ken. 

- Bár nyolcadikos koromban már országos bajnoki címet szerez-
tem, az elsõ felnõtt versenyre csak öt évvel ezelõtt neveztem be. Eh-
hez kellett némi inspiráció, de Szabó Zsolt barátom kellõen kitartó
volt, s ösztönzésére kezdtem egyre aktívabban és egyre tudatosab-
ban a versenyekre felkészülni. Zsolt szerint ugyanis az „erõsem-
berkedés” eladható, populáris mûfaj. S hogy ne maradjunk kettes-
ben, létrehoztunk egy egyesületet is – a Titán SE Földesen, koráb-
bi lakóhelyemen van bejegyezve – vall a kezdetekrõl a Független

Rendõr Szakszervezet tagja.

Lukács Krisztián 1996-ban kötelezte el magát a fegyveres tes-

tületnél, s még abban az évben tagja lett az érdekvédelmi szerve-

zetnek is. Napjainkban Hajdúszoboszlón dolgozik, de - feleségével

együtt - a megyeszékhelyen lakik.

- Nejem társ a hobbimban, méltányolja teljesítményemet, hi-
szen látja, hogy sikerült harmóniát teremtenem a munka és a

sport között. S úgy gondolom – elsõsorban talán alkatomnak kö-
szönhetõen -, hogy rendõri intézkedéseimet az érintettek sem
kérdõjelezik meg. A megjelenés tehát feltételez némi tekintélyt, s
ez a testület megítélésre is pozitív hatással lehet. Arról már
megbizonyosodtam, hogy a kollégák körében ismert vagyok, s
ezt a népszerûséget a sportág megkedveltetésére is szeretném
felhasználni. Barátaimmal, edzõtársaimmal ugyanis arra törek-
szünk, hogy minél többen foglalkozzanak testük építésével: a
legtehetségesebbek versenyezzenek, az alkatilag kevésbé alkal-
masak pedig élvezzék a mozgás örömét. Ez a legfontosabb, hi-
szen nem kötelezõ százhúsz-kétszáz kilogrammos súlygolyókkal
„játszadozni”.   

Fodor Lajos: a break életem része
Szolnoki kollégánk hat éve dolgozik a
rendõrségnél - a Tiszai Vízirendészeti
Kapitányság körzeti megbízottja ez év
januárjától. A break táncot tíz évvel
ezelõtt kedvelte meg, vagyis a tiné-
dzser korból éppen kinõve ismerkedett
meg közelebbrõl a hipp-hopp kultúra
egyik ágával.

- Sajátos életérzést - egy speciális
önkifejezési módot - takar ez a mûvé-
szet. Megismerve keletkezésének törté-
netét, számomra egyre vonzóbb lett, s
ezért is próbálkoztam meg mûvelésével.
Tudni kell róla, hogy a hatvanas évek-
ben a break még az amerikai utcák
szubkultúrájaként jelentkezett - elõször
az õsi afrikai ritmusokban gyökerezõ ze-
ne alakult ki.  A break egyben párbaj is,
melyben be kell bizonyítani, hogy a tán-
cosok közül ki az ügyesebb, kinek a moz-
gása akrobatikusabb. A break akkor ke-
rült igazán az érdeklõdés homlokterébe,
amikor az utcáról klubokba költözött.
Azt üzente a fiataloknak: légy önmagad.
S mi azok akarunk lenni! A táncot körül-
vevõ negatív vélemények ellenére nagy
tisztelettel viszonyulunk a társakhoz. Mindenki mindenkit tanít,
mert azt valljuk, hogy a megszerzett tudással soha nem elégedhe-

tünk meg. Nálunk, Magyarországon sok
elõítélet tapad a breakhez, de remélhetõ-
leg váltani is tud ez ügyben a társada-
lom. A szolnoki csoport – amely tíz éve
kezdte el munkáját – sokat segíthet a po-
zitív kép kialakításában. Ma már többen
olyan szinten vagyunk, hogy „tanítvá-
nyaink”  is vannak, sõt sportegyesületbe
szervezõdtünk.

A Szolnoki Break Tánc és Extrém
Sportegyesület két éve alakult - ez egy
rendkívül összetartó csapatot takar. S
hogy valóban színvonalas programot ál-
lítottunk össze, hazai és külföldi sikere-
ink, meghívásaink egyaránt visszaigazol-
ják. A közeljövõben részt veszünk egy
délkelet- európai versenyen, s ha elsõ he-
lyen végzünk, jelen lehetünk a párizsi vi-
lágbajnokságon. 

Fodor Lajos szerint a break komoly fi-

zikai igénybevételt jelent, hiszen hetente

hat edzést tartanak, naponta három órá-

ban. Az utazások, a fellépések is jócskán

igénybe viszik a szervezetet, amit az is je-

lez, hogy egyre több a sérülés.

- A breaktánc hozzátartozik az életem-
hez, s amíg boldoggá tesz, mûvelni fogom -  fogalmazza meg hitval-
lását Fodor Lajos.. 



Az új gazdasági mechanizmus bevezetésének évében, 1968-ban
érettségizett egy fõvárosi közgazdasági technikumban, ezt kö-
vetõen édesapja vállalatánál végigjárta a munkahelyi hierar-
chia szinte valamennyi grádicsát. Beosztott raktárosi funkció-
ból jutott el a fõosztályvezetõi tisztségig, miközben az atyai in-
telmek elsõsorban önálló gondolkodásmódra és életvitelre ösz-
tönözték. Horváth Ottó négy évtizedes munkaviszonya alatt
mindössze egyszer vett igénybe baráti kapcsolatot: 1995-ben,
amikor rangos és jól jövedelmezõ állását felcserélte egy rendõr-
ségi, közalkalmazotti állással.

- Minden ember sorsában fellelhetõk olyan döntési kényszerek,
melyek gyökeresen megváltoztatják életmenetünket. Huszonhét
éven keresztül szakmai pályafutásom folyamatosan emelkedõ tren-
det mutatott, így tehát elégedetten tekinthetek vissza erre a perió-
dusra. A váltás is saját akaratomból történt, s most, nyugdíjba vo-
nulásom után elégedetten mondhatom: a munka világában Fortu-
na kegyeltje voltam.

Az elmúlt másfél évtizedben a Független Rendõr Szakszervezet

tagjai, vezetõi is rendszeres kapcsolatban voltak Horváth Ottóval –

s nem csak azért, mert az ORFK GEI állományába tartozott. Hor-

váth Ottó ugyanis a hivatalos kontaktusok mellett FRSZ tisztségvi-

selõként az érdekvédelem területén is letette névjegyét. 

- Huszonnégy kolléga fõnökeként, középvezetõként számtalan
elismerésben volt részem. A feladatokat ugyan én kaptam, ám eze-
ket a munkatársaimmal kellett megoldanom. Bevallom, néha türel-
metlen és maximalista voltam hozzájuk, de ez csak pozitív irányban
befolyásolta kapcsolatunkat. Köztudomású volt ugyanis, hogy a fe-
lettesek elõtt is kiálltam értük. Kisebb vétségek, hibázások esetén
például ragaszkodtam ahhoz, hogy én vonhassam õket felelõsség-
re. Ennek a sajátos légkörnek köszönhetõen még ma is meghatot-
tan gondolok vissza a búcsúestre, amelyen valamennyi kollégám
megjelent – ezzel is jelezve, hogy barátként maradok meg emléke-
zetükben. Elmondhatom tehát: a munka és a felelõsség határozta
meg az életemet.

Horváth Ottó számára nem okozott különösebb gondot, hogy

nem a hivatásos állomány tagja. A GEI-nél meghatározó a közal-

kalmazottak aránya, s így egymásra voltak utalva az itt dolgozók.

- Egyértelmû volt mindenki számára, hogy optimális háttér nél-
kül a rendõri munka elvégzése is lehetetlen. A közalkalmazottak

ezért azonos megbecsülésnek örvendhettek, s mi, a Független
Rendõr Szakszervezet választott képviselõi megfelelõ fórumokat ta-
láltunk a tagság érdekeinek képviseletére. Tagszervezeti titkárhe-
lyettesként azonban tudom, hogy meglehetõsen nehéz látványos
eredményeket elérni, de indokolatlan elvárásokkal a dolgozók sem
terheltek bennünket. Méltányolták, hogy az FRSZ keményen védi
mind a hivatásos, mind a közalkalmazotti állomány érdekeit. Az el-
múlt években azt is megtanulhattuk, hogy a kisebb részsikereket –
például a szerzett jogok megtartását - is meg kell becsülni. 

Az egykori szakszervezeti aktivista nyugdíjasként sem tétlenke-

dik: naptára tele van fontos kötelezettségekkel. Jelenlegi funkciójá-

nak meghatározásakor mosolyogva mondja: a család általános ügy-

vivõje, ügyintézõje vagyok. Feladatai közé tartozik a csipetnyi

unoka sétáltatása, a bevásárlás egy része, a ráckevei Duna-ág mel-

lett lévõ hétvégi háznál a kert ápolása, egy-egy baráti összejövetel

után az egyhetes takarítás elvégzése, s más, alkalmi megbízások

teljesítése.

- A kondíciómmal szerencsére nincs baj, hiszen ötvenhat éves
koromig a focipályán is helytálltam. Õszintén remélem, a fiam és a
lányom még több unokával áld meg bennünket – szeretnék néhány
labdás trükköt nekik is megtanítani.

Süli Ferenc
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Gyorshír: pernyertesség fegyelmi ügyben a BRFK ellen
Elsõ fokon pert nyertünk egyik tagunk fegyelmi
ügyében. A bûnügyi helyszínelõ kollégánk a reggeli
órákban, szolgálat leadás elõtt utasítást adott a bi-
zottság „szétválására”, hogy mindkét helyszínelést
be tudják fejezni. Emiatt sújtotta munkáltatója
(BRFK) megrovás fenyítéssel. A munkáltató sem a
fegyelmi eljárás, sem a bírósági per során nem tudta
bizonyítani a kötelezettségszegést. A bizottság ket-
téválására az alosztályvezetõ vagy az ügyeletes ad-

hatott utasítást, a fegyelmi eljárás során azonban az
ügyeletest – az eljárás alá vont indítványát elutasítva
– meg sem hallgatták, aki a per során igazolta a fel-
peres állítását.

