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FRSZ gyerektáborok 2010
Mire ez a cikk megjelenik a FRÁSZ
újságban, a nyár már csak egy kellemes emlék lesz mindenkinek. A témája azonban visszaidézi a nyarat.
Az év elején, amikor elkezdtük
szervezni a gyerektáborokat, nem
láttuk elõre, hogy az idõjárás hogyan fog alakulni. Mindenki reménykedett abban, hogy mivel
nyárra készülünk, az idõ is nyári
lesz. A Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány csapatával közösen elkezdtük a szervezést. Szerencsére
az Alapítványban tevékenykedõknek már sok éves tapasztalata van
gyerektáborok tekintetében. Hasznos és jó programokat állítottak
össze az egyhetes turnusokra. Március elején minden tagszervezethez
eljuttattuk a felhívást a táborozásra. A korábbi évekhez hasonlóan az egyes
régióknak, megyéknek létszám alapján kerültek elosztásra a helyek.
Mint minden évben, most is nagy érdeklõdés kísérte a táborozásra vonatkozó felhívásunkat.
Sokan érdeklõdtek még a megjelenés elõtt, lesz-e, és ha igen, hol lesznek a táborok. Miután megjelent a felhívás, többen azért érdeklõdtek,
hogy valóban térítésmentes a tábor, valamint, hogy az õ gyereke hogyan
kerülhetne be a táborba.
A táborokban sikerült ebben az évben is kiváló programokat szervezni a gyerekek részére: a játékos, iskola feledtetõ feladatok mellett kaptak

új ismereteket is. Természetesen a
strand, a fürdés sem maradt ki a
programokból, csakúgy, mint a kirándulás, a táborhelyek környezetében található nevezetességek meglátogatása, megtekintése. És ami egy
táborban a legfontosabb: a közös esték, tábortûz, bulik, ahol nagy barátságok kezdõdnek. Sok közös emlék
köti össze a résztvevõket.
Sajnos a nyár eleje nem kellemesen indult, hiszen az ország északi
részéhez az idõjárás nem volt barátságos. Borsodnak alig volt olyan területe, amelyet ne sújtott volna a túl
sok víz. Az ár elmúltával az ország
összefogott, és mindenki segíteni
akart a bajbajutott családoknak. Tettük ezt mi is a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvánnyal közösen. A már megszervezett táborokon túl újabbakat szerveztünk az árvízkárosult családok, elsõsorban a rendõrcsaládok
gyermekei számára. A gyerekekkel a táborok programjaival próbáltuk elfeledtetni az árvíz alatt átélt negatív élményeket.
Összességében ez évben közel 200 gyereket sikerült táboroztatni –
ennyi rendõrcsaládnak segítettünk be a gyerekeik nyári szünetének hasznos eltöltésébe. Reményeink szerint az FRSZ következõ évi költségvetése továbbra is biztosítani fogja a táborozás fedezetét.
Demján Zsolt régióelnök

Békés megye nyerte a 17. FRSZ focikupát
A Független Rendõr Szakszervezet - Fábián
Ágota emlékére – idén 17. alkalommal kiírt kispályás labdarúgó tornájának döntõje 2010. szeptember 4-én Budapesten az ORFK Rendészeti
Szervek Kiképzõ Központjában került megrendezésre. Korábbi híradásainkból értesülhettek a
kedves olvasóink róla, hogy az országunkat ért
természeti katasztrófa miatt módosítani kellett a
döntõ idõpontját.
Az országos döntõn 12 csapat kapott lehetõséget arra, hogy kiharcolja magának az elsõbbséget.
A döntõn nem jelent meg Komló, valamint
Sárbogárd csapata. A két csapat hiánya némi
plusz munkát igényelt a technikai értekezleten, azonban a találékony
szervezõkön ez nem foghatott ki, így a megnyitó a tervezett idõpontban
el is kezdõdhetett. Az emléktornát Dávid Tibor, az FRSZ fõtitkár-helyettese nyitotta meg. Gratulált a döntõbe jutott csapatoknak és felhívta a játékosok figyelmét a sportszerû játékra. Fülöp Valter. r. alezredes, Budapest rendõrfõkapitányának bûnügyi helyettese is szólt a résztvevõkhöz.
Elmondta, hogy õ, mint játékos részt vesz a tornán és örül annak, hogy az
FRSZ színvonalas emléktornáján lehetõséget kapnak a csapatok a játékra. Szintén felhívta a figyelmet a sportszerû játékra, megjegyezve, hogy a
csapatok igazi ellenfele az idõjárás.
A mérkõzések a már-már elmaradhatatlannak tûnõ esõben kezdõdtek!
Azonban alig egy óra múlva elállt az esõ és semmi sem hátráltatta a döntõ lefolytatását. Sportszerû játékoknak lehettünk tanúi.
A mérkõzések eredményei alapján a Békés MRFK csapata szerezte
meg az elsõ helyezést. Egy évig birtokolhatják a vándorkupát, továbbá õk
büszkélkedhetnek az elsõ helyezéssel járó 150.000 forintos fõdíjjal. A
BRFK XI. ker. Rendõrkapitányság csapata végzett a második helyen, így
õket illeti a 100.000 forintos díjazás, míg a BRFK XII. ker. csapata vég-

zett a harmadik helyen, õk 50.000 forintot tudhatnak magukénak. Az ORFK által felajánlott –
ólomkristály vázát - különdíjat a Miskolci
RSZKI csapata érdemelte ki.
A torna legjobb kapusának a Békés MRFK
csapatából Mezõ Sándort választották meg, a
gólkirályi címet pedig Bobcsák Milán, a Miskolci RSZKI csatára szerezte meg.
Az FRSZ köszönetét fejezi a különdíjat felajánló ORFK-nak, a Rendészeti Szervek Kiképzõ Központ igazgatójának, Simon Géza r. ezredesnek, valamint a sporteseményünknek helyt
adó intézmények, az ORFK Csopaki Oktatási
Központ osztályvezetõjének, Dr. Papné Végsõ
Julianna r. alezredes asszonynak.
Köszönjük a megyei selejtezõkön és területi döntõkön nyújtott önzetlen segítségét Szûcs Enikõ r. alezredes kisasszonynak és végül, de nem
utolsó sorban Golyánné Dopita Judit r. alezredes asszonynak.
Szakszervezetünk vezetése gratulál a csapatoknak az elért eredményekhez és külön köszönetét fejezi ki a sportszerû játékért!
Zoltán Gábor, BRFK megyei elnök
A végsõ sorrend:
1. Békés megyei RFK
2. XI. ker.Rkap.
3. XII. ker. Rkap. „Hegyvidék”
4. Miskolci RSZKI
5. IPA BRFK
6. Körmend
7. Pesterzsébet
8. Siófok
9. Hajdúszoboszló
10. Borsod megyei RFK
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Kedvezõtlen módosítások - vita a Hszt.-rõl
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL
Az eddig lezajlott konzultációk egyértelmûvé tették számunkra, hogy a
kormányzat és a tárca – korábbi ígéretüknek megfelelõen – valóban
hangsúlyosan kezelik a testület ügyeit, mégis van hiányérzetünk. A szolgálati törvény tervezett módosítása
kapcsán ugyanis azt észleljük: szinte
valamennyi változtatás hátrányosan
érinti az állományt, s a szolgálatteljesítésre vonatkozóan újabb szigorításokat tartalmaz. Mindezeken túl
olyan jogszabályi anomáliák is foglalkoztatják kollégáinkat, melyek miatt szakszervezetünk a közeljövõben az Alkotmánybírósághoz fordul - mondta el lapunknak
Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára. A beszélgetés során megkerülhetetlen témát szolgáltattak a közelmúlt tragédiái, s ezekkel kapcsolatban a szakszervezetek és a munkáltató kötelezettségei is.
- Fõtitkár úr, a korábbi interjúkban Ön vegyes érzelmekkel nyilatkozott az új kormányzattal, illetve a szaktárcával megkezdett érdekegyeztetõ tárgyalásokról. Megtudhatnánk, valójában mi áll e
kettõsség mögött?
- Elõször egy fontos tényt kell közölnöm: a közhiedelemmel ellentétben a mögöttünk hagyott nyár sem telt el érdemi érdekegyeztetés nélkül: a szakértõi tárgyalások szinte szünet nélkül folytak.
Azt is érzékeltük, hogy a kormány és a tárca valóban hangsúlyosan
kezeli a testület ügyeit, hiszen tudomásunk szerint sem a köz-, sem
a versenyszférában nem történt kapcsolatfelvétel a szakszervezetekkel. Ehhez képest „jó helyzetben” vagyunk, hiszen a nyáron
több konzultációt folytattunk a minisztérium és az ORFK vezetõivel. Feltétlenül elõrelépésnek tartjuk, hogy augusztus végén megalakult a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács, de a Független Rendõr
Szakszervezet nem tekinthet el a SZÉF mûködésétõl sem. Ez utóbbi ügyében nem látunk tisztán – nem tudjuk, hogy ezt a fórumot a
továbbiakban is mûködtetni kívánja-e a kormányzat.
- Az érdekegyeztetés széles palettájára pedig szükség lenne: a
Hszt. tervezett módosítása például számtalan ponton a munkavállalók, s így az õket képviselõ FRSZ kritikájának középpontjába
került!
- A SZÉF megalakulása elõtt a kormányzat jelezte: a Hszt.-t
nem fogják szakaszosan, részletekben módosítani. Egyetlen nagy,
koherens változás lesz, amely négy éven keresztül rögzíti a szolgálatteljesítéssel kapcsolatos kötelmeket. Mindezt azért, hogy az állomány legalább középtávon biztonságban érezze magát. Az elképzelések egy részét visszautasítottuk, mert úgy gondoljuk: a részletek ismerete nélkül nem fogadhatjuk el az új koncepciót. Jogászaink pedig még markánsabban fogalmaznak: véleményük szerint
csak szigorítások várnak az állományra.
Mindez azért fordulhat elõ, mert a szakmai konzultáció helyett
gyakran csak tájékoztatást kapunk a kormányzattól, s nem tudjuk
pontosan, hogy a változások miként befolyásolják majd többek között az elõmeneteli rendszert, a nyugdíj- és a bér kérdését. Úgy
gondoljuk, a nemzeti konzultáció fogalmával nem ellentétes, ha a
rendõri állományt érintõ kérdésekbe az érdekvédõket is bevonják.
Az egyes, rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-elõterjesztés tervezetével kapcsolatban a Független Rendõr
Szakszervezet részérõl több észrevételt fogalmaztunk meg, s az ezzel kapcsolatos véleményünket megküldtük Eiselt Györgynek, a
Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs államtitkárának.
- Kiemelne ezek közül néhányat?
- Álláspontunk szerint a bevezetni szándékozott „megbízhatósági vizsgálat” alkotmányos alapjogokat sért. Elfogadhatatlan, ha
az érintett kollégát nem tájékoztatják arról, hogy személyére nézve
ellenõrzést hajtottak végre - holott a tényt hivatalosan rögzítették.
Ezenfelül a dokumentáció megõrzése és megismerhetõsége is aggályokat vet fel. Eltúlzottnak és indokolatlannak tartjuk az egyazon
személyre nézve végezhetõ vizsgálatok gyakoriságát is.
A tervezet egyebek között módosítaná a szolgálatteljesítési hely
fogalmát is. A változtatással nem értünk egyet, mivel az csak meghatározott személyi kör tekintetében értelmezhetõ és alkalmazható, s így a szokásos munkavégzési helyen kívül történõ feladatellátás díjazását – például a napidíj kifizetését - is veszélyezteti.

Felesleges hangsúlyoznunk, hogy ez - az egyébként is alulfizetett
állomány tekintetében - milyen anyagi hátrányokkal járna.
A szolgálat érdekében – belegyezés nélkül azonos beosztásba –
történõ áthelyezés hatályos szabályainak szigorítása sem tolerálható
részünkrõl. Véleményünk szerint ugyanis egyrészt a javasolt harminc
kilométeres távolság egyénenként és területenként más-más terhet ró
a munkatársakra, másrészt az „aránytalan nehézség” fogalma sem
nyújt megfelelõ védelmet annak szubjektív értelmezhetõsége miatt.
A Hszt. átszervezés esetére irányadó szabályainak megváltoztatása sem nyerte el tagjaink szimpátiáját. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kollégák önhibáján kívüli, esetenként a szolgálati jogviszony megszûnését eredményezõ felsõbb döntések – átszervezések – a dolgozókra nézve negatív jogkövetkezményekkel járjanak.
A Hszt. illetmény nélküli szabadság igénybevételére alanyi jogon jogosító eseteinek leszûkítése is kedvezõtlen változásokat jelentenek a munkavállalóknak. Ilyen például a hozzátartozó ápolása,
vagy a magánerõs építkezés. Emellett változatlanul fenn kell tartani
a házastárs külföldi kiküldetésének idejére járó jogintézményt is tekintettel a rendvédelmi szerveknél oly jellemzõ külszolgálatra.
Álláspontunk szerint a szolgálati törvény egyik módosítása tovább mélyíti a „kifogástalan életvitelt” érintõen jelenleg is fennálló ellentmondásokat. Úgy gondoljuk, a tervezet túlságosan mélyen
kíván foglalkozni a kollégák családi- és lakókörnyezeti, vagy anyagi, jövedelmi viszonyaival. Meggyõzõdésünk, hogy ezeken a területeken kedvezõtlen lenne a Hszt. ilyen jellegû módosítása.
- Az országos érdekegyeztetés szférájából térjünk vissza a testület mindennapi életébe! Nem csak a kollégákat, a társadalmat is
megrázták a közelmúlt rendõrtragédiái!
- Személyesen is megrendít, hogy tagtársunk motoros járõrszolgálat teljesítés közben életét vesztette. Telegdi Zsolt halálával kapcsolatban az FRSZ vizsgálatot kért, s ezt az ORFK vezetése el is
rendelte – várjuk ennek eredményét. Fontosnak tartjuk, hogy országos szinten is felmérjék a gépjármûvek állapotát, hiszen ezzel remélhetõleg újabb baleseteket elõzhetünk meg. Telegdi Zsolt búcsúztatásán szakszervezetünk vezetése is képviseltette magát, a
családot pedig anyagi támogatásban részesítettük.
- Az FRSZ nem csak Telegdi Zsolt – Gamauf János hõsi halottá nyilvánítását is kérte a minisztériumtól. Ez utóbbira miért kellett ennyi várni?
- Az Alsóörsön elhunyt kollégánk poszthumusz elismerésének
kezdeményezésére azért most kerül sor, mert csak napjainkban kapott nyilvánosságot az ügyészségi vizsgálat eredménye. Ebbõl egyértelmûen kiderült, hogy az elkövetõ és kollégánk között semmilyen kapcsolat nem volt. Meggyõzõdésünk, hogy aki szolgálatteljesítés közben veszti életét, méltó a hõsi halott címre.
- Az FRSZ jogsegélyszolgálata nem csak a munkáltatóval szemben
áll helyt a tagok érdekeinek érvényesítéséért – az egész testületet hátrányosan érintõ jogszabályok megváltoztatásáért is síkra száll!
- A Független Rendõr Szakszervezet a közeljövõben az Alkotmánybíróság állásfoglalását kéri több kérdésben. Az egyik az a jogi korlátozás, hogy a nyugdíjba vonult kollégáink három évig nem
vállalhatnak közéleti szerepet. Elfogadhatatlannak tartjuk a visszamenõleges hatályú érvényesítést, mert nem látjuk érdemi indokát,
s egyébként is - alapvetõ állampolgári jogokat sért. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartjuk a kétmillió forintos plafont – ekkora öszszeg kifizetése nem gyakori a rendõrségen belül, s az érintettek – a
pedagógusokhoz hasonlóan - valóban megérdemlik ezt a juttatást.
Tiltakozunk az ötvenezer forintos korpótlék esetében a járulék levonása miatt is, hiszen ez az összeg nem emeli a nyugdíjat.
- S beszélgetésünk végén még néhány aktualitás még a Független Rendõr Szakszervezet életébõl…
- Fontos információnak tartom: a MAKASZ kártyák érvényességi ideje augusztus végén lejárt. Tisztségviselõinknek megküldtük
az érvényesítõ cédulákat, s arra kérem tagjainkat, ez ügyben is keressék õket, hiszen éves szinten jelentõs összegeket spórolhatnak
meg a kártya által biztosított kedvezményeknek köszönhetõen.
Szeptember elsõ hétvégéjén – immár tizenkilencedik alkalommal
– rendeztük meg az FRSZ focitornát, amellyel egyben Fábián Ágota
emléke elõtt is tisztelgünk. Örömteli, hogy sikeres és balesetmentes
rendezvényen vagyunk túl – mint ismeretes, az FRSZ kupát az árvízi védekezés miatt halasztottuk késõbbi idõpontra, ám ez sem a lelkesedésre, sem a minõségi futballra nem volt kedvezõtlen hatással.
Süli Ferenc
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HUNGARYROOMS AKCIÓ:
2010. október 15-ig ingyenesen Premium Klubkártya regisztráció
Hungaryrooms.com – Szállásfoglalás a MAKASZ oldalon:
Az elmúlt hónapban rengeteg kérdést kaptunk az augusztus 1-jétõl indult kedvezményes szállásfoglalási
– Hungaryrooms.com - rendszerrel, illetve a díjmentes Prémium Klub szolgáltatással kapcsolatosan.
Mi a hugaryrooms.com szolgáltatás?
A rendszer alapja: lehetõséget biztosít arra, hogy az ország közel 1000 szálláshelyén, kedvezményes tarifákon, interneten keresztül,
kényelmesen lehessen szállást foglalni.
Mi a hungaryrooms.com Prémium Klubszolgáltatás?
A Hungaryrooms.com létrehozott egy Prémium Klub-ot, melynek tagjai, egyszeri tagsági díjat fizetve a rendszerben fellelhetõ összes szálláshelyet és akciós ajánlatot további kedvezménnyel foglalhatják. A kedvezmény mértéke minimum 10%, de több száz extra csomagajánlat 60-70%-os kedvezménnyel is elérhetõ. A Prémium Klub kiemelt jellemzõje, hogy más akciókkal is összevonható, így akár a last minute
árakból is kedvezmény kapható.
Hogyan vehetõ igénybe a Prémium Klub szolgáltatása?
A MAKASZ kártya tulajdonos egyedülálló módon 2011. február 28-ig ingyenesen élvezheti a Hungaryrooms Prémium tagság minden
elõnyét. Sõt, amennyiben február 28-a után igényli, kedvezménnyel rendelheti meg az utazási kártyát, melyhez egyedi utazási kedvezménycsomagot is ad a Hungaryrooms.com.
Hogyan rendelhetem meg az ingyenes Premium Klubkártyát?
Az igénybevételükhöz nem kell mást tennie, mint ellátogatni a www.makasz.hu weboldalra, ahol a bejelentkezést követõen a Hungaryrooms
cím alatt lévõ linkre kattintva tudja a megrendelést realizálni. Az ingyenes tagság regisztrációhoz kötött és 2010. október 15-ig szóló megrendelésekre szól, így javasolt, hogy igényelje még ma!
Amennyiben további kérdés merül fel a MAKASZ kártya használatával kapcsolatban, vagy a kedvezményét nem tudja érvényesíteni, úgy kérjük,
hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 (1) 281-1190-es telefonszámon, ahol munkatársaink lehetõség szerint azonnal segítséget nyújtanak Önnek.

MOTTÓ: Az országos elérhetõséget nem az biztosítja, ha mindenhol van „ valami”,
hanem az, ha mindenhonnan hozzáférhetünk a lényeges dolgokhoz!

A MAKASZ Kiemelt Kedvezményt adó Partnerei
2010/III.
5 Ft/liter árengedmény MAKASZ-kártyával a weboldalunkon feltüntetett Agip töltõállomásokon.
10% kedvezmény könyvvásárlásnál és 5% egyéb termékekre (DVD, CD stb.) MAKASZ kártyával valamennyi Alexandra boltban és
könyváruházban!
Az ország valamennyi Chevrolet márkakereskedésében modellfüggõen akár 30,5% árengedmény. Újdonság: 2010. áprilisától
negyedévente speciális MAKASZ ajánlat!
Boltonként változó termékekre MAKASZ kedvezmény. A kedvezmény mértéke egységesen 3%. Keresse a „MAKASZ 3%” matricát az
Euronics boltokban a termékeken!
Fit Forma Kft. - 10 % bérletvásárlási kedvezmény Magyarország elsõ és egyetlen nõi fitness stúdió hálózatában!
Ausztria szívében, Salzkammergut régió Stájerországi csücskében, Tauplitz-ban, a magyar kamarai, illetve szakszervezeti tagok
MAKASZ kártyával a Hotel Berghof-ban 5-10% árengedménnyel üdülhetnek télen és nyáron egyaránt.
Újdonság! Szállásfoglaló rendszer a www.makasz.hu oldalon. Ezen rendszer segítségével lehetõség van az ország közel 1000 szálláshelyének kedvezményes tarifákon történõ foglalására. Szállásfoglalás: a www.makasz.hu Érdeklõdés: MAKASZ iroda (1) 281
1190-es telefonszámán!
Új kedvezmények MAKASZ kártyával rendelkezõknek! MAKASZ tagok jelentõs kedvezménnyel rendelhetik meg a Hungary Card,
Hungary Card Plus, Balaton card termékeket. Megrendelés kizárólag: a www.makasz.hu weboldalon vagy a MAKASZ (1) 281 1190es telefonszámán!
Európában és az USA-ban (Florida) a magyar kamarai, illetve szakszervezeti tagok MAKASZ kártyával 20 000 apartman közül
választhatnak 6% árengedménnyel.
Új kedvezményes lakossági folyószámla. MAKASZ számlához jár egy 700 000Ft biztosítási értékû komplett balesetbiztosítás, amely
életbiztosítást is tartalmaz. Részletek, jelentkezés a www.makasz.hu weboldalon.
Az országos hálózatot üzemeltetõ cég 10% árengedményt ad a MAKASZ kártyával rendelkezõ vásárlóknak.
Számoljon velünk! A hitelfelvétel kezdeti költségeit fordítsa másra! A MAKASZ tagság újabb kézzelfogható elõnyeit élvezheti a Lombard
pénztárcabarát ingatlan- finanszírozási termékeinek igénybevételével. Jelentkezés a www.makasz.hu weboldalon.
Az ország valamennyi Opel márkakereskedésében modellfüggõen akár 23,5 % árengedmény. A kedvezmények aktuális mértéke
megtekinthetõ a www.makasz.hu weboldalon.
Az Európa 16 országában nemzeti nyelven mûködõ internetes mûszaki kereskedés a hazai árszínvonalnál jóval alacsonyabb áraiból
további 3% kedvezményt ad a MAKASZ kártyával rendelkezõknek.
Speciális csoportos és egyéni balesetbiztosítás, otthonbiztosítás és kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás MAKASZ kártyával rendelkezõknek.
Csaknem hetven hazai lapra (pl.: HVG, Nõk Lapja, napilapok, hetilapok, mûsorújságok, magazinok, megyei lapok, szaklapok) kedvezményes elõfizetés. Megrendelés kizárólag: a www.makasz.hu weboldalon vagy a MAKASZ (1) 281 1190-es telefonszámán!
Egyedi kedvezmény MAKASZ kártyára (alacsony percdíjak, családi csomag, ezen felül a MAKASZ teljes tagságán belül a „MAKASZ
Tagi Tarifacsomag” használói egymást 0 Forintos percdíjjal hívhatják).

Az ajánlattétel nem teljeskörû, további részletek a www.makasz.hu weboldalon.
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Formális SZÉF ülés
A SZOLGÁLATI VISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZIGORÍTÁSÁT TERVEZI A KORMÁNY
Közel fél év szünet után augusztus 30-án ült össze ismét a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma, a SZÉF.
Az ülés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetmény- és nyugdíjrendszerének átalakításával, valamint a rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításával kapcsolatos koncepciók megvitatása céljából került összehívásra, azonban a kormányzati oldal a Hszt.
módosítás részleteirõl és ütemezésérõl – az érdekképviseleti oldal kérdései ellenére – érdemi információval nem szolgált.
Az ülésen a kormányzati oldalt dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Felkai László közigazgatási államtitkár képviselte és mind
az öt rendõrségi szakszervezet jelen volt.
Az érdekképviseleti oldal napirend elõtt kezdeményezte a SZÉF
megállapodás mielõbbi megújítását, és hogy a jövõben a SZÉF hatásköre a fegyveres és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra is kiterjedjen. A kormányzati oldal nem zárkózott
el az ezzel kapcsolatos tárgyalások elõl, de azt késõbbi idõpontra
halasztotta.

Az érdekképviseleti oldal még napirend elõtt tiltakozását fejezte
ki a közelmúltban megjelent, elõzetes szakszervezeti egyeztetés nélkül elfogadott törvények hatálybaléptetése miatt. Mint ismeretes, a
kormányzat már a 2010. évre vonatkozóan bevezette a különadó
jogintézményét, illetve a közelmúltban lépett hatályba a hivatásos
jogviszonyban állók alkotmányos alapjogát, a választásokon való
indulást korlátozó alkotmánymódosítás is. Az érdekképviseleti oldal kiváltképp kifogásolta, hogy a kormányzat nem tartotta be azon
ígéretét, mely szerint az új kormány az érdemi törvénymódosításoknak megfelelõ keretet fog biztosítani. Ez az ígéret Felkai László
közigazgatási államtitkár szájából hangzott el a június 25-ei ágazati
érdekegyeztetésen. Az érdekképviseleti oldal kifejtette, hogy a házszabály módosításában látja a megoldást, amely az önálló képviselõi indítványként beterjesztett javaslatok tekintetében is szakszervezeti egyeztetést írna elõ. A kormányzati oldal egyértelmûvé tette,
hogy az érdekképviseletek képviselõi jogosultságokat korlátozó
kezdeményezését eltúlzottnak tartja, illetve azt is, hogy azt a SZÉF
ülés keretében nem kívánja tárgyalni. A kormányzati oldal álláspontjának ismeretében az érdekképviseleti oldal a SZÉF ülésen bejelentette, hogy a SZÉF munkavállalói oldala a kormány tagjai és az
országgyûlési képviselõk vonatkozásában is korlátozó rendelkezés
beiktatását fogja kezdeményezni, nevezetesen azt, hogy a tisztségük
betöltését megelõzõ és követõ 3 éven belül semmiféle gazdasági tevékenységet ne folytathassanak. Az érdekképviseleti oldal a SZÉF
ülésen bejelentette továbbá azt is, hogy a különadó bevezetése miatt beadvánnyal fordul Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz a különadót bevezetõ törvény módosítását kezdeményezve.
Még ugyancsak napirend elõtt az érdekképviseleti oldal tájékoztatást kért a Hszt. módosítás részleteirõl: milyen tárgykörökben és
ütemezéssel tervez a kormány változtatásokat. Az érdekképviseleti oldal információi szerint ugyanis szakmai szinten már egyeztetésre került egy konkrét szövegtervezet, amely a hivatásos állomány tekintetében szakszervezeti szempontból elfogadhatatlan szigorításokat vezetne be (pl. beleegyezés nélküli áthelyezés lehetõségének kiszélesítése, illetve ezzel összefüggésben a felmentés esetköreinek szûkítése, vagy a megbízhatósági ellenõrzés intézményének bevezetése, stb.). Az érdekképviseleti oldal információi szerint
a törvénymódosítás megszavazását még az idei évre tervezik. Az
érdekképviseleti oldal egységesen visszautasította az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításának szakszervezetekhez eljutott
tervezetét, amely a példaként kiragadott szigorításokat is tartalmazza. Az érdekképviseleti oldal sürgetõ fellépésére végül a kormány-

zati oldal szeptember 2-ára szakértõi egyeztetést hívott össze a kifogásolt törvénytervezet tárgyában. Az említett szakértõi egyeztetésre szakszervezeteink és a minisztérium között mégsem került
sor, mivel a meghirdetett idõpontban a minisztérium felhatalmazott
képviselõje nem jelent meg, és a késedelem okáról és várható idõtartamáról a minisztérium részérõl senki sem tájékoztatta a megjelent szakszervezeti képviselõket. Az alapvetõ udvariassági szabályokat is semmibe vevõ, és így konstruktívnak a legkevésbé sem
nevezhetõ munkáltatói magatartás miatt az öt rendõrségi szakszervezet, valamint a tûzoltó szakszervezet a belügyminiszterhez tiltakozó levéllel fordult. Megkeresésünk nyomán a minisztérium a
rendészeti tárgyú törvények tárgyában újabb SZÉF ülés összehívására intézkedett, melynek megtartása szeptember közepén várható.
Az érdekképviseleti oldal a SZÉF ülésen hangot adott azon véleményének is, mely szerint az egyes módosításokat (illetmény,
képzés, stb.) csak komplexen tartja tárgyalhatónak. E körben az érdekképviseleti oldal ugyancsak számon kérte a korábbi kormányzati ígéretet. Felkai László közigazgatási államtitkár ugyanis e körben a júniusi érdekegyeztetõ fórumon úgy nyilatkozott, hogy a
Hszt.-hez a kormányzati ciklus alatt csak egyszer kíván hozzányúlni a kormány. Ezzel szemben a szakszervezetek információi szerint
az év végén várható a fentebb hivatkozott részmódosítás elfogadása, 2011-ben pedig átfogó módosítást tervez a kormány. Pintér
Sándor belügyminiszter szakmai indokokra hivatkozva utasította el
kormányzati részrõl a Hszt. módosítások egységes végrehajtását,
mivel véleménye szerint a változtatásokat az idõben eltérõen jelentkezõ feladatokhoz igazodva kell megtenni.
A napirendi pontok elõtti felvetések vitáját követõen került sor
az elõzetesen meghirdetett napirendi pontok megtárgyalására.