Az elsõ fokú ítélet a fenyítést kiszabó határozatot
hatályon kívül helyezte, mivel kollégánk fegyelem-
sértést nem követett el.

dr. Topánka Erika jogász

FRSZ focikupa döntõ új idõpontban
A hazánkat június elején sújtó árvízi katasztró-
fa keresztülhúzta terveinket. Hiába alakult
ugyanis ki az országos döntõ mezõnye, a selej-
tezõkbõl bejutott csapatok többségének játé-
kosait, több ezernyi kollégájukkal egyetemben
a belügyminiszter kivezényelte az árvízi véde-
kezés segítésére. A gátakon eltöltött hosszú és
kimerítõ szolgálatra tekintettel a Szervezõbi-
zottság úgy döntött, hogy elnapolja az FRSZ

focikupájának döntõjét, hogy a csapatok kipi-
henve és lélekben is ráhangolódva mérhessék
össze erejüket, s ne a testi-lelki fáradtság dönt-
se el a kupa sorsát. A döntõre végül is 2010.
szeptember 4-én 9.00 órától kerül sor az
ORFK RSZKK Vágóhíd utcai sporttelepén. A
csapatoknak sok sikert, a drukkereknek pedig
jó szurkolást kívánunk.

Szervezõbizottság

A munka és a felelõsség határozta meg az életemet
HORVÁTH OTTÓ: A RÉSZSIKEREKET IS MEG KELL BECSÜLNI
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Amit az Alapszabály módosításról tudni kell
Az FRSZ 2010. május 11-én tartott VIII. Rendkívüli Kongresszu-
sa módosította szakszervezetünk Alapszabályát. A módosítások az
alábbi fõbb témakörökben történtek:

A régi – a rendkívüli Kongresszus végszavazását megelõzõen hatá-
lyos – Alapszabály a Tagozat, a Szekció és a Taggyûlés esetében csu-
pán e szervezetek megalakulását szabályozta, megszûnésének módját
azonban nem, így azon tagszervezeteink esetében, amelyek például egy
átszervezés következtében megszûntek, semmilyen jogszerû mód nem
volt a bírósági nyilvántartásból való törlésre. E hiányt pótolva az új
Alapszabály elsõsorban az adott szervezet részére biztosítja a meg-
szüntetés lehetõségét, ennek lehetetlensége esetén pedig az Országos
Választmányt jogosítja fel.

Tagozat esetén az Alapszabályi feltételek hiányában,
Szekció esetén a taglétszám 20 fõ alá csökkenése esetén (27. pont),
Tagszervezetnél a tagság egy fõre csökkenése vagy valamennyi tag

kilépése esetén (37/a. pont)
a megszüntetésre.
Lehetõséget biztosít – a többes szám megjelenítésével – arra,

amennyiben azt a taglétszám lehetõvé teszi és a feladatok megkívánják,
több általános ügyvivõt választhasson az Országos Választmány (30/a.
pont), ennek megfelelõen feladataik meghatározására a fõtitkárt jogo-
sítja fel (42/A. pont), valamint megjeleníti azt a kötelezettséget, hogy
az általános ügyvivõ munkájáról felkérésre beszámoljon az õt megvá-
lasztó testületnek, az Országos Választmánynak [42/A. pont d) alpont].

Az elõterjesztéssel ellentétben továbbra is kizárólagos kongresszu-
si jogkörben maradt – jelentõségére tekintettel – az FRSZ-nek a hazai
és nemzetközi szakszervezeti szövetséghez való csatlakozása és kilépé-
se (30/h. pont).

A jövõben a Kongresszusokra vonatkozóan fontos új szabály, hogy
a Kongresszus megkezdése elõtt 30 nappal kell írásban benyújtani a
Kongresszus elõtt tárgyalandó javaslatokat, e körben különösen

az Alapszabály módosítására és
a Kongresszus által választandó tisztségviselõkre 
vonatkozó javaslatokat.
Az új szabály indoka: kellõ felkészülési idõt kíván biztosítani mind

az Alapszabály módosításánál a dokumentum szerkesztésre (hogy ne a
Kongresszuson felvetett ötlet alapján kelljen áttekinteni annak Alap-
szabályba való illeszthetõségét, illetve más alapszabályi rendelkezé-
sekkel való összhangba hozását), mind pedig a Kongresszus által vá-
lasztandó országos tisztségviselõk felkészülésére, megismerésére a vá-
lasztás elõtt (új 30/k. pont).

Az Országos Választmánynál nevesíti, hogy jogköre kiterjed min-
den olyan kérdésben való döntésre, amely nem kizárólagos kongresz-
szusi jogkör, egyben a konkrét pontok meghatározásával felsorolja a
kizárólagos kongresszusi jogkörbe tartozó tárgyköröket (31/a. pont).

Az új Alapszabály pontosítja a régió-elnökök és a megyei (intézmé-
nyi) elnökök feladat, illetve hatáskörét. E szerint:

a régió-elnök: régió
szinten képviseli az
FRSZ érdekeit és – az
érintett elnökökkel
egyeztetve – ellátja a ré-
gióhoz tartozó megyék
(intézmények) képvise-
letét [42/B. a) alpont],

megyei (intézmé-
nyi) elnök megyei (intézményi) szinten képviseli az FRSZ érdekeit, el-
látja tagszervezetei képviseletét.

A tisztségviselõk között nevesíti a Központi Koordinációs Iroda
munkatársait, ezzel az oda függetlenített kollégák részére is biztosítva
a tisztségviselõknek járó munkajogi védelmet (48. pont második fran-
cia bekezdése).

A határozatképességnél pontosítja, hogy a 2/3-os jelenlét hiánya
miatt elhalasztott ülést második körben ugyanazon a napon és azonos
napirenddel kell összehívni, s ez esetben már a tagok 50 %-ának és + 1
fõnek a jelenléte elég a határozathozatalhoz (58/b. pont). 

Ugyanezen körben lehetõvé teszi – a Kongresszus és a Taggyûlés
kivételével – valamennyi FRSZ testület részére sürgõs esetben és kizá-
rólag dokumentálható módon az elektronikus szavazást (58/c. pont).

A szavazási rendnél több új szabályt jelenít meg:
a tagszervezet gyûlésén szavazásra csak a jelenlévõk jogosultak,

meghatalmazással más helyett szavazni nem lehet (59/a. pont),
testületi üléseken csak az érvényes mandátummal rendelkezõ tiszt-

ségviselõ vagy annak választott helyettese szavazhat, mást a szavazás-
ra meghatalmazni nem lehet, és a mandátum érvényességéhez –
amennyiben a tagdíjat nem a munkáltató vonja le – be kell mutatni a
tagdíj befizetését igazoló bizonylatot (59/b. pont),

az új tagszervezet titkára – az elsõ negyedéves igazolt létszám meg-
állapításáig – az alakuló taggyûlés jegyzõkönyve szerinti létszámmal
szavazhat (59/b. pont), valamint

szavazati jogot biztosít – egy szavazat erejéig – a megyei (intézményi)
elnökök részére a régió-titkári értekezleten és a Kongresszuson (59/b. pont).

A tagdíj-fizetésnél a nyugdíjasok, GYED-en, GYES-en lévõk által
befizetett tagdíj sorsához igazodóan biztosítja, hogy a rendészeti szak-
középiskolák tanulói és az RTF ösztöndíjas hallgató tagdíja is – amely
egyébként jóval kevesebb 500,- Ft-nál – teljes egészében a tagszerve-
zetnél maradjon [64. pont cb) alpont].

A hatályos pénzügyi és számviteli szabályoknak megfelelõen ponto-
sította az Alapszabály mellékletét képezõ Gazdálkodási Szabályzatot.

Mindezen pontosítások és módosítások után elmondhatjuk, hogy
Alapszabályunk korrekten és a jogszabályi elvárásoknak megfelelõen
szabályozza a Független Rendõr Szakszervezet mûködését és biztosít-
ja érdekképviseleti tevékenységének ellátását.

Dr. Topánka Erika jogász

Eredményes kifogás a dél-dunántúli régióban

Június végén régióelnökünk kifogást
nyújtott be a Dél-dunántúli GEI vezetõjé-
nek a DD GEI, valamint a megyei gazda-
sági osztályok munkavállalóinak napidíjra
való jogosultsága tekintetében kiadott
körlevelében foglaltakkal szemben.

A kifogás azért került benyújtására,
mert a munkáltatói körlevél kiadására egy-
részrõl a foglalkoztatási törvényekben
(Hszt., Mt.) kötelezõen elõírt elõzetes szak-

szervezeti egyeztetés nélkül került sor. Másrészrõl a GEI vezetõje
a napidíjra való jogosultsága tekintetében az Mt. és a Hszt. vonat-
kozó rendelkezésein túl terjeszkedve állított fel korlátokat. A napi-
díjra való jogosultságot ugyanis az Mt., illetve a Hszt. szerint egyé-
nileg és a munkaköri leírást alapul véve kell vizsgálni, ezzel szem-
ben a körlevél általánosítva állított fel korlátokat. A munkáltatói
rendelkezés szerint pl. a DD GEI törzs és szakmai osztályok dol-
gozóinak régión belüli munkavégzése nem minõsül kiküldetésnek.

A kifogás tárgyában a DD GEI és szakszervezetünk között
egyeztetésre került sor, amely a felek konstruktív hozzáállásának
köszönhetõen megnyugtató eredménnyel zárult. A napidíjjal kap-
csolatos munkáltatói rendelkezés ugyanis felfüggesztésre került,
annak további sorsáról pedig a DD GEI vezetõje az ORFK Gaz-
dasági Fõigazgatóság tárgybani állásfoglalását követõen dönt. A
DD GEI vezetõje ígéretet tett arra, hogy az ORFK állásfoglalást
szakszervezetünk rendelkezésére bocsájtja.