A képzési rendszer átalakítása
Az érdekképviseleti oldal az ülésen egységesen szorgalmazta a
hatályos rendfokozati rendszer megtartását, illetve elutasította a 8
általános iskolai végzettséggel rendelkezõk bekerülésének lehetõségét a Rendõrség tekintetében. A szakszervezetek szorgalmazták
továbbá, hogy a végleges anyag tekintetében a szakszervezetek és
a munkáltatói oldal kompetens képviselõi részvételével szakértõi
megbeszélés kerüljön összehívásra. A minisztérium közigazgatási
államtitkára ígéretet tett a tárgykör szakszervezetek által kért szakértõi, majd azt követõ SZÉF ülésen történõ megtárgyalására.

Illetmény- és nyugdíjrendszer
Az érdekképviseleti oldal az illetmény- és a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban elsõdlegesen az illetményváltozás beosztásokra vetített modellezésének szükségességét, valamint azon alapvetõ elvárást hangsúlyozta, hogy az ígért átlag 30 %-os illetményemelést csak a cafetéria és egyéb juttatások (ruhapénz, utazási költségtérítés), valamint a távolléti díj jelenlegi szabályozásának fenntartása
mellett tartja elfogadhatónak. Ezen túlmenõen az emelés nem olvaszthatja magába az SZJA csökkentésébõl származó bérnövekedést
sem. Mindemellett az érdekképviseleti oldal kezdeményezte a 13.
havi illetmény jogintézményének visszaállítását is. A minisztérium
közigazgatási államtitkára ígéretet tett a szakszervezetek által kért
modellezés végrehajtására. Hangsúlyozta azonban, hogy az átlag
30%-os illetményemelés minisztériumi szándék, de abban kormányzati döntés még nem született. Hozzátette továbbá, hogy a cafetéria
rendszer csak egységesen tartható fenn, vagyis ha az a közszférában
módosul, akkor a rendvédelem területén sem fog változatlan formában fennmaradni a jelenlegi rendszer. Az érdekképviseleti oldal az illetmény- és nyugdíjrendszer tervezett átalakításával kapcsolatban
még a SZÉF ülést megelõzõen „Közös nyilatkozatot” fogalmazott
meg, melyben a fentiek mellett egyéb garanciális elvek lefektetését
és biztosítását várja a kormányzattól. (A szakszervezetek közös nyilatkozatát a 18. oldalon teljes terjedelemben közöljük.)

Egyebek
A két fõ napirend mellett szakszervezetünk több huzamosabb idõ
óta fennálló probléma megoldását, illetve az elmúlt idõszakban elszenvedett joghátrányok kormányzati rendezését kezdeményezte. E javaslatokat a SZÉF munkavállalói oldala a tanácskozást megelõzõ oldalülésen támogatta, ezért azok Dávid Tibor fõtitkár-helyettes által az ülésen
elõterjesztésre kerültek.
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Ennek keretében ismételten kezdeményeztük azon jogellenes állapot mielõbbi megszüntetését, amely abból eredõen áll fenn, hogy a
„hûségpénz” a szolgálati nyugdíj számításánál nem vehetõ figyelembe,
holott abból nyugdíjjárulékot vonnak. Felkai László közigazgatási államtitkár ígéretet tett a probléma kivizsgálására.
Kezdeményeztük továbbá a közszolgálatot ellátók béren kívüli juttatásaiban jelenleg fennálló indokolatlan különbségek megszüntetését;
az egészségügyi szabadság tekintetében a korábbi szabályozás visszaállítását, vagyis a csökkentett ellátás megszüntetését; a saját gépjármûvel történõ munkába járás címén fizetett munkáltatói költségtérítés jelenleg 9 Ft/km összegének minimális 15 Ft/km-re történõ megemelését; a lakhatási támogatás korábbi adómentességének visszaállítását, és
annak a cafetéria juttatási rendszerbe történõ bevonását. Kezdeményez-
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tük még a hétvégi hazautazás jelenlegi maximum 30 ezer Ft/hó felsõ
korlátjának eltörlését, illetve vagylagosan a maximum Ft-érték megemelését; valamint a HM mintájára az albérleti díj hozzájárulás lízingdíjra történõ konvertálhatóságának lehetõvé tételét, illetve az albérleti
díj hozzájárulás összegének HM munkavállalókhoz hasonló megemelését. A hûségpénz kivételével tett elõterjesztéseink kormányzati oldalról érdemben nem kerültek megválaszolásra, mivel Felkai László indoklása szerint azok zömében a költségvetési törvénnyel függnek öszsze, így attól elválasztva nem tárgyalhatók.
Az FRSZ három kérdésben, a különadóra és a hivatásos állomány
passzív választójogának korlátozására vonatkozó jogszabályok, valamint a hûségpénz ügyében alkotmánybírósági eljárást kezdeményez.
dr. Varga Marianna jogász

Megalakult a BÉT
Augusztus 30-án formálisan is megalakult az ágazati érdekegyeztetés
fóruma, a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT). A jelzett napon a minisztérium és az ágazati érdekképviseleti szervek aláírták a BÉT mûködését szabályozó megállapodást és ügyrendet. A BÉT-nek mind az öt
rendõrségi szakszervezet (az FRSZ, a BRDSZ, az RKDSZ, az RSZV
/korábbi RV/ és a TMRSZ) alapító tagja lett.
A BÉT létrejöttét szakszervezetünk a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével közösen elsõként kezdeményezte a Belügyminisztérium visszaállítását követõen. Az új kormány jogalkotási programjával,
azon belül is a Hszt. tervezett módosításával kapcsolatban a minisztérium
által az ágazati szakszervezetek vezetõi számára június 25-én tartott tájékoztatón szakszervezeteink átadták a BM közigazgatási államtitkára részére a BÉT mûködési okmányainak tervezetét, kinyilvánítva a BÉT mûködtetésére irányuló szándékunkat.
A BÉT augusztus 16-án tartotta meg az alakuló ülését, azonban a
hivatalos okmányok aláírására csak a mûködési okmányok tartalmának
további egyeztetését követõen, augusztus 30-án került sor.
A BÉT megállapodás alapján a jövõben a BÉT keretében kerülnek
megtárgyalásra a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit, a munkavállalókat közvetlenül vagy közvetve érintõ gazdasági, jövedelmi, szociális és
foglalkoztatási kérdések. Így különösen a foglalkoztatottak illetményével és juttatásaival összefüggõ intézkedések, illetõleg az évenkénti bértárgyalások, valamint az érintett szervezeteknek a miniszter döntési
kompetenciájába tartozó átszervezésével, illetve létszámleépítéssel
kapcsolatos kérdések.

A BÉT fórumán a teljes jogkörrel (tanácskozási és szavazati jog)
részt vevõ reprezentatív szakszervezetek mellett a nem reprezentatív, de
képviseleti jogosultsággal rendelkezõ szakszervezetek is helyet kaptak.
Õket azonban az üléseken kizárólag tanácskozási jog illeti meg. A BÉT
megállapodás a jövõben reprezentatívvá váló, vagy képviseleti jogosultságot szerzõ szakszervezetek részére is biztosítja a BÉT-hez a késõbbiekben történõ csatlakozás lehetõségét.
A BÉT ülések szakszervezeti kezdeményezésre legalább kéthavonta kerülnek megtartásra, mellyel összefüggésben, az esetleges idõbeli
csúszások megakadályozása céljából szakszervezetünk kezdeményezte
az ülések napjának konkrét naptári napban történõ meghatározását. Ennek eredményeként a minisztérium a soros ülések idõpontját minden
második hónap elsõ péntekére tûzte ki.
A BÉT elsõ érdemi ülésére várhatóan még szeptember hónapban sor
kerül. Az ágazati érdekképviseletek ugyanis a Hszt. illetmény- és nyugdíjrendszerének átalakításával kapcsolatban megfogalmazott „Közös nyilatkozatukban” a BÉT szeptemberi összehívását kezdeményezték. A hivatkozott nyilatkozat részletei honlapunkon olvasható.
dr. Varga Marianna jogász

BRFK Érdekegyeztetõ Fórum
KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS, EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, ESÉLYEGYENLÕSÉGI TERV
Augusztus 31-én az FRSZ kezdeményezésére
összeült a BRFK Érdekegyeztetõ Fórum. A
munkáltató részérõl Fülöp Valter r. alezredes, Bozsó Zoltán r. dandártábornok, Szabó
Csaba r. ezredes, Soós Istvánné r. ezredes úrhölgy, valamint Barta Erika ny. r. ezredes
úrhölgy, valamint Almagro Carmen asszony
Fülöp Valter
vett részt a megbeszélésen. A munkavállalói
oldalt az FRSZ, BRDSZ, RV, valamint a TMRSZ tisztségviselõi
képviselték.
Elsõ napirendi pontként a kollektív szerzõdés ügye került terítékre.
Mint arról már korábban hírt adtunk, 2009. decemberében lehetõség kínálkozott a szakszervezetek több javaslatát is magába foglaló tervezet
aláírására, mely végül is a TMRSZ ellenállása miatt meghiúsult. Az azóta eltelt idõ alatt a munkavállalók juttatásait megszüntetõ jogszabály
módosítások következtek be, melyeket a BRFK vezetése a KSZ tervezetbe beépített, azokat figyelembe véve módosított. Nem elég azonban,
hogy a közalkalmazottak 2010. január 1-jétõl nem kapták meg a tavalyi
tervezetben szereplõ 5.000 forintos garantált illetményemelést, most ráadásul a tervezet tovább karcsúsodott. Jogszabályi változásra hivatkozással törlésre került a ruházati költségtérítés, és az önkéntes kiegészítõ
nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás. Most ismételten a TMRSZ
aláírási hajlandóságára várnak a felek! 2010. szeptember 15-e után –
amennyiben nem írnak alá – a kollektív szerzõdésrõl maguk a munkavállalók fognak szavazni.
Második napirendként az együttmûködési megállapodásról tárgyaltak a fórum résztvevõi. A BRFK vezetése szakszervezetünk több módosítási javaslatát is beépítette a tervezetbe. A jelen lévõ szakszervezeti vezetõk – egy kivételével – hajlandóságot mutattak az EMÜ aláírására.
2010. szeptember 15-ig kapott ebben a kérdésben is haladékot a TMRSZ.
Azonban ez már nélküle is hatályossá fog válni!

Az esélyegyenlõségi tervben szereplõ munkáltatói kötelezettségvállalásokkal szemben valamennyi jelenlévõ szakszervezet elégedetlenségét fejezte ki. A BRFK esélyegyenlõségi terve körül kialakult vita alapja az volt, hogy az messze elmaradt az ORFK esélyegyenlõségi tervétõl!
A BRFK vezetése a lényegesen nagyobb számú munkavállalóval, valamint az elmúlt idõszakban jelentõsen megugró létszámhiánnyal indokolta, hogy a tervükben szereplõ kötelezettségvállalások elmaradnak az
ORFK tervében szereplõ kedvezményektõl. A szakszervezetek nyomásának végül engedett a munkáltató és a gyermeküket egyedülállóként nevelõket, a kettõnél több gyermekeseket, valamint a tartósan
beteg gyermeket nevelõket az esélyegyenlõségi terv szerint megilletõ
havi 1 óra munkaidõ-kedvezményt felemelte 2 órára, míg a gyermekek kedvezményre jogosító életkorát 10-rõl 12 évre módosította.
Az egyebek napirendi pont alatt szakszervezetünk nevében megkérdeztem, hogy igazak-e azok az információk, amelyek szerint a megyei
rendõr-fõkapitányságokhoz visszarendezõdnek a gazdasági szervek.
Almagro Carmen asszony a Közép-magyarországi GEI Közgazdasági
Osztályának vezetõje tájékoztatott bennünket, hogy valóban léteznek
ilyen tervek, de ebben döntés még nem született.
A BRFK Bûnügyi Régiók mûködésével kapcsolatban megkérdeztem, hogy várható-e a terület átszervezése, illetve vizsgálatuk alapján
felmerült-e a bûnügyi régiók létjogosultságának kérdése? Fülöp Valter
r. alezredes válaszában kifejtette, hogy a bûnügyi régiók mûködésének
vizsgálata megtörtént, melynek alapján javaslatát már el is készítette,
annak tartalmáról azonban nem állt módjában nyilatkozni, mivel annak
engedélyezése még nem történt meg.
Az Érdekegyeztetõ Fórum záróaktusaként Fülöp Valter alezredes
megköszönte a szakszervezetek munkáját és kifejtette, hogy a BRFK
vezetésének együttmûködésére a jövõben is számíthatnak a szakszervezetek.
Zoltán Gábor, FRSZ BRFK megyei elnök
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Fontos kérdések a RÉT elõtt
Szeptember 13-án tartotta meg az õszi elsõ ülését a Rendõrség Érdekegyeztetõ Tanácsa (RÉT). Az ülésen több fajsúlyos kérdés is
megvitatásra került.
Napirend elõtt dr. Horpácsi Ferenc r. ezredes úr, az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Fõosztály vezetõje is bejelentéssel élt,
ismertetve a képzést érintõen született miniszteri döntéseket. Ezek
között szerepel a jelenleg másodéves RSZKI hallgatók 2011. január 1-jei próbaidõs kinevezése, valamint február 1-tõl 900 fõ „civil”
személy ugyancsak pályakezdõ hivatásos állományba vétele. Bár
utóbbi állományba vétel az ígéret szerint csupán egyszeri, és hiánypótlást célzó intézkedés lenne, ettõl függetlenül az utcáról történõ
rendõrfelvétellel kapcsolatban aggályainkat fejeztük ki.
Fenti elõzményeket követõen került sor a tervezett napirendi
pontok megtárgyalására.

Ruházati ellátás
Az ülésen kifogásoltuk, hogy a ruházati bolt hiányos ellátottsága változatlanul problémát jelent, valamint kezdeményeztük a ruházati termékek RUSZ szerinti db-számának megemelését, nevezetesen a könnyen koszolódó fehér inggel szemben a színes (kék)
ingek normájának emelését. Hivatkoztunk az áprilisi szakmai fórumon elhangzott munkáltatói ígéretre, mely az árukészlet bõvítésére vonatkozott. Az ORFK válasz szerint az alapellátási norma
bõvítésére tett javaslatot a RUSZ módosításánál figyelembe fogják venni, illetve hogy a raktárkészletek bõvítése folyamatos, valamint, hogy ez évben sor került az egyenruházati bolt bõvítésére.
Az ORFK gazdasági fõigazgatója fentieket az ülésen azzal egészítette ki, hogy erõs csomagküldõ szolgálatot kívánnak mûködtetni,
továbbá a Bölcsöde utcai bolt mellett a Bogáncs utcai raktár is
részt venne a szolgáltatásban. Lajtár József r. vezérõrnagy úr
ugyanakkor nem cáfolta azt, hogy az egyenruhás állomány ruházati utánpótlása 2011-ben részben, vagy teljes egészében természetben kerülhet kiadásra. Az egyes rendészeti tárgyú törvények
módosításáról szóló, és várhatóan a közeljövõben hatályba lépõ
törvénytervezet erre ugyanis lehetõséget biztosít, a döntést miniszteri hatáskörbe utalva. Szakszervezetünk tiltakozik az ellen, hogy
a ruházati reform a kollégákat anyagi hátránnyal sújtsa, mivel a
„ruhapénz” az évek óta elmaradt illetményemelés következtében
beépülni kényszerült a családok költségvetésébe, ezért a ruházati
reform végrehajtását csak illetményemeléssel együtt tartjuk elfogadhatónak.

Kereset-kiegészítés
Az ülésen kértük, hogy az ORFK írásban is erõsítse meg azon
állásfoglalását, amely szerint a 2010. évi 2 x bruttó 49.000 Ft kereset-kiegészítés a hivatásos állományúak esetében fennálló eltérõ
szünetelési szabályokra figyelemmel a pl. GYED-GYES miatt illetménynélküli szabadságon lévõ hivatásos állományúakat is megilleti. A korábban tett MÁK ígérettel ellentétben ugyanis az említett személyi körbe tartozók részére a kereset-kiegészítés kifizetése
eddig még nem történt meg. Az ORFK gazdasági fõigazgatója elmondta, hogy a MÁK-kal e tárgyban tárgyalások folynak, és reményeik szerint a probléma a közeljövõben rendezõdik. A választól
függetlenül az októberi RÉT ülésen ismételten rákérdezünk az ügyben történt fejleményekre.

Különadó miatti jognyilatkozat módosítás
Információink szerint az augusztus 13-án kihirdetett törvénnyel
bevezetett különadó több kollégát is hátrányosan érint. A visszamenõleges hatállyal alkalmazandó szabályok szerint ugyanis a különadó szempontjából bevételnek minõsül egyrészt a felmentési
idõ munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéssel érintett részére
esõ jövedelem, valamint a jogviszony megszûnésével összefüggésben kifizetett szabadság pénzbeli megváltása, mely alól csak a
megszûnés évében esedékes szabadságnapok mentesülnek. Az illetmény számfejtést végzõ szervek értelmezése szerint ily módon a
jogviszony megszûnés évét megelõzõ évekrõl áthúzódó szabadságok pénzbeli megváltása a különadó alapjába beszámít. Márpedig
a szolgálati feladatokból eredõen a szabadságok görgetése folyamatosan problémát jelent, amint arra korábban is nem egy érdek-

egyeztetõ fórumon is felhívtuk a figyelmet. A különadót bevezetõ
törvény hatályba lépése óta nyilvánvalóvá vált, hogy az a foglalkoztatottak átlagrétegét is hátrányosan érinti, anyagi veszteséggel
sújtva õket! Mivel a különadó jogintézményének visszamenõleges
hatállyal történt bevezetése által generált jogsértõ helyzetet az
FRSZ elfogadhatatlannak tartja, kezdeményeztük, hogy az ORFK
mérje fel a különadó bevezetésével a Rendõrségnél érintett személyi kört, és adjon garanciát arra, hogy a megváltozott szabályokra
tekintettel jognyilatkozatuk módosítását kezdeményezõk kérelmeit
a munkáltatók pozitívan fogják elbírálni. Az ORFK gazdasági fõigazgatója az ülésen elmondta, hogy a problémát már feléjük is többen jelezték, és hogy õk is megoldásra törekszenek. Tekintettel a
probléma munkavállalókat általánosságban érintõ voltára, a téma
szeptember 15-ei SZÉF ülés keretében történõ megvitatását is kezdeményeztük!

Hibás szolgálati gépjármûvek
Az ülésen a szakszervezetek tájékoztatást kértek a rossz mûszaki állapotú rendõrségi motorok és gépkocsik vonatkozásában tervezett munkáltatói intézkedésekrõl. Sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a problémára egy kollégánk halálának kellett rámutatnia! Az ORFK gazdasági fõigazgatójának tájékoztatása szerint belügyminiszter úr tételes gépjármû szemle végrehajtását rendelte el õszi határidõvel, melynek elõkészítõ munkálatait az ORFK
megkezdte, kimunkálva egyebek közt a szolgálat megkezdése elõtti gépjármû átvizsgálás, valamint a parancsnoki ellenõrzési kötelezettség részletszabályait is. Az anyagi fedezetet érintõen az ORFK
gazdasági fõigazgatója elmondta, hogy szerencsére a gépjármû ellátottság jó, ezért a rendszerbe érkezõ új gépkocsikkal párhuzamosan zajló jármûkivonások és azok értékesítése a szükséges kiadásokat (pl. téli gumik beszerzése) fedezni fogják.

Közalkalmazottak 35 éves jubileumi jutalma
Az elõzõ RÉT ülésen a szakszervezetek konkrét választ kértek
az ORFK-tól arra, hogy lehet-e a 35 éves munkaviszonnyal rendelkezõ közalkalmazottak mindegyikének jubileumi jutalmat adni a
Rendõrségnél, mert az eltérõ tartalmú Kollektív Szerzõdések miatt
ennek gyakorlata jelenleg rendõri szervenként eltér. Az ORFK válasz szerint a 35 éves munkaviszonnyal közalkalmazottak jubileumi jutalmaival kapcsolatosan a GF álláspontja szerint a következõ
megállapítások vonhatók le: azokat a jutalmakat kell kifizetni,
amelyek a munkáltató és a szakszervezet között kötött Kollektív
Szerzõdésekben benne foglaltatnak. A kifizetéseknek jogszabály
alapja nincsen, illetve a Rendõrség költségvetésében nem áll rendelkezésre külön fedezet ezek folyósítására.
Fentiek mellett számos egyéb kérdés megvitatására is sor került
az ülés keretében, mint pl. a GEI-k regionális rendszerének várható megszûntetése, a felfüggesztés alatti táppénz folyósítás és más
idõszerû kérdések. Az ülés részleteirõl és a megvitatott témákról
teljes körûen a honlapunkon közzétett 20. számú fõtitkári tájékoztatóból tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
dr. Varga Marianna jogász
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Hszt. módosítás = újabb jogkorlátozás
Mint ismeretes, a kormány jogalkotási programjában szerepel a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók jogállását szabályozó törvény, a Hszt. módosítása. Egyre inkább nyilvánvaló azonban, hogy
a Hszt. módosítására a korábbi kormányzati ígérettel ellentétben
nem egységesen fog sor kerülni. Ugyanis míg az illetmény- és
nyugdíjrendszer, valamint a képzési rendszer átalakítása tekintetében még csak koncepciókat ismerünk, és abból is többféle látott
napvilágot, addig a hivatásos jogviszonyban állók jogosultságait
tovább nyirbáló törvénytervezetet már szövegszerû formában koordinálta a minisztérium. E törvénytervezet az „egyes rendészeti tárgyú törvények módosítása” címet viseli, és a Hszt. szabályait más
jogszabályok, mint például a rendõrségi törvény módosításával
összekapcsolva szigorítaná. A cél azonban nyilvánvaló, a még állományban lévõk röghöz kötése!
Elsõ alkalommal augusztus közepén, határidõn túl kaptuk meg
véleményezésre a kb. félszáz oldalas jogszabálytervezetet A szigorítások ellen már akkor tiltakozásunkat fejeztük ki, melyet a minisztérium irányába is továbbítottunk. Lapunk augusztus 30-ai SZÉF ülésrõl beszámoló cikkében már utaltunk arra, hogy az egyes rendészeti
tárgyú törvények módosítása tárgyában szeptember 2-ára szakértõi
egyeztetést tûzött ki a minisztérium, melyre az említett jogszabálytervezet újabb, bõvített változatát bocsájtotta rendelkezésünkre.
Amint arról a SZÉF ülésrõl szóló cikk is beszámol, a szakértõi
egyeztetés meghiúsult, majd a tárgyban SZÉF ülést hív össze a minisztérium, de erre lapzártáig még nem került sor. A SZÉF ülés alapjául egy újabb, és természetesen ismételten bõvebb tervezet szolgál.
Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításának lényege az
alábbiakban foglalható össze:
A törvénytervezet bevezeti a megbízhatósági vizsgálat jogintézményét a hivatásos és kormánytisztviselõi jogviszonyban állókra
egyaránt. A tervezet erre évi 3 alkalommal is felhatalmazást ad a
vizsgálatot végzõnek, valamint a vizsgálat tényérõl az érintett sem
elõzetesen, sem utólag nem kapna tájékoztatást. Alkotmányos aggályokat vet fel az is, hogy a törvénymódosítás szerint a megbízhatósági vizsgálatot végzõ a vizsgálat keretében szabálysértést, vagy
bûncselekményt is jogszerûen elkövethet, feltéve, hogy az elkövetett bûncselekmény büntetési tétele legfeljebb 5 évig terjedõ szabadságvesztés, és nem jár személy elleni erõszakkal.
A kifogástalan életvitelt a tervezet valamennyi rendvédelmi
szerv hivatásos állományú tagjára vonatkozóan általános követelményként írja elõ. E tekintetben további változás az, hogy a kifogástalan életvitelt a jövõben évente egyszer ellenõriznék, melynek indokoltsága számos beosztás tekintetében megkérdõjelezhetõ. A tervezet a kifogástalan életvitel körében a büntetés hatálya alóli mentesülést indokolatlanul hosszú idõtartamban határozza meg, azaz a
törvényi mentesülésen túl továbbbi 3-12 évig kizárja a hivatásos
szolgálati jogviszony létesítésének esélyét. Például pénzfõbüntetés
esetében a foglalkoztatási tilalom 5 évig áll fenn, annak ellenére,
hogy a jogszabályok szerint a befizetéssel mentesül az érintett a joghátrányok alól. Ennél súlyosabb jogkövetkezmény az, hogy ha a törvénymódosításban felsorolt bírósági marasztalás a jogviszony fennállása alatt következik be (így pl. akár a próbára bocsátás), annak ténye a jogviszony megszûnését eredményezi, lévén, hogy az is a kifogástalan életvitelt kizáró körülménynek számít.

A képzettségnek és végzettségnek megfelelõ másik azonos, vagy hasonló beosztásba 3 évente beleegyezés nélkül is sor kerülhet áthelyezésre, amennyiben az nem
eredményez jövedelemcsökkenést. Az áthelyezés lehetõségét ez esetben nem zárja
ki az sem, hogy az áthelyezés más szervezeti egységhez történik és a szolgálatteljesítési hely megváltozásával jár. Beleegyezésre ugyanis csak akkor van szükség a törvénymódosítás szerint, ha a korábbi és az új szolgálatteljesítési hely
közötti távolság a 30 km-t meghaladja, vagy az új beosztás ellátása a
korábbihoz képest aránytalan nehézséggel jár a szolgálatteljesítés helyének megközelítése, vagy közvetlen hozzátartozó ellátása tekintetében fennálló kötelezettsége teljesítése szempontjából.
Az áthelyezésre vonatkozó szabályok szigorítása a szolgálati
jogviszony átszervezés kapcsán felmentéssel történõ megszüntetésének lehetõségét is korlátozza. Felmentésre ugyanis nem kerülhet
sor akkor, ha az érintett alapos ok (30 km-t meghaladó távolság,
aránytalan nehézség) nélkül utasítja vissza a felajánlott beosztást.
A törvénytervezet ugyanakkor nem rendelkezik arról, hogy ez esetben milyen címen szûnik meg a jogviszony: véleményünk szerint a
lemondás jogkövetkezményeinek alkalmazására kerülne sor, ami
több mint méltánytalan, hiszen ez esetben a munkáltató döntése miatt nem töltheti be az érintett az eredeti beosztását.
A törvénytervezet az illetménynélküli szabadság kötelezõ eseteit is a munkajogviszonyban állóknál szûkebben határozná meg:
nem biztosítaná ugyanis alanyi jogon az igazolt távollétet pl. a házépítés, vagy a közeli hozzátartozó ápolása céljából.
A törvénymódosítás hatályon kívül helyezi a teljesítményértékelés, valamint az azon alapuló illetményeltérítés intézményrendszerét.
Fontosnak és tanulságosnak tartjuk megemlíteni, hogy az elsõ körben véleményezett tervezethez képest tiltakozásunk kapcsán a jogalkotó nem hogy enyhített volna a szabályokon, hanem éppen ellenkezõleg – további szigorítások, illetve elvonások láttak napvilágot a második tervezetben. Így például a megbízhatósági vizsgálat lehetõségét
a köztisztviselõkre is megteremti a törvénytervezet, illetve a hatályon
kívül helyezésre kerülõ jogszabályhelyek közé indokolás nélkül beillesztésre került a SZÉF, vagyis a tárcaközi érdekegyeztetés rendszerét szabályozó rendelkezés. Ezzel a kormányzat kinyilvánította, hogy
az érdekképviseletek azon félelme, mely szerint a kormány a tárcaközi érdekegyeztetést meg kívánja szüntetni, beigazolódott. Így viszont
nem nevezhetõ etikusnak a kormányzat viselkedése, lévén, hogy az
augusztus 30-ai SZÉF ülésen a SZÉF megújítását és hatáskörének kibõvítését célzó szakszervezeti javaslatot nem hogy nem hárította el,
hanem nyitottnak mutatkozott a tárgybani egyeztetésekre; ugyanakkor egy nappal késõbb olyan tervezetet bocsátott a szakszervezetek
rendelkezésére, amely ezzel ellentétes szándékot igazol.
Szakszervezeti információk szerint a törvénymódosítást még az õszszel szavazásra kívánja bocsátani a kormány, azaz a szigorítások elõreláthatóan 2011. január 1-jével hatályba lépnének. Ez ellen a rendvédelmi érdekképviseletek és szakszervezetünk is a leghatározottabban tiltakozik, s
minden eszközt fel fogunk használni annak megakadályozására.
dr. Varga Marianna jogász