Pápa László régióelnök

Peren kívüli egyezség – a munkáltató inkább fizetett

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság egy tiszt-
ségviselõnk szolgálati panaszának elutasítását követõen mégis csak elismerte
a követelés jogosságát, és még az elsõ fokú bírósági tárgyalás megtartása
elõtt peren kívüli egyezséget kötött. Egyben kifizette tisztségviselõnknek a
több mint fél millió forint összegû járandóságát.
A szolgálati panaszt kollégánk a saját tulajdonú gépjármû szolgálati célú
használatából eredõ költségek megfizetése miatt nyújtotta be. A kolléga
kutyavezetõi beosztásban teljesít szolgálatot, a szolgálati kutya pedig a lakásán
van elhelyezve. Mivel a Rendõrség jelenleg és korábban hatályos kutyás és lovas
szabályzata szerint is a szolgálati kutya szállítása szigorú feltételekhez kötött, kol-
légánk a kutya munkába szállítását saját gépjármûvel biztosítja. Erre azonban a
munkáltató eddig csak a munkába járás címén adható 9 Ft/km költségtérítést
fizette, holott a szolgálati célú saját gépkocsi használat esetén a vonatkozó jog-
szabályok szerint az üzemanyag költségét is meg kell téríteni a munkavállalónak.
A szolgálati panasznak a munkáltató elsõ fokon még részben helyt adott, azon-
ban a másodfokú elbírálás – vélhetõen a gazdasági ellátó igazgatóság közre-
hatásának köszönhetõen – mégis csak elutasítással zárult. A szolgálati panasz
elutasítását követõen a munkaügyi bíróságnál keresetet nyújtottunk be.
Pozitív munkáltatói hozzáállásként értékelhetõ, hogy a megyei rendõr-
fõkapitányság vezetõje az ügyet felülvizsgálta, melynek eredményeként a
korábbi – talán a szolgálati panasz elbírálásának elõkészítését végzõk által adott
tájékoztatás, vagy pusztán pénzügyi megfontolás alapján született – döntését
megváltoztatva elismerte a dolgozói igény jogalapját. Ennek eredményeként a
fõkapitányság peren kívüli egyezséget kötött, melyben kötelezettséget vállalt az
elmaradt járandóság egyösszegû kifizetésére, továbbá a költségtérítés jövõbeni
folyósítására garanciát biztosító megállapodás megkötésére. A munkáltatói vál-
lalások teljesülésére tekintettel a munkaügyi per megszüntetésre került.

dr. Varga Marianna jogász



J o g s e g é l y s z o l g á l a t16 2010/6. szám FRáSZ

Döntött a Legfelsõbb Bíróság: Ki ellen induljon a
munkaügyi per, ki az alperes?

A HSZT. EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ RENDELKEZÉSEI TÜKRÉBEN
Mint arról már korábban írtunk la-
punkban, a fegyveres szervek szolgá-
lati viszonyáról szóló 1996. évi

XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) jogorvoslati szabályai szerint mun-
kaügyi per csak akkor indítható – az alanyi jogon járó juttatások kivételével
–, ha az ügyre vonatkozó szolgálati panaszát a munkáltató elutasította. A
szolgálati panaszt a Hszt. 194. § (1) bekezdése értelmében a sérelmes dön-
tést vagy intézkedést hozó, illetve azt elmulasztó elöljáróhoz kell benyújta-
ni. A keresetet azonban a Hszt. 196. § (4) bekezdése alapján csak azzal a –
jogi személyiséggel rendelkezõ – szervvel szemben indíthatja meg, amely-
nek a keresetlevél benyújtásakor az állományába tartozik. E két szabályból
következik, hogy a két szerv (a sérelmes döntést hozó és amelynek a kere-
set-indításkor az állományába tartozik az érintett) sok esetben nem azonos.

Konkrét esetben elõfordult példa: kollégánk a BRFK egyik kerüle-
ti rendõrkapitányság állományába tartozott, amikor a munkáltatói dön-
tést sérelmesnek találta. A Készenléti Rendõrség (akkor még REBISZ)
állományába történt áthelyezése után élt szolgálati panasszal, melyet
azonban az idézett Hszt. rendelkezés szerint a kerületi rendõrkapitány-
ság vezetõjéhez nyújtott be, s azt elsõ fokon a kapitány, másodfokon a
BRFK vezetõje utasította el. A bírósági keresetet azonban a REBISZ
ellen kellett megindítani.

A bírósági eljárás közben – a REBISZ átszervezése miatt – felperes
harmadik szerv, a Pest megyei Rendõr-fõkapitányság állományába ke-
rült, s így a perben felmerült az a jogos kérdés, hogy ki is az alperes?
A bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Hszt. 196. § (4) be-
kezdésének kötelezõ szabálya az irányadó, tehát az az alperes, amely-
nek a bírósági kereset megindításakor tartozik állományába a felperes.
Így fordulhatott elõ az a különös jogi helyzet, hogy a Készenléti Rend-
õrség (hiszen az ítélethozatalkor már megváltozott a neve) áll helyt
azért a döntésért, amelyet a BRFK egyik kapitányságának vezetõje ho-
zott, s ugyancsak a Készenléti Rendõrség fizet illetmény-különbözetet
– a más által hozott jogszerûtlen döntés alapján – a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság állományába tartozó kollégánknak.

Az ügyben – a Készenléti Rendõrség felülvizsgálati kérelme alapján
– döntött a Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága. Végzése szerint a

Hszt. 196. § (4) bekezdése hatályos szövegének módosításakor az volt a
cél – a törvényhez fûzött miniszteri indokolás szerint –, hogy az érintett
keresetét a fegyveres szerven belül akkor is azzal a munkáltató szerveze-
ti egységgel szemben érvényesítse, amelynek állományába tartozik,
amennyiben a panasz elbírálására a fegyveres szerv egy magasabb elöl-
járója volt jogosult. Ebbõl következõen, amikor a szolgálati panaszt az
állományilletékes parancsnok bírálja el, a munkáltatót terhelõ bizonyítá-
si kötelezettségre is figyelemmel nincs jogi indoka annak, hogy a kere-
setet más szervezeti egységgel szemben kelljen megindítani, mint amely
szervezeti egységgel fennállt jogviszonyból ered a perbeli követelés. Az-
az a konkrét ügyben a sérelmes döntést hozó munkáltatóval, azaz a
BRFK-val szemben kell – jelen ügyben az új eljárás során – megindíta-
ni a pert akkor is, ha a keresetindításkor más szerv állományába tartozik.

Ezzel a végzéssel részben helyére került az eddigi ellentmondásos
helyzet, hiszen az tartozik helyt állni a perben, aki a vitatott döntést hoz-
ta. Felmerül a kérdés, hogy mi a sorsa azoknak a pereknek, amelyeknél a
pert nem azzal a szervezeti egységgel szemben indították, ahol az igény
keletkezett. A polgári perrendtartás szerint a bíróság feladata figyelmez-
tetni a felperest a helyes alperes megjelölésére, amelynek elmulasztása az-
zal a következménnyel jár, hogy az eljárást, az elsõfokú eljárástól kezdõ-
dõen meg kell ismételni. Ebbõl következõen a tévesen megjelölt alperes-
sel szemben indított kereseti igények nem vesznek el, csak azok elbírálá-
sa lesz hosszadalmasabb.

A Legfelsõbb Bíróság döntése azonban tartogat még további eldönten-
dõ kérdést is, azt, hogy ezen jogelv minden típusú munkaügyei perre
irányadó-e, vagy csak az elmaradt illetmény kifizetése miatt indult ügyek-
ben. Mérlegelendõ, hogy a megállapítási keresetek esetén – melynek tipi-
kus példája a szolgálati idõ helyes számítása iránt indított perek – az ak-
tuális munkáltató, vagy a peresített idõszak munkáltatója a helyes alperes,
különös tekintettel arra, hogy a szolgálati idõ igazolására nyugállomány-
ba vonuláskor az utolsó munkáltató jogosult. Ezért továbbra sem lehet azt
egyértelmûen kijelenteni, hogy minden esetben az igény keletkezésekori
munkáltatóval szemben kell megindítani a keresetet, és várhatóan ebben
a kérdésben is a Legfelsõbb Bíróság fogja kimondani a végsõ szót.

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Tanévkezdés munkáltatói támogatással
Július elején megjelent az az ORFK utasí-
tás, amely a Rendõrség alap- és középfokú
oktatásban résztvevõ gyermekes munka-
vállalói számára 2010. évben is biztosítja a
jogszabályok szerint adható iskolakezdési
támogatást. A támogatás kifizetését az
ORFK még februárban vállalta az IRM, va-
lamint az FRSZ, a BRDSZ és az RKDSZ
által aláírt bérmegállapodás részeként.

A juttatás nettó összege 2010-ben gyer-
mekenként 20.700 Ft. Mint ismeretes, az
idei évtõl ez a juttatás is adófizetési kötele-
zettség alá tartozik, azonban a 25 %-os
adóvonzatot a munkáltató fizeti, amennyiben a támogatás jogszerû felhasz-
nálását a jogosult igazolja. Vagyis az ORFK utasítás szerint augusztus 10-
ig kifizetésre kerülõ összeggel a munkáltató nevére szóló számlák leadásá-
val kell elszámolni. A támogatás tankönyv, taneszköz, illetve ruházat meg-
vásárlására fordítható, és fontos az is, hogy a számlák keltezése a tanév el-
sõ napját (szeptember 1.) megelõzõ és azt követõ 60 napos idõszakra es-

sen. Ez azt jelenti tehát, hogy a 2010. július 1. és október 31. közötti idõ-
szakban történt vásárlások számlái érvényesíthetõk. A számlák leadási ha-
tárideje november 3-a. Amennyiben a támogatás összegével, vagy annak
egy részével a jogosult határidõre nem számol el, úgy a számlával nem iga-
zolt összeg után adófizetési kötelezettség terheli, amely a november havi
illetménybõl kerül levonásra. A támogatás mindkét szülõt megilleti akkor
is, ha mindketten a Rendõrség munkavállalói. Fontos tudni viszont, hogy
a támogatás csak a saját háztartásban nevelt gyermekre jár. A személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény alapján ugyanis a kedvezményes adózással
nyújtható támogatás kizárólag a családi pótlékra jogosult szülõt illetik
meg. Családi pótlékra pedig a családok támogatásáról szóló törvény sze-
rint kizárólag a gyermekét saját háztartásában nevelõ szülõ jogosult.