Erõbõl teszik, felvállalva a jogellenességet
Nem minden munkáltató elvetemült,
rosszakaratú, de bizony elõfordul, hogy
az intézkedést nem a józan megfontolás, és a jogszabályoknak való
megfelelési vágy vezérli, hanem a
munkáltatói akarat bármi áron való
érvényesítésének szándéka. Ez legmarkánsabban akkor fejezõdik ki, ha valakitõl meg kívánnak
szabadulni, vagy el akarják lehetetleníteni.
Példaként szolgálhat a közelmúltból az a méltatlansági eljárás,
amelyben elsõdlegesen azt kellett volna tisztázni, hogy a felelõsség
kérdése érdemben vizsgálható-e, a cselekmény nem évült-e el,
vagyis az eljárás megindítására jogosult mikor szerzett tudomást a
magatartásról. Ennek vizsgálatára tanúk, köztük az állományilletékes parancsnok meghallgatását is indítványoztuk. Az állományilletékes parancsnok a méltatlansági bizottság elnöke is volt,

viszont a két pozíció nem férhet össze egymással, azonos eljárásban nem lehet valaki tanú és érdemi döntésre jogosult is, ezért
elfogultság miatt kértük, hogy más személyt jelöljenek ki a
bizottságba. A bizottság ennek ellenére változatlan összetétellel
járt el, és számos lényeges bizonyítási indítványunk közül egyet
sem teljesítettek, majd a tagunkat – az elõzményekbõl sejthetõen –
a hivatásos szolgálatra méltatlannak minõsítették.
A munkáltató ez esetben olyan súlyos eljárási hibákat vétett,
melyek alapján várhatóan a bíróság érdemi vizsgálat nélkül hatályon kívül fogja helyezni a méltatlansági határozatot, és tagunk
szolgálati viszonyát helyre fogja állítani. A munkaügyi per idõtartama azonban legalább 2 év, és az igen hosszú idõ, ha egy biztos
állás elvesztése után kell a család megélhetésérõl gondoskodni!
Talán ezért nem tudtak a bizottság tagjai a szemembe nézni, amikor
kihirdették a határozatukat …..
dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Nap, mint nap életet mentük
LEHET, HOGY HOLNAP TE SZORULSZ SEGÍTSÉGRE
Nem váltottunk hivatást, nem csaptunk fel életmentõnek, és
nem is ilyen veszélyes a foglalkozásunk, de sokszor valóban egy
emberi sors, egy életpálya megmentése érdekében munkálkodunk.
A napokban egy közalkalmazott takarítónõ tagunkat kívánta felmenteni a munkáltató, arra hivatkozva, hogy megszûnt a munkáltató ez irányú tevékenysége. A személyzeti elbeszélgetésén megjelentünk, ahol a felmentõ okiratot kívánták átadni az érintettnek, és
15 évi közalkalmazotti jogviszonya után elbocsátani. Értetlenül álltunk a dolog elõtt, a takarításra mindig szükség van, hiszen nem találták még fel az öntisztuló irodákat. Legfeljebb arról lehet szó,
hogy a költségvetési szerv munkáltató elhatározza, hogy bizonyos
feladatokat „kiszervez”, azaz nem a saját személyi állománya útján, hanem egy gazdasági társasággal végeztet el. Erre az esetre
azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény garanciális
szabályokat határoz meg. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, amelyben az érintett határozatlan és teljes munkaidejû foglalkoztatása, továbbá bérezése nem változhat.
A munkáltató azonban elmulasztotta lefolytatni a jogviszony átadásához szükséges egyeztetéseket azzal a céggel, amellyel szerzõ-

dést kötött a takarítási feladatok ellátására.
Így nem garantált, sõt teljességgel bizonytalan az, hogy az érintettet egyáltalán átveszik-e határozott vagy határozatlan munkaviszonyba, teljes- vagy részmunkaidõbe, milyen munkakörbe és milyen bérezéssel.
A törvény ráadásul kötelezõvé teszi
„kiszervezés” esetén a szakszervezetek és a közalkalmazotti tanács
értesítését, és velük konzultáció lebonyolítását, amellyel a tervezett
munkáltatói intézkedés negatív hatásai csökkenthetõk. A szakszervezeti jogaink megsértése miatt kifogást is bejelentettünk.
A személyzeti elbeszélgetésen elõadtuk aggályainkat, amelyeket a munkáltató megértéssel fogadott, a felmentõ okirat kibocsátásától elállt, és hajlandóságot mutatott a felmentés felülvizsgálatára,
a törvény szerinti garanciális eljárási szabályok lefolytatására. A takarító kolleginát nem bocsátották el, dolgozhat tovább, és mi is
folytatjuk a feladatainkat, mert mi is a tiszta ügyekért dolgozunk.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos

A képzési rendszer átalakítása
A kormány jogalkotási programja keretében meghirdetett Hszt. módosítás
egyik alappillérét a képzési rendszer
átalakítása, egy egységes rendvédelmi képzési rendszer bevezetése képezi.
A képzési koncepció szerint valamennyi rendészeti pályára jelentkezõ
egy 6 hónapos, úgynevezett rendészeti alapkiképzést – rendészeti alapismeretek elsajátítása, lövészeti, stb.
– követõen próbaidõs hivatásos kinevezést nyer. Az RTF, illetve a civil
diplomás-képzés kivételével az alapképzést követõen a próbaidõre
kinevezettek egységesen a Készenléti Rendõrség állományába kerülnének csapatszolgálati munkavégzésre, kb. fél évre. Az elõbbiek szerinti rövid idejû alapképzés, majd próbaidõs hivatásos kinevezés révén kívánja a kormány megvalósítani a Rendõrség létszámának rövid idõn belül kb. 3.000 fõs létszámnövelését.
A képzési koncepció szerint a 22 év alattiak kötelezõ jelleggel a
rendészeti szakközépiskolai képzésre, vagyis az úgymond iskolarendszerû képzésre jelentkezhetnének. A 22 évnél idõsebbek azonban választásuk szerint szakközépiskolai vagy iskolarendszeren kívüli (szakképzõ iskolai) képzésben is megszerezhetnék a rendõri
képesítést. Mindkét esetben 4 modulra bontva, kb. 2 év képzést követõen érhetõ el a tiszthelyettesi (járõr) képesítés. Önálló intézkedési jogosultságot is ennek teljesítésével nyerhet a rendészeti képzésben résztvevõ. A moduláris képzési rendszernek köszönhetõen
az egyes modulok teljesítése már rész-szakképesítéseket biztosít,
így bizonyos munkakörök ellátására is feljogosít. A koncepció szerint már a 6 hónapos alapmodul teljesítése is elegendõ lenne meghatározott beosztások (pl. objektumõr) betöltéséhez, igaz ugyan,
hogy ebben az esetben, az elõzõekre is figyelemmel intézkedési jogosultsága nem lesz az érintettnek. Az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzõ iskolai) rugalmasabb, mivel a képzés bármelyik
modul elvégzésével megszakítható, és a megszerzett kreditek birtokában 5 éven belül tovább folytatható. Igaz ugyan, hogy a rendészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanuló is megszakíthat-

ja a tanulmányait, azonban ezt követõen már csak az iskolarendszeren kívüli formában és 22 éves kora után
folytathatja a képzést. A képzési koncepció keretében megfogalmazódott
egy olyan elgondolás is, amely a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezõk felvételét is lehetõvé tenné az
iskolarendszeren kívüli képzés esetében. Ezt az elgondolást szakszervezetünk nem támogatja, és az elképzelés
a Rendõrség vonatkozásában az ágazati érdekképviseletek által is egységesen elutasításra került.
A tiszthelyettesi képzés teljesítése elõfeltétele a zászlósi képzési formák (pl. körzeti megbízott, szolgálatirányító parancsnok,
zászlósi nyomozó) megkezdésének, amely újabb részmodulok elvégzését és több hónapos képzést jelent.
A képzési rendszer átalakítása a felsõfokú képzést is érintené.
Eszerint például a rendõrtiszti fõiskolai bemenet bizonyos szakterületek (bûnügy, közrend) tekintetében zárt maradna, vagyis az említett szakokra csak a már állományban lévõk juthatnának be. A civil jelentkezõk tehát csak az egyéb szakokra (pl. igazgatásrendészet) nyerhetnének felvételt. Rendészeti fõiskolai képzésre a tiszthelyettesi, majd zászlósi képzési modult teljesítõk is jelentkezhetnek, akik – a már meglévõ alapképzettségükre tekintettel – rövidebb képzési idõ (2,5 év) alatt szerezhetnék meg a tiszti állománykategóriába kerüléshez szükséges végzettséget. Bizonyos, speciális
szakismeretet igénylõ munkakörök esetében továbbra is lehetõség
lenne civil diplomások felvételére, akik a 6 hónapos alapkiképzési
modul, majd a tisztképzés és tiszti vizsga elvégzését, illetve letételét követõen szerezhetnek tiszti rendfokozatot és felsõfokú szakmai
végzettséget.
A képzési rendszer átalakításával összefüggésben felmerült a
rendfokozati rendszer jövõbeni sorsának kérdése is, amely tekintetben szakszervezetünk és az ágazati érdekképviseletek is egységesen annak fenntartása mellett foglalt állást.
dr. Varga Marianna jogász

Jogerõs ítélet az „egyszemélyes bizottság” ügyében
Mint arról már korábban hírt adtunk, a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság elsõ fokon a BRFK egyik kerületi
rendõrkapitányságán dolgozó bûnügyi helyszínelõ
kolléga részére a folyamatosan egy személyben végzett technikusi és szemlebizottság vezetõi munkáért
100%-os mértékû megbízási díjat ítélt meg az elvég-

zett többlet munkáért. 2010. augusztus 27-én a másodfokon eljárt Fõvárosi Bíróság az ítéletet helyben hagyta, így kollégánknak jár a „helyettesítésért“ a havi
38.600,- Ft arra az idõszakra, amikor „egyszemélyes
bizottságként“ járt el.
dr. Topánka Erika jogász
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Jó ha tudjuk – gyorshajtás szolgálatban
Még a Rendõrségi Érdekegyeztetõ
Tanács (RÉT) februári ülésén szakszervezetünk kezdeményezte, hogy
a szolgálati érdekbõl történõ gyorshajtások miatt kiszabott közigazgatási bírságot a Rendõrség vállalja át,
mivel annak a dolgozóra történõ telepítését egyértelmûen méltánytalannak tartjuk. A kezdeményezésünk kapcsán közölt ORFK válasz
szerint is, amennyiben a rendõr a
kiadott utasítás végrehajtása, parancs teljesítése közben a számára meghatározottak szerint jár el,
illetve olyan módon végzi szolgálati feladatát, melyet az adott –
esetleges elõre nem várt - körülmények megköveteltek, abban az
esetben felelõssége a végrehajtás módjára vonatkozóan fõszabályként nem állapítható meg.
A februári RÉT ülés óta szakszervezetünk konkrét esetekrõl is
értesült, melyeknél az ORFK válaszban foglaltakkal ellentétben, a
szolgálati érdek ellenére a kollégákra hárult a közigazgatási bírság
megfizetésének terhe. Emiatt a téma ismételt napirendre tûzését
kezdeményeztük, melynek eredményeként a májusi soros RÉT ülés
keretében az ORFK Jogi Fõosztálya írásos állásfoglalást adott ki a
kérdéskört illetõen.
A munkáltatói állásfoglalás szerint a vonatkozó jogszabályok
alapján még a bírság befizetését megelõzõen lehetõség van annak
tisztázására, hogy a szolgálati gépjármûvel történt, az objektív felelõsség alá tartozó szabályszegés elkövetésére a szolgálati feladatokkal összefüggõ indokolt okból került-e sor, vagy ennek hiányában az állomány tagját terheli a felelõsség. Mivel a gyorshajtást
érintõen hozott elsõ ügydöntõ határozat minden esetben az üzembentartó felelõsségének megállapításáról rendelkezik, ezért a szolgálati gépjármûvel elkövetett szabályszegés miatt kiszabott bírságról rendelkezõ határozat üzemben tartó rendõri szervhez történõ

megérkezését követõen a szerv megvizsgálhatja, hogy a menetlevélben szereplõ személy milyen körülmények között követte el a
bírság alapjául szolgáló szabályszegést. A vizsgálat alapján pedig
az alábbi döntések hozhatók:
a) amennyiben a szabályszegés a szolgálat ellátásával összefüggésben nem volt indokolt, úgy az érintett rendõrt fel kell szólítani az
üzembentartó mentesüléséhez szükséges – jogszabály szerinti –
nyilatkozat kitöltésére. Ebben így sor kerül az állomány gépjármûvet használó tagja adatainak megadására, és ezt követõen az
eljáró közigazgatási hatóság az érintett jármûhasználót kötelezi
a bírság befizetésére;
b) ha a szabályszegésre szakmai szempontból indokolatlanul kerül
sor, de a nyilatkozatot az érintett önként nem írja alá, akkor az
üzemben tartó rendõri szerv nem képes eleget tenni a mentesüléshez szükséges törvényi feltételeknek, így kénytelen viselni a bírságot, azonban a kifizetett összeg megtérítését követelheti a kártérítési eljárás általános szabályai szerint az érintett személytõl;
c) ha a szabályszegésre megkülönböztetõ jelzés használata mellett
került sor, ezért nem is került sor az objektív felelõsséget megalapozó KRESZ szabályszegésre, akkor errõl kell tájékoztatni a
közigazgatási hatóságot;
d) amennyiben a szabályszegésre elöljárói utasításra került sor,
vagy az szakmailag kétség kívül szükséges volt a szolgálati feladat ellátásához, úgy a Rendõrség fizeti ki a bírságot (ebben az
esetben nem is közli a jármû használójának adatait).
A szolgálat során elkövetett gyorshajtás tekintetében tehát két
fontos tényezõ érdemel kiemelést. Az elsõ és legfontosabb véleményem szerint a menetlevél folyamatos és pontos vezetése, melyben
a kapott parancsnoki utasítások is feltüntethetõk, így utóbb könynyebb a vétlenség bizonyítása. Fontos továbbá, hogy az üzembentartó mentesülését eredményezõ nyilatkozat kitöltésére csak akkor
kerüljön sor, ha a gyorshajtásért fennálló felelõsségét a kolléga elismeri.
dr. Varga Marianna jogász