Mivel az ORFK utasítás hatálya csak a Rendõrség szerveire és szemé-
lyi állományára terjed ki, ily módon tehát pl. a rendészeti szakközépiskolák
dolgozóira nem, még június végén megkereséssel fordultunk a BM köz-
igazgatási államtitkárához az iskolakezdési támogatásnak az ottani munka-
vállalók részére is történõ biztosítása érdekében. Információink szerint a tá-
mogatás augusztusban a rendészeti szakközépiskolákon is kifizetésre kerül.

dr. Varga Marianna jogász

Eredményes képviselet kártérítési ügyben
Kollégánk és egyben FRSZ tagunk ellen fegyelmi és kártérítési eljárást
indítottak az alábbi ügyben. Szolgálatteljesítés közben, a hajnali órák-
ban az egyik településre igyekeztek gépkocsival, mivel ott a polgármes-
teri hivatal riasztója megszólalt. Kollégánk a sûrû ködben, a korlátozott
látási viszonyoknak megfelelõen csökkentett sebességgel haladt, amikor
település elõtt egy nagytestû kutya ugrott elé. Az ütközés elkerülése ér-
dekében a szolgálati autót elkormányozta, a nedves úton az megcsú-
szott, majd az árokpartra futott, s ott állt meg. A manõver és a csúszás
következtében a gépjármû bal elsõ kereke megsérült, a gumiabroncs de-
fektes lett, a lökhárító egyik eleme kiesett. Az ügyben tagunk az FRSZ
segítségét kérte, az eljárás során õt szakszervezetünk képviselte. 

A fegyelmi eljárást megszüntet-
ték, mivel a kutya közrehatása
megállapítható volt, a kolléga ter-
hére közlekedési szabályszegést
nem állapítottak meg. A kártérítési
eljárást határozattal a kártérítés
mellõzésérõl zárták le, mivel a kö-
rülmények összességében nem vol-
tak a kolléga terhére róhatók. Kérjük tagjainkat, ahhoz, hogy segíthes-
sünk, keressék tisztségviselõinket!

Hartmann István, régióelnök
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Elmaradt a szakszervezeti tájékoztatás 
– elsõ fokon nyert kifogás

A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság elsõ

fokon helyt adott a Rendõrség Kutyás

és Lovas Szabályzatának május végén

hatályba lépett módosításával szem-

ben benyújtott kifogásunknak. 

A jelenleg hatályos kutyás és lovas

szabályzat tavaly április óta van ér-

vényben. Azóta több érdekegyeztetõ

fórumon és az ORFK vezetõjének címzett megkeresésünkben is

kifogásoltuk, hogy a szabályzat napi 1 óra munkaidõ-kedvezmény

biztosítására vonatkozó rendelkezésének eltérõ munkáltatói értel-

mezése miatt a kollégákat joghátrány éri. A szabályzat ugyanis

úgy fogalmaz, hogy a munkaidõ-kedvezmény a szabadság, illetve

betegállomány idõtartamára nem jár. A rendelkezés alkalmazása

során azonban véleményünk szerint nem érheti joghátrány azon

kollégákat, akik a lakásukon elhelyezett szolgálati kutyáról ez idõ

alatt is gondoskodnak. Megkereséseink kapcsán az ORFK jogi fõ-

osztályvezetõje még a tavalyi évben írásban megerõsítette, hogy a

szabadság, illetve betegállomány idejére csak abban az esetben

nem jár a munkaidõ-kedvezmény, ha a kutya ellátására a szolgála-

ti helyen külön erre a célra szervezett szolgálat mûködik. A hivat-

kozott állásfoglalásban a munkáltató ígéretet tett arra is, hogy a

norma legközelebbi felülvizsgálata során a rendelkezés pontosí-

tásra kerül.

Fenti elõzmények után május végén szembesültünk azzal, hogy

az ORFK – szakszervezetünk elõzetes tájékoztatása nélkül – a ko-

rábbi állásfoglalásban foglaltakkal ellentétesen módosította a sza-

bályzat vonatkozó pontját. A normamódosítás ugyanis kategoriku-

san megtiltja a munkaidõ-kedvezmény biztosítását a szabadság, il-

letve betegállomány idejére, függetlenül attól, hogy ez idõ alatt az

ellátást kutyás szolgálat, vagy maga az érintett végzi. A normamó-

dosítás ugyanakkor „megengedi” azt, hogy a kutyavezetõ ez idõ

alatt munkaidõ-kedvezmény nélkül gondoskodjon a kutyájáról,

amit írásban kérvényezhet, és azt a munkáltató engedélyezheti. A

módosítás véleményünk szerint egyértelmûen jogot sért azáltal,

hogy a szolgálati feladat ellátás ellentételezését megtiltja. Mind-

ezek alapján, és a normamódosításhoz szükséges elõzetes tájékoz-

tatás elmulasztása miatt az ORFK vezetõjének címezve kifogást

nyújtottunk be.

Mivel a kifogást követõ egyeztetés nem vezetett eredményre, bí-

rósághoz fordultunk. A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság érvelésünket

elfogadva a jogsértõ rendelkezést hatályon kívül helyezte. A végzés

ellen az ORFK fellebbezett, így a bírósági döntés még nem jogerõs.

dr. Varga Marianna jogász

Szabálytalan 
szolgálatvezénylés

A napokban megkereséssel
fordultunk a Komlói Rend-
õrkapitányság vezetõjéhez
a szolgálattervezés, illetve
szolgálatszervezés gyakor-
latának felülvizsgálata és a
szükséges intézkedések
megtétele érdekében. Az
esetrõl azért is tartjuk fon-
tosnak tájékoztatást adni,
mivel a probléma (pl. ceruzás szolgálattervezés) sajnos
nem nevezhetõ egyedinek. 

A kapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendé-
szeti állományába tartozó kollégáktól érkezõ jelzések sze-
rint a munkáltató által alkalmazott szolgálatvezénylés
nem felel meg a Rendõrség hivatásos állományú tagjainak
szolgálatteljesítési idejérõl, valamint a szolgálati idõrend-
szerekrõl szóló ORFK utasításban foglaltaknak. Egyrész-
rõl az érintett állomány kinevezése vezényléses szolgálati
idõrendszert rögzít, a gyakorlatban azonban I. számú vál-
tásos szolgálati idõrendben teljesítenek szolgálatot, amit
idõnként 4, illetve 8 órás napi szolgálatok beiktatásával
kevernek. A szabadság kiadása viszont a vezényléses
munkaidõrendszer szerint történik, ezért gyakran mínusz
óraszámba kerülnek a kollégák. A váltásos munkarendben
ugyanis a szabadságot szolgálati napokra kell számolni. 

Jogilag kifogásolható az is, hogy információink sze-
rint a szolgálattervezet ceruzával készül, azon utólag
gyakran változtatnak, illetve a szolgálattervezetben a pi-
henõnapokat nem jelölik meg. Ez utóbbi körülmény a pi-
henõnapon végzett rendkívüli munkáért járó emelt össze-
gû (kétszeres) díjazás elmaradását eredményezheti, mivel
utólag nehezen bizonyítható, hogy pihenõnapon teljesí-
tett szolgálatot a kolléga. A ceruzás szolgálattervezés mi-
att a kollégák a jogi szabályzókban elõírt határidõben
nem kapnak tájékoztatást a szolgálati idõbeosztásukról.

A téma bevezetõben említett közérdekû voltára tekin-
tettel az ügy fejleményeirõl a késõbbiekben beszámolunk.

dr. Varga Marianna jogász

Egész évben nyolc luxus felszereltségû apartmanunk várja üdülni vágyó tagjainkat és 
családtagjaikat Hajdúszoboszlón és Harkányban. Az újonnan épített összkomfortos, saját

garázzsal rendelkezõ apartmanokban maximum öt fõ üdülhet. Vendégeink zavartalan pihenését
légkondicionáló berendezés, teljes körûen felszerelt konyha és színes televízió szolgálja.

A keddtõl - keddig tartó egy hetes turnusok térítési díja 
30.000. Ft/hét/apartman és a helyben fizetendõ idegenforgalmi adó.

Bõvebb információ: http://www.frsz.hu/tagsag_elonyei_udultetes.php 

JELENTKEZÉS: HETYEI KATALIN ÜDÜLTETÉSI ELÕADÓNÁL
TEL: 237-43-60 vagy 21-809

A honlapunkról letölthetõ jelentkezési lapot – a nyári fõszezon kivételével – közvetlenül a Központi Koordinációs
Iroda üdültetési elõadójának kell megküldeni, aki az üdülési díj befizetését követõen már postázza is a beutalót. 

(A fõszezoni - a nyári iskolai szünet ideje alatti - beutalók elosztási rendje fentiektõl eltérõ, az egyes turnusok
régiók közötti elosztása sorsolás útján történik!)
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Mi lesz veled Európai Unió, avagy ki védi a határt?
A napokban egyeztetõ tárgyaláson vettünk részt
az ORFK-n, valamint a Hajdú-Bihar megyei
rendõrfõkapitánynál, nagyrészt határrendészeti
problémákat felhozva.

Hajdúban a problémát az okozta, hogy nagy
ötlettõl vezérelve valaki kitalálta az ORFK-n,
hogy a rendõrségi fogdát alakítsuk át õrzött szál-
lássá –, hogy nem annak épült és alkalmatlan rá,
az nem számít. A kirendeltségek lecsökkent ál-
lománya örül, ha a határátkelõn kiadja a szolgá-
latot, ezenkívül a zöldhatárt ellenõrzõ járõrök a
lecsökkentett üzemanyag miatt néhány szakaszt el sem érnek. Ed-
dig a volt határvadászok, most bevetési szolgálat védte azt a sza-
kaszt, de nekik most a fogda jut. Ha õk nem védik a határt, akkor
egyre többen jönnek át és egyre több õrzött szállás kell majd, egy-
re több pénzért, de nem mindenkit fognak el a mélységi felderítõk
sem. Nekik szabad az út az unióba.

Az ORFK illetékese szerint nincs pénz üzemanyagra, bár segí-
tenek a külsõ határos alapból, amikor már el sem tudják kocsikáz-
ni a napi normát a kollégák. Az élet csodás dolgokat produkál. Sok
határrendész az ilyen napokon eltévedt a határban, mert olyan terü-
letekre jutottak el, ahol addig sosem jártak, hiszen a napi norma
szerint, hogy haza is érjenek, nem mehettek el olyan messze. Tör-
ténelem tanulmányaimból emlékszem, hogy ilyen volt a törökök-
nek az akció rádiusz, miszerint azért nem jutottak el Bécsig, mert a
hadsereg utánpótlását csak tavasztól õszig tudták biztosítani és ez
az idõ kevés lett volna Bécs bevételére, mert akkor nem értek vol-
na vissza a tél beállta elõtt. Szegény kollégáink ugyanígy vannak,
csak õk most nem törökök, hanem végvári vitézek. A nem ellenõr-
zött szakaszokon tucatjával jöhetnek be a határsértõk és ha nem
fogják el õket, akkor irány Nyugat-Európa.

Valaki hallott róla, hogy ezért, vagy a 4,8 mil-
liárdos EU-s büntetés miatt, vagy hogy a schen-
geni alapból vásárolt gépkocsikat máshol hasz-
nálták, valakit felelõsségre vontak? Ugye nem!
Természetesen Kovács õrmestert, aki eltéveszt
egyetlen beutazási tilalom alatt álló személyt a
határátkelõn, azt drákói szigorral elítélik és eddig
egyhavi – ezután ki tudja, hány havi – fizetését
veszti el a pénzbírság miatt. Még jó, hogy letöl-
tendõ szabadságvesztést nem kap. Az ítéletek sú-
lyosbító körülménye, hogy az Európai Unió

schengeni határát nem védte meg. A határvédelem hiánya miatt tu-
catjával beérkezõ határsértõ miatt mikor lesz egyszer ítélet, azok
nem veszélyeztetik az Európai Unió biztonságát csak az, az egy sze-
mély, akit az útlevélkezelõ eltéveszt? Ráadásul általában kifele fog-
ják meg és akkor derül rá fény, hogy beutazási tilalom alatt állt.

Ránk mutogatnak, érdekvédõkre, hogy miért nem adunk be tör-
vényjavaslatot. Szerintem ez nem a mi feladatunk. Szeretném már
egyszer látni, hogy egy rendõri vezetõ kiáll és elmondja, hogy a ka-
tonai bûncselekményeket néhány pontban változtatni kellene, hogy
egy ilyen gyakorlatilag fegyelmi vétséggel megegyezõ súlyú cse-
lekmény miatt ne lehessen kollégákat rabosítani és elítélni!

A rendõri munka fokozott felelõssége sem anyagilag, sem er-
kölcsileg, de már a kedvezményekben sincs ellensúlyozva, ezért
szeretnénk már látni a serpenyõ másik oldalának a csökkentését is. 

Sajnos ma ott állunk, hogy a katonai ügyészség vádiratai és a bí-
róság ítéletei szerint az Európai Unió schengeni határának védelme
Kovács õrmester útlevélkezelõ kezében van, aki emiatt menekül a
határrendészeti kirendeltségekrõl, mint ahogy a többi kollégája is.
Ha már mindenki elmegy, akkor ki védi majd a határt?

Kiss János régióelnök

Az FRSZ új Tolna megyei elnöke: Klem Krisztina
MEGVALÓSULT VÁGYAK, MEGFONTOLT CÉLOK

Ha gyermekkori vágyai válnak valóra, napjainkban Klem
Krisztina tanítónõ Tolna megye egyik legismertebb, legnépsze-
rûbb pedagógusa, több szakmai elismerés birtokosa.  Az élet
azonban más forgatókönyvet készített számára azzal a kedvezõ
fordulattal, hogy - bár egy fegyveres testület alkalmazottja -
diplomájának birtokában valóban betûvetésre oktathatná a vi-
dám kis nebulókat. Klem Krisztina az iskolák zajos, mégis fe-
gyelmezett világa helyett végül egy olyan közeget választott
munkahelynek, ahol a precizitásnak, a magas szintû elvárások-
nak ugyancsak jelentõs tradíciói vannak. A Független Rendõr
Szakszervezet közelmúltban megválasztott Tolna megyei elnö-
ke huszonhárom éve a rendõrségnél közalkalmazott.

- Az érettségi után Tolnán óvónõként léptem a felnõttek világá-
ba, s bár nagy szeretettel és empátiával foglalkoztam a gyerekek-
kel, egy év után mégis váltottam, s a Szekszárdi Rendõrkapitányság
állományába kértem felvételemet. Itt a jogosítványok, valamint a
gépjármû átírások tartoztak feladatkörömbe. S bár ezek a teendõk
mások számára talán rutinszerûnek tûnnek, én mégis minden nap
örömmel mentem munkába. Megszoktam a légkört, s valószínûleg
emiatt akkor sem váltottam, amikor ez a teendõ egy idõ után átke-
rült az önkormányzatokhoz. Az optimális légkör, a szimpatikus kol-
légák egyértelmûen a maradás mellett tették le voksomat. Emiatt
természetesen új kihívások vártak rám: elõször a közrendvédelem-
nél, majd az igazgatásrendészetnél dolgoztam ügyintézõ beosztás-
ban. Egy évtizede immár, hogy a Tolna megyei Rendõr-fõkapitány-
sághoz tartozom, s továbbra is a gépjármûvekkel, ezek adminiszt-
rációs ügyeivel foglalkozom közalkalmazotti státuszban.  Nyolc év-
vel ezelõtt ifjúkori vágyam is teljesült: a Szekszárdi Tanítóképzõ
Fõiskolán diplomát szereztem. 

A Tolna megyei elnök egy évtize-

de tagja a Független Rendõr Szak-

szervezetnek, s mint mondja: dönté-

sében elsõdleges szerepet játszott az a

tény, hogy a kollégák, barátok nagy

része már elkötelezte magát ennél az

érdekvédelmi szervezetnél. Három

éve az FRSZ megyei elnökhelyettes-

sé választották. E tisztség elnyerésé-

ben meghatározó volt ismertsége az

FRSZ tagok között, de jó kapcsolatot

alakított ki a vezetõkkel is.

- Szeretném felpörgetni a megyei szervezet életét, s erre szám-
talan lehetõséget - többek között a kisszékelyi motoros találkozót -
is kiváló alkalomnak tartok. Köszönet Csóka Tamásnak, hogy ilyen
remek programmal hívta fel a figyelmet a Tolna megyei FRSZ te-
vékenységére. Meggyõzõdésem, hogy ezek a rendezvények is elõse-
gítik egyik fõ célom megvalósulását: új tagok toborzását. Szeret-
ném, ha az FRSZ kollektíva nem pusztán érdekvédelmi szervezet-
ként mûködne, hanem a számtalan, általunk nyújtott szolgáltatás és
esemény révén a családok életén is könnyítenénk. Abban bízom,
hogy a munkahelyi vezetõk is partnerek lesznek elképzeléseink
megvalósításában. Ígérhetem: õszintén és egyértelmûen fogom a
tagság érdekeit képviselni, s ezt elvárom valamennyi érintettõl is.

Klem Krisztina két fõiskolás ifjú hölgy édesanyja, sõt: tulajdon-

képpen három lánya van, hiszen élettársa gyermekéhez is szoros ér-

zelmi szálak fûzik. Mint mondja: boldog és kiegyensúlyozott életet

él, s ezt a harmóniát szeretné viszont látni a szakszervezet tevé-

kenységében is. Süli Ferenc
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„Az ember nem választhatja el testét a lelkétõl
amit testnek hívnak, az a lélek külsõ birtoka,
ahol az érzékszervek õrzik a lélek kapuját”…William Blake

„A stressz az élet sava, borsa, e nélkül nem élnénk, csak vegetál-
nánk” mondja Selye János professzor, aki a stressz elméletét meg-
fogalmazta. Selye professzor felismerte, hogy a külsõ negatív és
pozitív hatások nagymértékben befolyásolják testünk-lelkünk mû-
ködését.

Különösen a negatív stresszhatások hatnak károsan a szervekre,
a szív- és érrendszerre, az immunrendszerre, a mellékvesére-vesé-
re, a tápcsatorna szerveire, valamint a bõrre. 

A belsõ konfliktusok pedig a pszichét, a lelket érintik a legjob-
ban, szorongást, haragot, agressziót, fásultság érzését és végül de-
pressziót, pánikbetegséget okozva.

A legnehezebben megoldható konfliktusok a függõség vagy
függetlenség - szeretnénk, ha gondoskodna rólunk valaki, vagy ép-
pen szeretnénk a saját lábunkon megállni.

Konfliktust okoz az intim kapcsolat vagy a magány, a párkap-
csolati problémák, esetleg annak hiánya miatt kialakuló belsõ fe-
szültség, a munkahelyi konfliktusok, a munka, ami legtöbb esetben
túlhajszolt, idegileg kimerítõ, vagy a munkanélküliség. 

A stressz agressziót, szenvedélybetegségeket vált ki, az energia
a beszûkült gondolatokra használódik fel, öregít és összeomláshoz
vezet, komoly pszichoszomatikus betegséget okozva.

A stressz oldására sokféle technika létezik, de legfontosabb és
legelsõ megkeresni az okot, amely a stresszes állapotot kiváltotta.
Ha felismerjük az okot, máris megtaláltuk a kulcsot arra, hogyan
tudjuk ezt az állapotot megoldani.

A helyzetet õszintén elemezve el kell képzelni, hogy mi lehet a
legrosszabb, ami az adott helyzetben megtörténhet. Fel kell rá ké-
szülni, és el kell fogadni, mert csak a felismerés és elfogadás után
indulhatunk el a gyógyulás útján.

A legnagyobb baj, hogy nem merünk dönteni, mert úgy gondol-
juk, hogy a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan jó, pedig merni
kell megtenni a lépéseket, amit a kezdeti nehézségek után öröm és
siker követ. Már az is jó érzést tud okozni, ha felszabadulunk a
nyomás alól, megkönnyebbülünk - az, hogy kellõen bátrak voltunk
és meg tudtuk tenni az elsõ lépést, örömmel tölt el, és erõt ad a töb-
bihez.

A pozitív stressz az öröm és a boldogság, amit fokozni kell ah-
hoz, hogy semlegesítsük a negatív stressz-hatásokat, de a pozitív
stresszekbõl háromszor annyi kell, hogy felülírja a negatív stressz
hatását. Meg kell találni azokat a helyzeteket, amelyek örömet és
boldogságot okozhatnak. Az elsõ boldogság elõidézõ a szeretteink-

kel való meghitt, érzelmi kapcsolat, az ölelés, a csók, a puszi, az
érintés mind immunerõsítõ, stresszoldó hatású. 

A társas kapcsolatok, a barátok, a közös együttlét, a közös élmé-
nyek, ahol derû, vidámság és boldogság vár, ahol jól érezzük ma-
gunkat.

Célokat kell találni, akinek van miért élni, az mindent elvisel, ha
meg kell valósítanunk valamit, ha el akarunk érni valamit, az küz-
dõvé-bátorrá tesz.

Hinni kell magunkban, hogy képesek vagyunk mindenre, és van
bennünk szunnyadó erõ, ami keresztülvisz minden nehézségen.

Ha megtaláljuk magunkat a magánéletben és boldogok va-
gyunk, akkor a munkában is sikeressé válunk, mi vagyunk a fele-
lõsek saját életünkért.