Újabb siker a tárgyalóteremben: még hogy nincs új a nap alatt!
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI DÖNTÉS A JUBILEUMI JUTALOM NYUGDÍJALAPBA VALÓ BESZÁMÍTÁSÁRÓL
Már többször foglalkoztunk a szolgálati
nyugdíj és a jubileumi jutalom kapcsolatával. Kényszerültünk erre azért, mert korábban az ORFK gazdasági fõigazgatója vitatta a jubileumi jutalomnak a szolgálati
nyugdíjba való beszámíthatóságát. Már akkor kifejtettük, hogy a jutalmak és így a jubileumi jutalom a Hszt. 183.§ (4) bekezdése alapján illetménynek és illetmény jellegû juttatásnak minõsül, így az (1) bekezdés
alapján a nyugdíj összegének megállapításánál figyelembeveendõ.
A Legfelsõbb Bíróság közelmúltban
született ítéletei azonban már nem csak ennek tényét igazolták vissza, hanem ezen túl azt is kimondták, hogy
a szolgálati nyugdíj összegébe a nyugdíjazás évében kifizetett jubileumi jutalmat akkor is bele kell számítani, ha annak esedékessége
- a szolgálati idõ kedvezményes 1,2-szeres számítására figyelemmel - a 365 napos idõtartamba nem esik bele.
Nézzük ezt konkrét példán keresztül! Tagunk 2007. december
30. napjával, 31 év 3 hónap és 22 nap szolgálati idõ figyelembevétele mellett szolgálati nyugdíjba vonult, kinevezésekor szolgálati
idejének kezdõ idõpontja 1977. január 1-je volt. Ezért, amikor a
Rendõrség 2006. év végén a szolgálati idõ 1,2-szeres kedvezményes számítása alapján ismételten megállapította a szolgálati idõ
kezdõ idõpontját, akkor egyben észlelte azt is, hogy a 30 éves jubileumi jutalom kifizetése vált esedékessé. A fegyveres szerv a jubileumi jutalmat, annak kamatai nélkül 2007. januárjában fizette ki.
Tagunk szolgálati viszonya tehát 2007. december 30-án nyugállományba helyezéssel megszûnt. A Hszt. 183. §-a szerint pedig a
szolgálati nyugdíj összegét a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 365 nap illetménye és illetmény jellegû juttatásai alapján kell megállapítani.

A nyugdíjat megállapító határozat
azonban a 2007. januárjában kifizetett
(és így a 365 napos terminusba bele nem
tartozó) jubileumi jutalmat figyelmen
kívül hagyta, azzal, hogy a 2006. évtõl
járó kedvezményes szolgálati idõ számítására tekintettel a szolgálati idõ kezdõ idõpontja a 2006. év végi megállapításkor korábbra, 1976. október 20-ára
tolódott vissza, és így a jubileumi jutalmat 2006. október 20-án kellett volna
kifizetni. Ha pedig a jutalmat ekkor kifizették volna, akkor az a 365. napos tartamon kívül esik, azaz a nyugdíjalapba
nem számítható be.
A nyugdíj mértékét megállapító határozatot jogszabálysértõnek
tartottuk, amelyet felperes megfellebbezett. A Magyar Köztársaság
igazságügyi és rendészeti minisztere határozata azonban a nyugdíj
mértékét módosító határozatot helybenhagyta. Erre tekintettel
munkaügyi bírósághoz fordultunk, ám a bíróság a keresetünket elutasította. Indokolása szerint ugyanis a jubileumi jutalom esedékessége határozza meg a beszámíthatóságot, ez pedig jelen ügyben
nem vitásan 2006. október 20-a, így az 365 napon túli.
Az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk elõ, mely
alapján a Legfelsõbb Bíróság kérelmünknek helyt adva, új eljárásra kötelezte az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Nyugdíjmegállapító Osztályát, s megállapította hogy a Hszt. 183.§ (1) bekezdésében megjelölt „elért” kifejezés nem a meghatározott jövedelem jogosultságra való megnyílását, vagyis esedékességét, hanem annak
tényleges kifizetését jelenti.
Elnézést, ha túlzó e jogászkodás, bár ez tagunknak 23.000 Ft-ot jelent. Havonta, s élete végéig… Innen is jó egészséget kívánunk neki!
Dr. Tordai Gábor jogtanácsos
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Változhat az illetmény- és nyugdíjrendszer
A kormány jogalkotási programja keretében meghirdetett Hszt.
módosítás a jelenlegi illetmény- és nyugdíjrendszer szabályait is
érintené. Az illetmény- és nyugdíjrendszer átalakítása tekintetében
az augusztus 30-ai SZÉF ülésre (Szolgálati Jogviszonyban Állók
Érdekegyeztetõ Fóruma) készült munkaanyag szerint az alábbi
koncepció fogalmazódott meg.
A kormányzati szándék egy leegyszerûsített és átlátható illetményrendszer megteremtésére irányul, ami mind a hatályos pótlékrendszer, mind pedig a kedvezményes szolgálati idõ jogintézményének megszüntetését is jelentené. Az új illetményrendszer fõ elemét az érintett munkamegosztásban elfoglalt helye szerinti besorolás adja. A koncepció mindössze 3-4 kategóriával számol. Az illetmény másik fontos eleme, összetevõje a korpótlék, amely az idõ
elõrehaladtával, fokozatonként kb. 10 %-kal emelkedne. A beosztotti kategórián belül kb. 10 fizetési (korpótlék) fokozat lenne. Az
új illetményrendszerben csak néhány pótlékfajta maradna fenn a
különleges munkakörülmények között dolgozók számára. A SZÉF
ülés munkaanyaga ezeket nem részletezi, azonban a korábbi munkaanyagokban e körben a munkarendhez kapcsolódó pótlékok (pl.
délutáni, éjszakai), valamint a „valóban veszélyes beosztások pótléka” és csak igen szûk személyi kör részére (pl. a tûzszerészek)
kerültek megemlítésre. Az illetmény további differenciális eleme
lenne a szolgálatteljesítés helye szerinti pótlék, mely körben a helyi-megyei, stb. szintek közötti különbség, vagy pl. a preferált szolgálati helyeken (pl. hátrányos helyzetû kistelepülések, Budapest)
történõ szolgálatteljesítés nyerne elismerést.
A koncepció az illetményrendszer átalakításával összefüggésben
átlag 30 %-os keresetnövekedéssel számol, illetve az új rendszer bevezetését 2011 õszére, de legkésõbb 2012. január 1-jére tervezi.
A koncepció a nyugdíjrendszert érintõen alapelvként fogalmazza meg, hogy annak a szolgálat felsõ korhatáráig való munkavállalást kell ösztönöznie. Ennek elérése érdekében kilátásba helyezi a
korhatár elõtt, akár 50 %-kal csökkentett összegû nyugdíjazás lehe-

tõségének megszûntetését, illetve preferálja az egészségügyi, vagy fizikai
szempontból alkalmatlanná válók rehabilitációs továbbfoglalkoztatását. A
koncepció szerint az új nyugdíjszabályok változását azon személyi körbe
tartozók esetében célszerû alkalmazni, akik 10 évnél kevesebb szolgálati
idõvel rendelkeznek. A Rendõrség hivatásos állományának átlagéletkorát alapul véve ez végsõ soron az
állomány jelentõs részét érintené.
Az illetmény- és nyugdíjrendszer módosítása tekintetében
konkrét, szövegszerû jogszabálytervezettel még nem találkoztunk,
a fentebb részletezett szabályváltozások eddig csak koncepcióként
kerültek megfogalmazásra. A módosítások hatálybalépésének idõpontjára, valamint a változások konkrét tartalmára vonatkozóan információval még nem rendelkezünk.
Az illetményrendszer átalakítására vonatkozó elképzeléseket az
FRSZ alapjaiban elfogadhatónak tartja, amennyiben az ténylegesen
és rövid bevezetési határidõvel valóban biztosítja az illetmények átlagosan 30 %-os emelkedését. Ezzel szemben a nyugdíjba vonulási
feltételek szigorítását elfogadhatatlannak tarjuk, annak megvalósítása ellen minden rendelkezésünkre álló eszközzel fel fogunk lépni!
Az illetmény- és nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban az
ágazati érdekképviseleti szervezetek „Közös nyilatkozatban” is
megfogalmazták azokat az alapelveket, amelyekre a kormányzattól
garanciát várnak. A „közös nyilatkozat” részletei – melyet a Rendõrségen mûködõ 5 szakszervezet közül az FRSZ mellett csak a
BRDSZ és az RKDSZ írt alá – honlapunkon olvashatók. A Hszt. illetmény- és nyugdíjrendszerének átalakítása az augusztus 30-ai
SZÉF ülés napirendjén is szerepelt. A SZÉF ülés részleteirõl lapunk külön cikkében olvashatnak az érdeklõdõk.
Dávid Tibor fõtitkár-helyettes

A határvédelem és a csúnya frekvencia
Nagy villámlással teltek-múltak
a napok a magyar határ körül,
melyek nem kímélték az EU-s
pénzbõl felszerelt szuper biztonságos és az ORFK illetékesei
szerint tévedhetetlen HERR 1+
rendszert sem. Ahogy azt a hírekbõl hallhattuk, igen nagy sor
hömpölygött a határ felé mind a bebocsátásra váró, mind a kifelé
tartó oldalon. Mivel a rendszer nem nagyon mûködött, ezért az ekkor használatos mobil okmányvizsgálóval próbálták megakadályozni, nehogy illetéktelen személy jusson be kicsiny hazánkon keresztül a nagy Európai Unióba.
Természetesen ilyenkor erõsítést a kirendeltségekrõl nem tudnak küldeni, mert a bizonytalan jövõ, valamint a katonai bûncselekmények miatti fokozottabb fenyegetettség miatt nagyfokú az elvándorlás. Egy beutazási tilalom alatt álló külhoni polgár elnézését
a katonai ügyészség és bíróság ítéletei szerint súlyosságban talán
csak a móri mészárlás elõzi meg. Más szolgálati ágból hiába vezényelnének oda rendõrt, nem igazán tudna rögtön mit kezdeni képzés és gyakorlat nélkül az útlevelekkel, vízumokkal.
A kialakult óriási várakozás miatt persze égtek a telefonok, hogy
miért áll sor. Még az is lehet, hogy az illetékesek fejében már az ukrán gázvezeték újbóli elzárásának rémképe is felmerült. Természetesen mindenki türelmetlen ilyen helyzetben, de az ORFK vezetése
– talán már elfelejtve, hogy milyen végvári vitézként védeni a shengeni határt – a forgalom gyorsítására hívta fel a figyelmet.
Határrendészeink társaik bírósági ítéleteibõl okulva azonban már
tudják, hogy a felsõbb elvárással utólag ilyenkor sem takarózhatnak,
mivel ha véletlenül beengednének szabálytalanul valakit, a katonai
igazságszolgáltatást nem fogja majd érdekelni a villámlás, vagy
rendszerleállás, vagy a felettes szervek elvárásai – csak a tényállás.
Gondolom, ekkor jöhetett az ötlet az ORFK illetékesei részérõl,
hogy lejönnek már a mûszerekhez nem értõ, sok esetben 10-15 éve
ezen a szakterületen dolgozó kollégáknak megmutatni, hogyan is
kell ezt csinálni. Megérkezésükkor természetesen nagy mellénnyel
szólították meg a kollégákat: az a baj, hogy nem értenek hozzá.

Ezt a szolgálatban levõk igen-igen zokon vették, jobb kedvre legfeljebb a cikkünk apropóját szolgáltató, Gálvölgyi-showba illõ jelenet okán derülhettek. Történt ugyanis, hogy a budapesti rendõrpalotából érkezett kolléga szakszerûen elõvette az elsõ mobil ellenõrzõt, ami nem mûködött. Se baj! Van másik! De az sem mûködött!
Jött volna a többi is, de nem volt, vagy nem fért több az autóba. Milyen harc dúlhatott benne, hogy a saját tévedhetetlennek hitt rendszere nem mûködött? Aztán jött az isteni szikra: a rendszer jó, de a
frekvenciát be kellene méretni, mert az a hibás!
Bizonyára az is a határrendész kollégák szakmai hozzá nem értését példázza, hogy nem méregetik a frekvenciákat az arra alkalmas frekvenciaméregetõ kézi készülékkel, vagy esetleg pálcával!
Lehet, hogy majd ez is bekerül a munkaköri leírásba.
Eszembe jutottak a HERR 1+ rendszerrõl történt egyeztetéskor
szintén harcosan saját rendszerük tévedhetetlenségét hangsúlyozó
fõosztályvezetõ szavai, hogy menjünk fel a Teve utcában az emeletre, ahol majd megmutatja, hogy minden milyen szuperül mûködik és ugyanazt láthatjuk, amit a kollégák, kint a határon. Ekkor
mondtam én is harcosan, hogy engem nem az érdekel, hogy Budapesten, optimális körülmények között mûködjön a rendszer, ami
vélhetõen a katonai ügyészségnek történõ bizonyításhoz tökéletes,
hanem az, hogy jól mûködjön Záhonytól Röszkéig a határátkelõkön is!
Tisztelt Illetékesek! Most bizony nem mûködött a tévedhetetlennek mondott rendszer! Bár a rendszer biztos tökéletes, csak az a
csúnya frekvencia ne zavarna be!
Ezek után jöttek a hozzáértõ szakmai kérdések. Milyen idõközönként váltják egymást az útlevélkezelõk? Néztek nagyot, hiszen
12 óra a szolgálat és senki nem váltja õket, amit azért illene tudni
az ezen a szakterületen ellenõrzõnek. Hány útlevélkezelõ van egy
soron? A válasz: egy, hiszen mindig is annyi volt. Vélelmezem, ezt
is illene tudni. Én, ha megyek munkavédelmi bejárásra, azért elõtte felkészülök a területbõl, vagy viszek valakit magammal, aki ért
hozzá, nehogy felsüljek oktalan kérdéseimmel!
Na de nem baj, védik a határt a határrendészeink ahogy tudják,
mert ez a feladatuk – csak az csúnya frekvencia ne lenne!
Kiss János István, régióelnök
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Indokoltnak tarjuk az Alsóõrsön meggyilkolt
Gamauf János hõsi halottá minõsítését
Az FRSZ az ORFK vezetõjének intézkedését kezdeményezte a
2010. augusztus 4-én szolgálatteljesítés közben életét veszített
Gamauf János r. fõtörzsõrmester minõsítésének szolgálati halottról
hõsi halottá történõ módosítása érdekében.
Gamauf János meggyilkolását követõen a sajtóban méltatlan, kegyeletsértõ és bajtársunk helytállását is megkérdõjelezõ információk,
találgatások láttak napvilágot, melyeket sem a rendõrség vezetése,
sem az ügyészség, sem a belügyminisztérium nem cáfolt. A szolgálatát esküjéhez híven ellátó bajtársunk elhalálozásával kapcsolatos minõsítés – talán a médiákban napvilágot látott, utólag hamisnak bizonyult találgatások miatt – indokolatlanul sokáig húzódott el, s végül a

belügyminiszter „csak” szolgálati halottá minõsítette Gamauf Jánost.
A Központi Nyomozó Fõügyészség szóvivõje, Fazekas Géza
szeptember 2-án arról tájékoztatta a sajtónyilvánosságot, hogy a
korábbi feltételezésekkel szemben bajtársunk és az elkövetõ között
semmiféle személyes kapcsolat nem állt fenn!
Szakszervezetünk véleménye szerint a szolgálatteljesítés és a
haláleset körülményei indokolttá teszik Gamauf János r fõtörzsõrmester minõsítésének felülvizsgálatát, ezért kértem, Hatala József
r. altábornagyot, hogy belügyminiszter úrnál kezdeményezze bajtársunk hõsi halottá történõ nyilvánítását.
Pongó Géza fõtitkár

Az FRSZ a bajban is segít
KÖZEL 1 MILLIÓ FORINT SEGÉLYBEN RÉSZESÜLTEK A BORSODI ÁRVÍZKÁROSULTAK
Szerény, de bensõséges rendezvény
került megtartásra augusztus 25-én
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Rendõr-fõkapitányság nagytermében. Az apropója? Ez év tavaszának
vége, a nyár eleje nem jól „sikerült”. Legalábbis nekünk itt, borsodi
rendõröknek.
No, nem a Kormány által ígért,
gyors két hetes „rendcsinálás” miatt! Nem a megnövekedett munkaterhek, hanem a május, június hónapok rendkívüli idõjárása miatt
elõállt árvízi helyzet miatt. Mert addig, míg kollégáink a megvadult
árral küzdöttek, és mentették, vagy próbálták menteni a lakosság
értékeit, többször elõfordult, hogy a saját tulajdonuk kárt szenvedett, hiszen nem voltak otthon, nem tudták a sajátjukat védeni,
menteni. Több száz kollégánkat súlyos, több milliós kár ért. Volt
olyan, akinek vagy összedõlt a háza, vagy bontásra ítélték a statikusok.
A Független Rendõr Szakszervezet felhívással fordult a tagjaihoz, tagszervezeteihez, hogy adományokkal segítsék bajba jutott
kollégáinkat, tagtársainkat. A tagok, a tagszervezetek és a megyei
választmányok által felajánlott összeget a fõtitkári segélykeretbõl
kiegészítve összesen egymillió forint összeg állt rendelkezésre,
amit a legnagyobb kárt szenvedett tagtársaink között osztottunk
szét.

Ez volt az apropója a rendezvénynek. A segélyeket Pongó Géza
fõtitkár adta át annak a 19 tagtársunknak, akik a legnagyobb kárt
szenvedték el az árvíz során. További, közel ötven tagnak segítettünk
még a keletkezett károk enyhítésében. Fõtitkár úr rövid beszédben köszönte meg minden árvízkárosult
kollégának, hogy esküjükben vállalt
kötelezettségüknek
megfelelõen
ténykedtek, és helytálltak, nem saját életük, anyagi javaik megmentésén fáradoztak, hanem a lakosság érdekében dolgoztak.
Külön meg kell említeni a Központi Szolgáltató Fõigazgatóságon
dolgozó FRSZ-es kollektívát, akik ragaszkodva „hagyományaikhoz”, közvetlenül vették fel a kapcsolatot az egyik árvízkárosult felsõzsolcai kolleginával. Vele megbeszélve, és kiválasztva egy gáztûzhelyet, és egy ebédlõgarnitúrát ajándékoztak neki és családjának.
A rendezvény befejezése elõtt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Rendõr-fõkapitányságot képviselõ Mecser Tamás r. ezredes köszönte meg a szakszervezetnek az árvízkárosult borsodi rendõrök
megsegítését.
A bajban tagságunk és tisztségviselõink példát mutattak az egymás iránti szolidaritásból. Az FRSZ vezetése az árvízi segélyezésre tett felajánlásokat ez úton is megköszöni!
Balázs Sándor, az FRSZ BAZ megyei elnöke

Ünnepélyes tagfelvétel Cegléden
2010. július 10-én Cegléden a Nádas
Panzióban került sor a Ceglédi Rendõrkapitányság és az FRSZ Ceglédi
Tagszervezet által szervezett családi
nap rendezvényre. A délelõtt folyamán az „Iskolarendõr program” tapasztalatai kerültek terítékre,melyre a
térség általános és középiskoláinak
képviselõi, valamint a PMRFK szakirányítása kapott meghívást.
A délután a szabadprogramoké
volt, melynek elsõ felében Pongó Géza fõtitkár köszöntötte az újonnan taggá váló kollégákat, miközben
ünnepélyesen átvette a belépési nyilatkozatokat. Tájékoztatta az
egybegyûlteket az FRSZ által nyújtott szolgáltatásokról és kedvezményekrõl, továbbá szakszervezetünk tevékenységének napi aktualitásairól.

A szakközépiskolából kikerült
fiatal rendörõk mellett jelen voltak
azok a kollégák is, akik már régebb óta teljesítenek szolgálatot,
de ez idáig még nem kötelezték el
magukat egy szakszervezetnek
sem. A fõtitkári köszöntõ után elmondták, hogy nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy a fõtitkárnak adhatták át belépési nyilatkozataikat, s tapasztalhatták, hogy
nem csak szavakban áll mellettük
az FRSZ.
A délután második felében a szakmai vetélkedõké, a focié és a
strandolásé volt a fõszerep. A szabadidõs programokkal sikerült
egy kellemes hétvégét szerezni tagjainknak.
Czigány János, EB tag
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Ismét életét veszítette egy rendõr
szolgálatteljesítés közben
BAJTÁRSUNK HALÁLÁBAN A SZOLGÁLATI MOTOR ROSSZ MÛSZAKI ÁLLAPOTA IS KÖZREJÁTSZHATOTT
A Komárom-Esztergom megyei Rendõr-fõkapitányság állományába tartozó motoros
járõrszolgálatot ellátó kollégánk és egyben
tagunk szenvedett halálos közúti balesetet.
Telegdi Zsolt r. fõtörzsõrmester úr szolgálata ellátása közben 2010.08.16-án az M1 autópálya vizes útburkolatán jármûvével elcsúszott, majd az esés következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét
vesztette. A halálhírt mély megrendüléssel
fogadtuk. Hozzátartozói, szerettei gyászában osztozunk, a Független Rendõr Szakszervezet segítséget, támogatást nyújt meghalt kollégánk, tagunk családja részére.
Tekintettel arra, hogy a tagjainktól kapott információk szerint
Telegdi Zsolt balesetében a szolgálati motor gumiabroncsának
rossz állapota is közrejátszhatott, az FRSZ vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. Sajtóközleményünk az alábbiakban olvasható:
„A Független Rendõr Szakszervezet alapos, minden körülményre kiterjedõ tényfeltáró vizsgálatot kezdeményez az ORFK vezetõjénél az M1 autópályán Tata és Tatabánya között 2010. augusztus
16-án halálos közúti balesetet szenvedett motoros járõrszolgálatot
ellátó rendõr ügyében!
Szakszervezetünk tagsága és vezetõsége mély megrendüléssel
értesült arról, hogy néhány héten belül immár a harmadik kollégánk veszítette el fiatal életét szolgálatteljesítés közben. Bajtársunk
hozzátartozói, szerettei gyászában osztozunk, hátrahagyott családja számára minden segítséget megadunk. Nem mehetünk el azonban szó nélkül a mellett, hogy a tudomásunkra jutott információk
szerint a szolgálati motor mûszaki állapota is közrejátszhatott a haláleset bekövetkezésében! A szolgálati motor a balesetet megelõzõen nem sokkal szervizben volt, ahonnan szemmel láthatóan kopott
gumiabroncsokkal került vissza a szolgálatba. Tudomásunk szerint
a gumik állapotát elhunyt kollegánk kifogásolta, azok balesetveszélyes állapotát írásban is jelezték a szolgálati elöljárók irányában és
kérték az abroncsok cseréjét. Erre sajnos a balesetig nem került
sor. Mindezeken túl információink szerint az elõrejelzések alapján
várhatóan rossz idõjárási körülmények és a gumiabroncsok kifogásolható állapota miatt a baleset napján is felmerült a motoros szolgálat mellõzésének lehetõsége, végül azonban más döntés született.
Mindezen körülményekre figyelemmel az FRSZ azt kéri az ORFK vezetõjétõl, hogy független szakértõk bevonásával indítson tényfeltáró vizsgálatot a baleset okainak tisztázása és az esetleges parancsnoki felelõsség megállapítása érdekében.
Az FRSZ az idei évben már több alkalommal felhívta a rendõrség elõzõ vezetésének figyelmét a munkavédelmi eszközök, egyebek

mellett a motoros járõrök védõfelszerelésével
kapcsolatos hiányosságokra. Kollegáink
ugyanis gyakran az elõírt viselési idõn túl
kényszerülnek használni a bukósisakot, de arra
is akad példa, hogy sajátjukban teljesítenek
szolgálatot, mivel pénz hiányában a munkáltató nem tudja õket ellátni ezzel a védõfelszereléssel.
Elvárjuk a rendõrség vezetésétõl, hogy haladéktalanul rendeljen el valamennyi rendõrmotorra kiterjedõ mûszaki felülvizsgálatot és szakszervezetünk bevonásával munkavédelmi szemlét a motoros járõrök munkavédelmi
eszközeinek ellenõrzésére!”
Pongó Géza, fõtitkár
Az FRSZ sajtóközleményére az ORFK is reagált. Makula
György szóvivõ a sajtónak adott nyilatkozatában azt állította, hogy
„Pintér Sándor belügyminiszter már korábban elrendelte a jármûpark szemléjét, de az utasítást felületesen hajtotta végre az a megyei rendõrség, ahol az elhunyt rendõr szolgált. A szóvivõ újságírói
kérdésre azt mondta: vizsgálat indult annak kiderítésére, ki a felelõs a gépjármûszemle felületes elvégzése miatt. A szóvivõ szigorú
felelõsségrevonást ígért, egyben bejelentette, hogy az eset miatt az
összes rendõrmotort átvizsgálják.” (www.origo.hu)
Telegdi Zsolt r. fõtörzsõrmestert augusztus 27-én díszsortûzzel
búcsúztatták el a baji temetõben. „Példáján okuljunk, az életnél
semmi nem lehet fontosabb“ - mondta búcsúztatójában Gorgosilits
Fábián, Komárom-Esztergom megye rendõr-fõkapitánya, aki hozzátette, a rendõr sokszor gyorsan dönt, de ebben az esetben nem
biztos, hogy a meghozott döntés volt a legjobb.
Az FRSZ nevében Molnár János általános ügyvivõ és Hartmann
István régióelnök tisztelgett elhunyt bajtársunk emléke elõtt.

Feljelentés katonai bûncselekmény gyanúja miatt
Katonai bûncselekmények gyanúja miatt Hatala József országos
rendõrfõkapitány szeptember 10-én feljelentést tett az augusztusban halálos balesetet szenvedett motoros rendõr ügyében. A feljelentést a rendõrségi közlemény szerint az elõzmények feltárására
indított belsõ fegyelmi vizsgálat alapozta meg. Az ORFK közleménye szerint a fegyelmi vizsgálat olyan megállapításokra jutott,
melynek alapján nem zárható ki a fegyelmin kívül büntetõjogi felelõsség is. A rendõrség hatáskörébe tartozó nem büntetõjogi, hanem
fegyelmi vizsgálat és eljárás jelenleg is tart.

FELHÍVÁS
a szolgálat közben életét veszített Telegdi Zsolt r. fõtörzsõrmester úr családjának megsegítésére
Tragikus körülmények között sajnos ismét elveszítettük egy bajtársunkat, s egyben tagtársunkat. Telegdi
Zsolt r. fõtörzsõrmester úr szolgálata ellátása közben 2010.08.16-án az M1 autópálya vizes útburkolatán
motorjával elcsúszott, majd az esés következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínre érkezõ mentõk már nem tudták megmenteni az életét. 33 éves kollégánk értelmetlen halála megdöbbentõ, többszörös
tragédia. Egy ereje teljében lévõ, olyan fiatalember nem térhetett vissza a szolgálatból, kit otthon egyéves
kisfia, és második gyermekükkel várandós szeretõ felesége várt haza. A halálhírt barátaival, kollégáival
együtt mély megrendüléssel fogadtuk. Hozzátartozói, szerettei gyászában osztozunk.
E felhívással mindazokhoz fordulunk, kik a gyászban osztozva segítséget kívánnak nyújtani szolgálat közben elhunyt kollégánk családjának, árván maradt gyermekeinek.
Telegdi Zsolt r. fõtörzsõrmester úr közeli hozzátartozóinak beleegyezésével ezért közzéteszünk egy számlaszámot, amelyre elhunyt bajtársunk családja részére továbbíthatók az adományok. Segítõ szándékú felajánlásaikat az özvegyen maradt Zsebõk Ágnes