Legyünk optimisták, segítõkészek, gondolkodjunk pozitívan,
legyünk minél többet együtt azokkal, akiket szeretünk, fogadjuk el
mások különbözõségét, tudjunk megbocsájtani magunknak és má-
soknak, ne hordozzunk magunkban haragot és gyûlöletet.

Számtalan öngyógyító technika van, amit alkalmazni lehet: re-
laxáció, meditáció, joga, chi kung, tai chi, bármilyen sport, humor,
nevetés terápia, hobby, minden örömmel végzett tevékenység gyó-
gyító hatású.

A  sport, a nevetés, az agy elülsõ lebenyét több endorfinter-
melésre kényszeríti,  ami a boldogság hormon és ez átjárja a testet
és boldoggá teszi a lelket is, közömbösíti a mellékvese által termelt
adrenalint az „üss vagy fuss”-t okozó stressz hormonját is.

Ha nem boldogul saját maga a stressz kezelésével, akkor igény-
be lehet venni szakemberek, pszichológus, kineziológus segítségét.

A kineziológia rengeteg módszerével tud segíteni ebben, Érzel-
mi Stressz Oldás (ÉSO) segít a stressz okának felderítésében, képes
csökkenteni a múlt eseményeibõl eredõ szorongásokat, ezáltal a je-
len stresszét is oldja.

A jobb és bal agyféltekének az integrálása, ami az érzelem és az
értelem összehangolása, hogy ne csak egyik oldalról lássuk a dol-
gokat, hanem közelítsük meg mindkét oldaláról, hogy tudjunk he-
lyesen értelemmel és érzelemmel dönteni. 

Azonnali stresszkezelés, amit a két homlokdudor és a tarkó egy-
idejû tartásával, (HT) végzünk, mély levegõt szívunk be, amit las-
san kifújunk. Addig végezzük ezt a gyakorlatot, amíg nem érezzük
a homlokdudor lüktetését, ami az oldódás jele és elhozza számunk-
ra a megkönnyebbülést. Ezzel a technikával nem csak magunkon,
hanem másokon is segíthetünk, a másik érintése nyugtató hatású.

Ne feledjük: felelõsek vagyunk saját életünkért, sorsunkért, „a
múltunk a jelent építette, és a jelenünk a jövõt építi”

Lajosné Adamek Erzsébet
kineziológus

A stresszrõl

A nyugdíjrendszerrõl - európai szinten
A Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsának Végrehajtó Bi-
zottsága június közepén a szlovéniai Kranjska Gorában tartot-
ta soros ülését Az eseményen Szél József elnök vezetésével  az
FRSZ delegációja is részt vett. A tanácskozás témája „A rend-
õrökre vonatkozó nyugdíjkorhatár felemelése avagy különbözõ
sebességgel a rendõrség felé” címet viselte, ugyanis ez a kérdés-
kör az Európai Unión belüli, de sok más, unión kívüli európai
országban is napirenden van.

Az elõadásokon elhangzott: csaknem minden EU tagállam tár-

sadalombiztosítási alapja a várható életkor kitolódásával és a lakos-

ság lélekszámának csökkenésével járó problémákkal küzd. A részt-

vevõk egyöntetû véleménye szerint a rendõrökre vonatkozó nyug-

díjkorhatár emelése az állampolgárok, sõt a rendõrök személyes

biztonságát egyaránt veszélyezteti. Egy 50-55 éves rendõr fizikai

teljesítménye törvényszerûen meg sem közelíti a nála tíz-tizenöt

évvel fiatalabb kollégáét, holott ez különösen fontos lenne egy

olyan hivatásnál, ahol gyakran próbára teszik a rendõr teljesítõké-

pességét, reflexeit és a fizikai erõnlétét. 

A konferencián elhangzott, hogy az idõsebb munkatársak rutin-

ja és a szakmai munkájuk elismerése elengedhetetlenül fontos,

csakúgy, mint a gyakorlati tapasztalatuk átadása a fiatalabb kollé-

gáknak. 

Az ülésen az FRSZ is megfogalmazta álláspontját. Szakszerve-

zetünk szerint a nyugdíjkorhatárt minden ország egyedi viszonyai

és körülményei szerint kell meghatározni, mégpedig oly módon,

hogy a fiataloknak is lehetõségük legyen a testületben munkát vál-

lalni. S ha e hivatás mellett döntenek – miközben a szolgálat telje-

sítése közben életüket is kockáztatják – a nyugdíjukat úgy kell

megállapítani, hogy abból életük végéig tisztességesen meg tudja-

nak élni.

Fentiek alapján kialakult egy általános, közösen elfogadható ál-

láspont, melyet a Végrehajtó Bizottság tagjai az ülés zárónyilatko-

zatába foglaltak, és azt egyhangúlag megszavazták.

/ A szerk. megjegyzése: Mint ismeretes, a kormány a Hszt. átfo-
gó reformjára készül. Az FRSZ a nemzeti konzultáció keretében
ezért azt javasolja az illetékes minisztériumnak, hogy a reform elõ-
készítése során a szakmai szempontok mellett a szakszervezetek vé-
leményét is vegye figyelembe.

A zárónyilatkozatot az ORFK vezetõjének és a Belügyminiszter-
nek is megküldtük./
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Az Isten adta szombatról – élménybeszámoló 
a tiszalöki bv-sek családi napjáról

Verõfényes napsütés, aztán fátyolfelhõk, pislogás ki a fejünkbõl:
na, vajon mi lesz! Nagy problémát nem csináltunk, mert ha már
itt van a husi elõkészítve és persze a többi dolog, akkor nem sza-
bad hogy essen az esõ, meg amúgy is mindenki imádkozott a jó
idõt kérve.

Reggel kirajzottunk, Edina, az õ barátja Peti, és én a strandra, Zo-
li már várt bennünket az üstjével, mert mi figyelünk minden részlet-
re. Edina volt a kukta, Peti a fõszakács, én meg a jajgatóleány, hogy
nehogy essen  az esõ. Az üstöt beállítottuk, és elkezdtük a tûzrakást.
Mivel Petinek volt tüze, az lángra is kapott. Zoli óvatos volt, hazavit-
te az autót, hátha netalántán kénytelen lesz inni valami szeszes dol-
got. Ez a sejtése be is bizonyosodott, de majd a késõbbiekben erre
visszatérünk.

Szép lassan gyûltek, na nem a felhõk, hanem a kollégák és család-
tagjaik. Közben álom idõ lett, eloszlottak a fátyolfelhõk, mert imáink
meghallgatásra találtak. A fák alját telepakolásztuk plédekkel. Ter-
mészetesen a gyerekeknél a csobbanás volt az elsõ, a nap folyamán
uszonyuk nõtt, nem kicsi.

Bakó Karcsiék is megérkeztek Szolnokról, és nem csak a repis tár-
gyakkal, hanem a Független Rendõr Szakszervezet zászlója is velük
együtt. Azonnal felállítottuk, így elég könnyen meg lehetett találni
bennünket. Karcsinál kutyás Zolink körbejárta a kutya
versenyeztetéses témát, Szilvit a jogi továbbképzés érdekelte. Köz-
ben fõtt a babgulyás, a mi fejünk meg azon, hogy taggyûlésen túl, de
annak keretében milyen versenyszámokat indítsunk.

A délelõtt kötetlen, mégis érdekes beszélgetésekbõl állt, közben
hatalmas lángosokat ropogtattak a tagjaink, de a zsíros kenyér-hagy-
mával is kelendõ volt, napoztak, kicsit megmártóztak alkalmanként.
Volt, aki nem strandimádó, emiatt csoportosan kávézgatva diskurál-
tak a büfénél, vagy a fák alatt. Eltelt hamar a délelõtt, az ebéd meg-
fõtt, mindenki annyit evett, amennyit kért. Ejtõzés következett.

A gyerekek egyik szüleikkel szinte folyamatosan vízben voltak,
másik részük járta a strand zöld területét, összeszedve minden élõ ap-
ró hüllõt, és persze riogatták a felnõtteket, mert az egy nagy buli volt.

Ebéd és ejtõzés után jöttek a versenyek. Az úszóversenyen felnõtt
és gyermek csoport is  indult. A versenyzõket a szurkolók szeme kí-
sérte, mikor felálltak a rajthoz. Elõbb a felnõttek indultak. Az érdek-
lõdõ közönség minden mozdulatukat leste.

Tomit, a titkárhelyettesünket el sem lehetett téveszteni, mert feke-
te alapon fehér halálfejes kendõ volt rajta. A vízbe érkezést nagyon
szépen és egyszerre hajtották végre, Tomi már itt megszerezte az
elõnyt. Versenyzõink elõtt megnyílt az út, gyönyörû csapásokkal ha-
ladtak a cél felé, a körletfelügyelõ  Zoli kicsit lazára vette a figurát, vi-
szont mikor a táv feléhez értek, rádöbbent hogy nem kismiskák a ve-
télytársak. Ne de akkor már késõ volt mert emberhossznyi elõnnyel
vezetett  Bakó Karcsi, Tomi meg talán kettõvel is elõtte volt. Hatalmas
karcsapásokkal igyekezte hátrányát letornászni, ami csak részben si-
került, mert ehhez már rövid volt a medence. Elsõ helyezettként Tomi
érkezett, második Karcsi lett, de Zoli is megharcolt a harmadik helye-
zésért. A felnõttekkel együtt úszott a Tibi kislánya, Lili is, aki decem-
berben tanulta meg ezt a „mesterséget“, és már versenyszerûen végzi.

A felnõttek után jött az ifi csapat. Bence aki
már nem is olyan kicsi,  Dorka és Lili a két pici
lány merészeltek indulni a hideg és mély víz-
ben. A szülõk és szurkolók szeretettel és kíván-
csian rájuk szögezték tekintetüket. Felálltak a
rajthoz, és rajtpisztoly hiányában tapsra indultak. Hõsies küzdelem kö-
vetkezett. A lányokhoz képest a kétszer akkora Bence férfias karcsa-
pásokkal azonnal tetemes elõnyre tett szert, de Lili és Dorka sem adta
könnyen magát. Óriási lendülettel és akarással küzdötték végig a távot
mindannyian, egy percre sem ingott meg a lányok akarása, erõfeszíté-
se. A medence közepénél már egyértelmû volt a gyõztes, annak ellené-
re, hogy a két kicsi lány hõsiesen küzdött. Nemsoká megszületett a vég-
eredmény, a gyõztest Bence (13 éves) személyében köszönthettünk,
második befutó Dorka (9 éves) és harmadiknak Lili (10 éves) érkezett.
Lili volt, aki a felnõttekkel is leúszta a távot, sõt már elõttük is folyton
edzett, így elfogyott az ereje, de a küzdeni akarása nem. A versenyek
helyezettjeinek ünnepélyesen átadtuk a nagyon is megérdemelt díjakat.

A sok izgalom után megint következett egy kis pihenés. A gyógy-
vizes medencében csak úgy öregesen - gondoltam - lesz számomra
egy kis lazulási lehetõség. Füstbe ment tervvé vált. Rám talált  gaz-
dasági segédelõadónk, Attila a két apró fiával.  A két aprócska srácot
a hónom alá kaptam, és sétálgattam velük párat a medencében. Mi így
úsztunk. Ezeket megelõzve megkezdõdött a sör behûtése, ugyanis ez
a sörivó verseny igen fontos kelléke.

A verseny nevezettjei kaptak egy-egy dobozost, rávetették magu-
kat a rajt után. Hiba nem is volt semmiben. Az atlétatermetû Zolink,
aki ellazsálta az úszóversenyt, fogadalmat tett, hogy itt nem úgy lesz.
Kispécizte a korsót, ami az elsõ helyezettnek jár, arról le sem véve a
szemét, intenzíven kortyolgatta a sört. Többet nem is kell mondanom,
az igen rövid versenyszámban megszületett a gyõztes – tapsvihar kö-
zepette. A korsót a szívéhez szorította, teljesült az álma.

Pár méterre tõlünk lázas készülõdésre lettünk figyelmesek. Hang-
falak, kábelek, hangszerek. Megérkezett a technikai része a Smiley
gyermek együttesnek, az egészségügyis kollégánk gyermekei fognak
fellépni, nekik szerelik össze az elõadáshoz a kellékeket.

Igyekeztem összekeresgetni a szétszéledt tagjainkat, le ne maradja-
nak a mûsorról. Kialakítottunk egy ideiglenes nézõteret, még székeket
is vittünk, és várakozva tekintgettünk a három 12 év körüli gyerekre.

Végre elkezdték. Hát mit ne mondjak, magukkal ragadott bennün-
ket is a zene a régi slágerek hallatán, szinte az egész csapat, de még a
strand közönsége is énekelt, sõt néhány idegen még ropta is a táncot
fürdõruciban. Visszatapsoltuk õket, de mindennek ellenére egyszer
be kellett hogy fejezzék mûsorukat.

Délután hat körül lehetett, ekkor már sokszor nézegettünk a fejük
fölé, ismét gyûltek a felhõk, de ezek már elég sötétek, nagyok és egy-
befüggõek voltak. Más választásunk nem lévén, elkezdtünk összeren-
dezkedni, és sajnos lezárni a napot, mert a hideg és kövér esõcseppek
megsürgettek bennünket.

Lehet nem is baj hogy gyors összepakolás következett, mert ki
tudja, talán még mindig ott lennénk.

Galambosné Szabó Erzsébet, Tiszalöki BV Intézet elnöke

Árvíz után: segítség a bajban
A Tapolcai Rendõrkapitányság
munkatársai a borsodi árvízvé-
delemben éppen úgy részt vet-
tek, mint az ország bármely te-
rületérõl odavezényelt kollé-
gák. Az ottani károkat hazaté-
résük után sem felejtették el, az
együttérzés megmaradt, a segí-
teni akarás tovább munkálko-
dott bennük. Ennek azonban

némi határt szabott a 300-400 km-es földrajzi távolság.
A védelmi munkákban résztvevõ rendõreink egyikében felme-

rült: a keletkezett többletszolgálatért kapott pénzösszeg egy részét
felajánlja egy Borsod megyei árvízkárokat szenvedett kollégának.
A többiek rábólintottak az ötletre, a gondolatokat tett követte. Ha-
marosan – miután híre ment a felajánlásnak – az egész tapolcai ka-
pitányság egy emberként csatlakozott, nem csak a védekezésben
részt vevõ kollégák. Egy hét alatt 100.000 Ft gyûlt össze.

Közben az Észak-magyarországi GEI igazgatójával felvették a
kapcsolatot, tudnak-e nehéz helyzetben levõ rendõrségi dolgozóról,
aki az összeget megkaphatná. (Az összegre tekintettel azt elapróz-
ni nem lett volna érdemes.) Spontán beszélgetés során említésre ke-
rült egy gyermekeit egyedül nevelõ felsõzsolcai tiszthelyettes kol-
léganõ. Rá esett a választás. 

A Tapolcai Rendõrkapitányság vezetõje és az ötletgazda kollé-
ga felkerekedtek és a Miskolci Rendõrkapitányságon, a kolléganõ
szolgálati helyén személyesen adták át a felajánlásokból befolyt
összeget. Az átadás során a tapolcai küldöttség néhány szót váltott
a kolléganõvel. Elmondták, hogy nem adományként, nem segély-
ként hozták a pénzt, hanem segítségként az újrakezdéshez, a károk
enyhítésére, mivel más úton nem tudnak segítséget nyújtani.

Támogatott kolléganõnk a helyszínen és késõbb írásban is meg-
köszönte ezt a gesztust. A történet lezárult. Lehet, hogy ez csak egy
csepp volt a tengerben, de a tenger rengeteg sok kis cseppecskébõl
áll. Ha baj van, összefogással tudunk segíteni egymáson!

Hartmann István régióelnök
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Családi nap Encsen
Szakszervezetünk támo-
gatásával 2010. július 24-
én Hernádszurdokon az
Aranykavics horgásztónál
rendeztük meg hagyomá-
nyosnak tekinthetõ csalá-
di napunkat, amelyen az

Encsi Rendõrkapitányság dolgozói és családjaik, valamint
meghívott vendégeink vettek részt. A rendezvényen 150 fõ volt
jelen, akik nagyon jól érezték magukat a nap folyamán.

A családi nap kora reggel a horgász csapatversennyel kezdõdött.
Egy csapatot 3 fõ alkotott és két olyan alakulat is volt, amely az
FRSZ encsi tagszervezetének tagjaiból állt. Külön öröm, hogy ezen
két csapat dobogós helyezést ért el: a harmadik, valamint vezeté-
semmel a második helyet szerezte meg. 

Ezt követõen a gyermekek nagy örömére tûzoltó-bemutató, majd
kutyás-bemutató következett és lehetõség volt lovagoltatásra is.

Az ebéd nagyon finomra sikeredett, ami a szakácsot dicséri.
Üstben fõtt a krumpligulyás, illetve a vadaspörkölt, így mindenki
ehetett a szája ízének megfelelõen. 

Ebéd után a gyermekeket ugrálóvár és trambulin, arcfestés,
gyöngyfûzés és kötélmászás várta és még egymotoros modell-heli-
kopteres bemutató megrendezésre is sor került. A panzióhoz tarto-
zó fürdõmedence egész nap a gyermekek és szüleik rendelkezésé-
re állt.

Külön említést érdemel a tombolahúzás, melynek során min-
den 4-10 év közötti gyermek kapott egy-egy tombolát és ennek kö-
szönhetõen minden gyermek nyert valamilyen sportszert. Ezen
sportszereket a Vasi Rendõr Sportsegély- és Sportegyesület aján-
lotta fel, amely egyesület a rendezvényünk fõ támogatója volt. Az
egyesület az árvízben érintett rendõrkapitányságok közül az Encsi
Rk-on dolgozók gyermekeinek ajánlott fel sportszereket 150.000
Ft értékben. A tombola során 5 fõ részére sétarepülést is kisorsol-
tak.

A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével az FRSZ B-A-Z
Megyei Szervezetének részérõl Balázs Sándor elnök is. Összessé-
gében nagyon elégedetten távozott mindenki a családi napunkról,
mert Juhász Róbert r. százados, hivatalvezetõ szervezésének kö-
szönhetõen rendkívül színesre sikerült a program kialakítása.

Szarvas Lajos titkár

Gyermeknap Ózdon
Az égiek nem voltak kegyesek hozzánk, amikor

az év elején június 6-ára terveztük be gyereknapi
rendezvényünket. Az elõtte lévõ egész héten bõsé-
gesen jött az égi „áldás”. Olyannyira, hogy fél Bor-
sod megyét elmosta. Mindenki, aki tudott, a gáta-
kon dolgozott. Ezért az a döntés született, hogy el-
napoljuk a gyermeknapunkat, kedvezõbb idõjárás
reményében, június végére. Az idõpontváltozást le-
egyeztettük a támogatókkal is. 

Június 26-a borongós idõvel köszöntött ránk.
Tartottunk tõle, hogy megismétlõdik a hónap eleji idõ, és az esõ elmos
minket. Szerencsére csak keringtek a felhõk felettünk. Készülve azért
az esõre, több nagy sátort is felállítottunk.

A reggeli óráktól kezdtek gyülekezni a bátrabb gyerekek, és szüle-
ik. A délelõtti órákra benépesült az ózdi sportpálya területe. A kiseb-
bektõl a nagyobbakig mindenki megtalálhatta a kedvére való szórakoz-
tató eszközt. Volt körhinta, melyet a kisebbektõl a felnõttekig minden-
ki igénybe vett. A mértéktelen körhintázás szerencsére senkinek sem
ártott meg, és nem „szédült” el senki. A körhinta csak egy rövid ebéd-
szünetre állt meg, szinte folyamatosan üzemelt. Ugyanez volt jellemzõ
a kis körvasútra is. Igaz, ebbe csak a kisebbek fértek bele, de ennek a
játéknak sem volt sok ideje a pihenésre. 

Szintén nagy sikere volt az ugrálóvárnak. Sok gyereknek csak az nem
tetszett, idõnként rájuk szóltak, hogy adják át a helyüket, mert már sokat
voltak benne. Szerintük csak most másztak be és kezdtek el ugrálni. Ilyen-
kor csak határozott szülõi felszólítás után voltak hajlandók helyüket átad-
ni másoknak. Elõfordult, hogy ennek hatására a „mécses is eltört”

A bátrabbak lovagolhattak is pónilovon. Szegény apró jószág szin-
te fáradtság nélkül, egész nap hordozta körbe-körbe a lovagolni vágyó-
kat.  A még bátrabbak nagy lovon is kipróbálhatták lovagló tudásukat. 

Kollégáink önzetlensége révén a „motorozás” szerelmesei kipróbál-
hatták a „száguldás” élményét. Saját quadjaikkal szállították a stadion

körül a vállalkozó szellemû utasokat. A rendezvény
végére a sofõrök már szédültek az állandó pörgéstõl. 

Nagy sikere volt az ózdi tûzoltó kollégáknak a
technikai bemutatójukkal. A résztvevõ gyerekek
meglepetésére és örömére rögtönzött habpartit is
rendeztek a gyerekeknek, akik önfeledten ugráltak a
tûzoltók által elõállított habban. 

Nem múlhat el gyereknap kutyák nélkül. A ka-
pitányság kutyásai egy jól sikerült bemutatón ke-
resztül mutatták be tudásukat. A nézõközönség

nagy tapssal jutalmazta a fegyelmezõ gyakorlatot. Még nagyobb volt a
gyerekek öröme, amikor a kutyások különbözõ elfogásokat, támadás
elhárításokat mutattak be.

A kutyás bemutatót követõen a kerékpáros verseny vette kezdetét,
ahol különbözõ akadályokat kellett leküzdeni, és számot adni kerékpá-
rozó tudásról. Közben a „fõszakács” elkészítette az ebédet, melyet a
felállított sátrak alatt mindenki kényelmesen, jóízûen elfogyaszthatott.
Bár a gyerekek inkább az asztalokon elhelyezett süteményekkel sze-
meztek. Az benne volt a dologban, hogy ezt a kezükbe véve mehettek
tovább játszani, míg a gulyáshoz le kellett ülni. Ez pedig egy gyerek
idejébe nem fér bele. Fõleg akkor, amikor nem volt a játékok haszná-
lata pénzhez és idõhöz kötve. De a szülõi szigor újra közbe szólt. 

Ebédre a legtöbb gyerek arca kívánságának megfelelõ mintával lett
kifestve. Volt ott mindenféle motívum, és a gyerekek körében népsze-
rû filmhõsök jellemzõi. Az arcfestést vállalók nagy türelemmel próbál-
tak eleget tenni a különleges kívánságoknak. Ahol elsõre nem sikerült,
kezdték újra a festést.  

Késõ délutánra nemcsak a szülõk fáradtak le, de a gyerekek nagy
része is „leharcolta” magát az egész napos rohangálás közben. Estére
elcsendesedett a sportpálya és környéke, és mi, rendezõk is fáradtan, de
megelégedéssel indultunk haza.

Elek Attila titkár

Családi nap Sárbogárdon
Második alkalommal adott otthont a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság és az FRSZ közös családi napjának a rétimajori
Aranyponty Horgászcentrum. Az egész napos kikapcsolódás
délelõtt 9 órakor vette kezdetét, illetve az elszánt pecások már
reggel 6-kor elkezdték a horgászversenyt és a halak beetetését.
Ugyanis hagyományteremtõ szándékkal egy napon rendeztük a
kapitányság horgászversenyét és a családi napot.

A gyerekeket egész nap játszóház várta, az egyéb programok
közül pedig idén is az arcfestés volt a legnépszerûbb. Ennek hatá-
sára ebédre már több apró pókember, macskanõ és egyéb szuper-
hõs szaladgált közöttünk.

Délutánra is maradt két látványosság, melyek osztatlan sikert
arattak a kilátogató, közel 100 fõ körében. Elõször a Pálhalmai
Büntetés-végrehajtási Intézet kutyás alakulata tartott magas színvo-
nalú bemutatót, majd egy budapesti karate egyesület kálozi cso-
portja mutatott be önvédelmi fogásokat és formagyakorlatokat. A

csapat oszlopos tagja kollé-
gánk és tagtársunk,
Ferenczi Rozália r.õrm.
Ezen kívül ki-ki kedve sze-
rint látogathatta meg a halá-
szati múzeumot, illetve
strandolhatott az e célra ki-
alakított tavakban.

A horgászversenyt Magyar Krisztián nyerte 7,72 kg-mal, második
lett Madarász Zoltán 5,68 kg-mal, a harmadik Dániel Zsolt 4,70 kg-mal.

Az élet tehát zajlik Sárbogárdon, melyet már elõre jelez a követ-
kezõ program, melyre az ország minden pontjáról érkeznek horgá-
szok. Ez természetesen nem más, mint a HOKEDLI kupa augusz-
tus 21-i fordulója, melyet a hantosi horgásztavon rendez a horgá-
szok által már jól ismert „Medve” fedõnevû kollégánk.

Fekti Csaba, FRSZ a sárbogárdi tagszervezet titkára
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Barátnõmmel egy kínai vendéglõben ettünk. Amikor a
pincér letette az evõpálcikákat a tányérunk mellé, barát-
nõm látványosan elõvette a táskájából a saját pálcikáit.
- Én környezetvédõ vagyok - szögezte le -, tiltakozom a
bambuszerdõk kipusztítása ellen, nem használok eldob-
ható evõeszközt. A pincér alaposan szemügyre vette ba-
rátnõm evõpálcikáját. - Nagyon szép - mondta udvaria-
san -, úgy látom, elefántcsont.

* * *
Egyszer apámnál tett látogatásom után vettem észre,
hogy nála felejtettem a kulcsomat. Visszamentem érte, s
miközben apám odaadta, elmondta, hogy üzenetet ha-
gyott a rögzítõmön. Hazaérve láttam, hogy villog a ma-
sina. Az üzenet így hangzott: - Laci, itt az apád. Ha nem
jössz vissza a kulcsodért, nem fogsz tudni bejutni a há-
zadba!

* * *
Zsúfolt busz. Az egyik utas, egy csinos lány keresett va-
lamit a pénztárcájában, mikor a busz éleset kanyarodott
és az apró nagy része kiszóródott. A lány hirtelen moz-
dulattal leguggolt, hogy összeszedje, miközben egy
igen-igen hangosat púzott. Szegény, rákvörös arccal állt
fel és nem mert senkire sem nézni. A busz utasai szintén
rákvörösek voltak az elfojtott röhögéstõl, de mindenki
moderálta magát és rezzenéstelen arccal bámult maga
elé vagy ki az ablakon. Nem így egy szakadt hajléktalan,
aki emígyen szólt:- Te kis fingós, ott még van egy forint.

* * *
Egy középiskolában nagyon elterjed az a szokás, hogy a
lányok a mosdóban kirúzsozzák a szájukat, majd meg-
csókolván a tükröt, ott hagyják az ajaklenyomatukat. A
takarítónõ szól az igazgatónak, így az összes lányt, aki-
nek rúzsos a szája, tanítás után behívják a mosdóba. A
takarítónõ elmeséli nekik, hogy milyen nehéz is a rúzst
lemosni a tükörrõl, majd tart egy bemutatót. Fogja a fel-
mosórongyot, belemártja a legközelebbi WC-kagylóba,
és elkezdi letörölni a rúzsfoltokat. Na, ez volt az utolsó
nap, amikor a lányok rúzsnyomokat hagytak a tükrön...

* * *
Kereskedelmi TV, Mónika Show: Vendég: - Az élettár-
sam felhívta a Westel telefonunkról a cigány kurváját.
Mónika: - Lehetne, hogy a telefontársaság nevét nem
mondja ki?

* * *
Egy cimborám foglalkozik postagalambokkal. Az edzé-
sük úgy néz ki, hogy a galambokat hátul szépen összekö-
tött szárnyakkal bepakolják a Zsiguliba, s két-háromszáz
kilométerre eleresztik õket. Hazafelé bevágnak egy csül-
kös bablevest, otthon kiülnek a teraszra egy sörrel, s az el-
sõk már lassan meg is érkeznek. Most is így történt min-
den (bableves, sör, elsõ postagalambok), hanem
„Dezsõke“, az egyik madár csak nem jött. Másnap se.
Harmadnap se. Gondolták, szegénykét megette valami
sólyom, kánya, hát le is mondtak róla. Teltek-múltak a
hetek, mikor is látja ám a cimbora, hogy az udvarban De-
zsõke jön haza. Gyalog. Merthogy a szárnyai hátul szé-
pen össze voltak kötözve. Gondolom, Dezsõkének elég
ideges feje volt.

Életet mentett 
a Zsaru-Picur Tábor!

A válságos idõk ellenére, a
hagyományokhoz híven idén
is megrendezésre került a
Zsaru- Picur Tábor Balaton-
kenesén, a Dunaújvárosi Ön-
kormányzat üdülõjében az
FRSZ Dunaújvárosi Rendõr-
kapitányság tagszervezet
tagjainak szervezésében. A
húsz gyermek és az öt tábor-
vezetõ felnõtt a támogatók-
nak köszönhetõen az idén is
jól érezhette magát a Bala-
ton-parton. A kicsit változé-

kony idõ ellenére lehetõségük volt a fürdõzésre és emellett sok program
szerzett örömöt a táborozóknak. Látogatást tettek a balatonkenesei Vízi õrs-
re, ahol az õrs munkatársai mindenre kiterjedõ elõadást tartottak részükre,
felhívva a figyelmet a balatoni fürdõzés veszélyeire. 

Ezt követõen lehetõség volt az õrs motorcsónakjával egy nagy kört men-
ni a Balatonon, ami a gyermekek és a felnõttek részére is felejthetetlen él-
mény volt. A táborozók ellátogattak Tácra is, ahol megtekintették a
Gorsium Régészeti Parkot, mely a székesfehérvári Szent István Király Mú-
zeum részeként mûködik, Közép-Európa legnagyobb feltárt római kori tele-
pülése.

A színes programokon kívül nem mindennapi esemény következett be
egy délutáni napon a táborozók életében. A tábor mellett lévõ elhagyatott te-
rületrõl keserves kutyasírásra lettek figyelmesek. Egy drótszõrû tacskó kért
segítséget, amely egy 3 méteres mély aknába esett le, feltehetõen 8-10 órá-
ja volt már ott. Egy szemfüles táborvezetõ gyorsan elõkerítette a kutyus né-
met származású gazdáját és lemászott az aknába, majd mindenki nagy örö-
mére épségben felhozni onnan az ebet.

A tábor szervezõi köszönetet mondanak a Független Rendõr Szakszerve-
zetnek, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak, a
Kavics-Ker Kft.-nek, a Fejér Megyei Közgyûlés elnökének a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság és a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság vezetõségének.

Müller Klára
táborvezetõ