OTP Banknál vezetett 11773401-00295275 számú számlájára tehetik meg.
Köszönet mindazoknak, akik ily módon járulnak hozzá a tragédia okozta nehézségek viseléséhez.
Budapest – Komárom, 2010. augusztus 19.
a gyászban osztozó kollégák és a Független Rendõr Szakszervezet
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Néhány gondolat a kriminalisztikai szakjogász
és szakokleveles rendõrtiszti képzésrõl
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképzõ Intézete szervezésében 2005 szeptemberétõl folyamatosan felsõfokú szakirányú továbbképzést szervez a jogalkalmazás különbözõ területén mûködõ jogászok és rendõrtisztek részére.
Szeretném néhány gondolattal bemutatni a képzésünk kezdeti lépéseit.
Hosszú bírói gyakorlattal rendelkezõ büntetõ
bíróként már az egyetemi tanulmányaim alatt következetesen e szép és nemes hivatásra készülve speciálkollégium
formájában részt vettem az igazságügyi orvostan és az igazságügyi
elmekórtan oktatásban. A joghallgatók számára nem volt könnyû
feladat az orvostudomány területére kitekinteni, engem azonban
már ekkor is érdekelt a jogtudomány mellett az általam igen tisztelt
orvostudomány is és tudtam, hogy büntetõbíróként az ekkor szerzett ismereteket hasznosítani tudom. Több évtizedes bírói munkám
közben valóban hasznosítottam a megszerzett ismereteket és elõsegítette a tisztánlátásom különbözõ büntetõügyekben gyakran felmerülõ ellentétes orvos szakértõi vélemények helyes megítélését,
az ellentétek tisztázását és bizonyítékként történõ értékelését, és ez
által az adott ügy megalapozott tényállásának megállapítását.
Az elmúlt évtizedben a büntetõügyek struktúrájában jelentõs változás következett be – az erõszakos és az élet elleni bûncselekmények rendkívül durva, korábban nem ismert fondorlatos formában
jelennek meg. Egyre több a nehezen felderíthetõ, szervezetten elkövetett, brutális, több minõsítõ körülményt is megvalósító kiemelkedõ tárgyi súlyú élet elleni bûncselekmény. Ezek felderítése a nyomozó hatóságot, az ügyészséget és a bíróságot is komoly feladat elé
állítja. A kiemelkedõ, a közvéleményt foglalkoztató elnehezült büntetõügyekben gyors és hatékony felelõsségre vonás indokolt. Éppen
ezért ahhoz, hogy a társadalom jogos elvárásának eleget tegyünk,
szükséges a jogalkalmazóknak a képzése, és nem csupán a büntetõ
anyagi és eljárási jog változásainak figyelemmel kísérésével, hanem
a büntetõeljárásokat segítõ segédtudományok szakértõi vizsgálati
módszereivel történõ megismertetés is igényként jelentkezik.
Ezek a szempontok indítottak arra, hogy 2004. év elején megosztottam gondolataim az egyetem keretében mûködõ Deák Intézet
vezetésével a szakértõi kommunikáció jelentõségérõl, és egyetértésükkel elindult a felvetett szakirányú képzés megszervezése, és a
kriminalisztikai szakjogász képzés akkreditálási eljárása. 2005 februárjában az Egyetemi Tanács támogatása mellett a képzést akkreditálták. A gyors intézkedést elõsegítette a Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága elnökének, a legfõbb ügyésznek és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetésének támogatása. A
képzés céljaként azt jelöltük meg, hogy a büntetõjog alkalmazás
különbözõ területén mûködõ jogalkalmazók a különleges szakértelmet igénylõ kriminalisztikai szakkérdésekben kellõ jártasságot
szerezzenek, a segédtudományokban (orvostudomány, mûszaki tudomány, közgazdasági tudomány) véleményt adó szakértõk vizsgálati módszereit megismerjék, a szakértõi vizsgálatokat szakszerûen értékelni, mérlegelni tudják. 2005 szeptemberében megindult
az oktatás „Kriminalisztikai szakjogász és rendvédelmi szakember“ képzési szak megjelöléssel jelentõs érdeklõdés mellett. Az elsõ évfolyamban nagy létszámmal kezdtük meg az oktatást. A képzés legmagasabb szakmai színvonalának biztosítása érdekében az
adott szakterület legkiválóbb mûvelõit kértem fel elõadónak. A ha-

zai és nemzetközi szaktekintélynek örvendõ szakemberek, szakértõk kivétel nélkül örömmel vállalkoztak a hosszú igazságügyi szakértõi munkában végzett tapasztalataik és tudásanyaguk átadására.
Valamennyi szakértõ oktatónk átérezte a képzés fontosságát, céljának idõszerûségét, és ma már elmondhatom, hogy e képzés elõsegíti az igazságszolgáltatás idõszerûbb, hatékonyabb és megalapozottabb mûködését.
Az elsõ évben még négy félév volt az oktatás, jelenleg azonban
a képzés idõtartama három félév és a negyedik félévben a hallgatók a választott konzulensek együttmûködésével elkészítik a szakdolgozatot, majd a záróvizsga és a szakdolgozat védés alapján „kriminalisztikai szakjogász vagy kriminalisztika rendvédelmi szakember” diplomát vehetnek át ünnepélyes keretek között.
Az elmúlt évben szélesítettük a képzésben résztvevõk körét azzal, hogy lehetõséget biztosítottunk egyéb képzési területen alapképzésben szerzett alapfokozattal és szakképzettséggel rendelkezõknek, ha elvégezték a rendõrszervezõ (korábban rendõrszervezõ
tiszt szakképzést OKJ 71891501) és legalább három év szolgálati
idõvel rendelkezõ rendészeti, bûnügyi igazgatási, nemzetbiztonsági katonai védelmi szakterületen mûködnek.
Ez év júniusában már a negyedik évfolyam hallgatói tettek kiváló eredménnyel záróvizsgát és szerezték meg a diplomát és az
oklevelet. Ez év szeptemberében már az ötödik évfolyam második
félévét végzik hallgatóink. Valamennyi évfolyamról, mint szakfelelõs arról tudok beszámolni, hogy az elõadásokat példaértékû részvétellel hallgatták, a gyakorlatokon aktívan részt vettek és a záróvizsgán 4,7-4,71-72, és a most avatott évfolyam 4,81-es átlaggal,
jeles eredménnyel szerezték meg a diplomájukat. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a munka mellett a hallgatóink a saját hivatásuk gyakorlásában nagy hivatástudattal rendelkeznek és a napi
munkájukban e kiemelkedõ tudásanyagot jól fogják hasznosítani.
A szakértõ oktatótársaim visszajelzései, de a saját személyes tapasztalatom alapján is észlelhetõ a szakértõi kirendelésekkor a vádiratszerkesztésekben, a bírói tárgyalótermekben és az ügydöntõ határozatokban a végzett hallgatóink tudása, és úgy érzem, hogy amiért ezt a képzést megszerveztük és folyamatosan oktatjuk, az akkreditálásban megjelölt célt megvalósítja.
Ez úton is megköszönöm az egyetemnek, ezen belül a Deák Ferenc Továbbképzõ Intézetnek és a 37 fõs oktatói testületnek a képzés folyamatos szervezését és a kiemelkedõ szakmai és emberi magatartásukat.
Változatlan elhatározásom, hogy a képzés iránt érdeklõdõk
munkáltatóival kezdeményezni fogom a támogatást, mivel valamennyi fõhatóság / bíróság, ügyészség, rendõrség / érdeke, hogy a
szélesebb tudással és ismeretanyaggal rendelkezõ személyek vegyenek részt a bûnüldözésben és az igazságszolgáltatásban.
Végül szeretnék köszönetet mondani a Független Rendõr Szakszervezet lapjának, mivel egy ízben már megjelentetett ismeretterjesztõ cikket a képzésrõl és ezzel is támogatja és ráirányítja a figyelmet a rendõri vezetésnek a képzés fontosságára, különös tekintettel arra, hogy ilyen átfogó kriminalisztikai képzés az országban
egyedülálló.
Dr. Tóth Éva
Kriminalisztikai képzés szakfelelõse
Legfelsõbb Bírósági bíró
A Fõvárosi Ítélõtábla tanácselnöke
Címzetes egyetemi tanár

FRSZ kedvezmény két DIEGO áruházban
A DIEGO – a szakszervezetünkkel kötött együttmûködési megállapodás alapján – 7% kedvezményt biztosít tagjaink számára a budapesti Pólus Centerben és a Szentendrén található
áruházaiban kínált termékek áraiból. A DIEGO kereskedelmi hálózat meghatározó szerepet
tölt be a magyarországi laminált padló, szõnyeg, PVC-padló, függöny és az ezekhez tartozó
kiegészítõ termékek kereskedelmi piacán. Az áruházlánc széles választékából az FRSZ tagok
tagsági igazolványuk felmutatásával vásárolhatnak kedvezményesen.
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A legendás autóvadász: Sánta László
MÉLTÓK A TÁRSADALOM ELISMERÉSÉRE
Ne adja fel, uram: a remény hal meg utoljára – ezzel a mondattal búcsúzik a telefonos ügyféltõl Sánta László, az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóságának munkatársa. A gépjármû körözési vonalvezetõ „autóvadász” ezt a közhelynek tûnõ vigaszt azonban
nem afféle gyógyírként, lelki balzsamként használja a pórul
járt autótulajdonosokkal történõ tárgyalásokon – évtizedes tapasztalatai igazolják, hogy a gépjármûvek sorsa gyakran nem
a tolvajok elképzelései szerint alakul.
- Baráti körömben többször okozott komoly konfliktust az ellopott autó – nem ritkán alapjaiban rengette meg a teljes családi
költségvetést. A bûnözõk „fénykora” a ’90-es évekre datálódik: a
gépkocsi piac liberalizálódása, az autótípusok kavalkádja, a gazdaság és a szolgáltatások átalakulása számtalan szerencselovagot
arra ösztönzött, hogy a feketegazdaságban alapozza meg anyagi
jólétét. A rendõrség és a biztosítók ugyan jelentõs szellemi és pénzügyi befektetést valósítottak meg a bûnözõi kör háttérbe szorítására, mégis hosszú évekbe telt, amíg ennek érdemi hatását a társadalom észlelhette. Idõközben az is nyilvánvalóvá vált, hogy az autó
tolvajok ellen indokolt a széleskörû összefogás – magam is így kerültem a rend õreivel szorosabb munkakapcsolatba, végül – ez év
április elejétõl – a Bûnügyi Koordinációs Osztály állományába.
A közalkalmazotti státuszban lévõ Sánta László tíz éve önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül csatlakozott az autóvadászok elkötelezett táborához. Ez idõ alatt nem csak a rendõrséggel alakult ki egyfajta bizalmi alapon mûködõ kontaktus – egyre többen csatlakoztak
hozzájuk a civil szféra hasonló érdeklõdésû szereplõi is, napjainkban pedig egy autóvadász program már elképzelhetetlen tûzoltók,
vámosok, polgárõrök jelenléte nélkül.

- A civil kurázsi és a rendõrségi szervezettség eredménye a felderítések magas száma. Jelenleg
több mint száz fõ foglakozik az illegális birtoklásban érintett gépkocsikkal: ellenõrzéseink azonban kiterjednek a bûnelkövetésben, a hitelsértésben érintett autókra csakúgy, mint a forgalomból kivont, vagy a mûszakilag érvénytelen jármûvekre. Célunk
egyértelmû: a gazdaság kifehérítése ezen a területen is. Nem titkolom: szenvedéllyel és örömmel veszek részt az autóvadászatban, s örülök, hogy ezt a köz érdekében
kifejtett munkát immár a testület tagjaként végezhetem. Tudom,
hogy sokan szorítanak értünk: autótulajdonosok, kereskedõk, biztosítók. Sikeres tevékenységünk ugyanis azt az üzenetet küldi a bûnözõknek, hogy túl nagy a kockázat - érdemesebb jogkövetõ magatartást tanúsítaniuk.
S hogy érzékelhetõ váljon a „vadászat” mérete: a 2009/10-es
szezonban több mint másfélmillió gépjármû került látókörükbe, s
az általuk visszajuttatott autók értéke meghaladja a hat és fél milliárd forintot. A statisztikai adatok pusztán száraz tényeknek minõsülhetnek, ám makacs bizonyítékok. Igazolások arra, hogy a magyar autóvadászok – közöttük Sánta László - méltók a társadalom,
a gépkocsi tulajdonosok elismerésére.
Süli Ferenc

Vadászat egy kicsit másképpen
Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Független Rendõr Szakszervezet dunaújvárosi tagszervezete által jelentõsen támogatott autóvadász
kupa, mely most az
I. FRSZ- Pentele
Autóvadász Kupa
néven került lebonyolításra. (Dunapentele településre épült Dunaújváros, és annak óvárosi részét ma is így hívják)
Eddig Május 1. kupa néven futott a verseny, de soha nem sikerült május elsején megrendezni, ezért határozott úgy a szervezõség,
hogy nevet változtat…
Mi is az autóvadászat? A dunaújvárosiak 2005 óta rendezik meg
rendszeresen az autóvadász kupát. A nap során az ország minden
részébõl érkezett csapatok – rendõrök, polgárõrök, közterület-felügyelõk, vámosok, bv-sek – akik összesen 26.000. azaz: huszonhatezer jármûvet ellenõriztek rendszámfelismerõ rendszerek segítségével. Azaz a résztvevõ tizenhárom csapat megállítás nélkül
szûrt meg ennyi közlekedõt, s csak azt állították meg, akiknél jelzett a rendszer.
Összesen nyolcvannyolc esetben kellett intézkedni. Fennakadt
az ellenõrzésen körözött autó, személy, nyolc autót lízing nem fizetés miatt vontak ki a forgalomból, további ötvenhat esetben szin-

tén kivonás, vagy lejárt mûszaki miatt kellett közbelépni. Különbözõ szabálysértések miatt tizenkét helyszíni bírságot is kiosztottak.
Mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a versenyben szereplõk szabadidejükben vettek részt és vesznek részt az ország más
részében is szervezett hasonló autóvadász versenyeken!
A verseny
végén a szervezésben és
lebonyolításban egyaránt
résztvevõ,
valamint dolgozóikkal is
képviselt
Pálhalmai Országos BV intézetben gyûltek össze a résztvevõk az
eredményhirdetésre és a megérdemelt vacsorára. Ez rendkívül jó
hangulatban bonyolódott végkimerülésig, és addig, míg a távolból
jött csapatok jobbnak látták elindulni, hisz többen másnap már
szolgálatba léptek.
Míg el nem felejtem, a végeredmény: a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a szombathelyi csapat állhatott fel, második lett a
váciak csapata, míg elsõ helyen az adonyi csapat végzett. A különdíjat a gödiek vihettek haza.
A díjakat segített átadni Budavári Árpád r. alezredes, Dunaújváros rendõrkapitánya és Fekete Mihály r. õrnagy, a közlekedési osztály vezetõje – akik aktívan részt is vettek (!), egyébként mind a
kettejüket tagjaink sorában tudhatjuk.
Orgovány Zoltán Fejér megyei elnök
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Kis magyar abszurd, avagy miért bírságolhatja
a rendõrséget egy civil gazdasági társaság?
Közel három éve történt: a
Független Rendõr Szakszervezet BRFK-án szolgálatot teljesítõ tisztségviselõit több kolléga kereste fel, s jelezték, hogy a
fõvárosi rendõri vezetés velük
fizetteti ki a díjtalan parkolási
engedéllyel nem rendelkezõ,
ám szabályosan parkoló, lízingelt autókra kirótt büntetéseket.
Szakszervezetünk e problémát a BRFK vezetése elé tárta a 2008.
november 12-én megrendezett BRÉF ülésen. Elmondtuk: a parkolóóra keresése hátráltatja az intézkedés végrehajtását, más esetekben
pedig veszélyezteti az õrzésbiztonsági szabályok betartását. Mindezekre tekintettel tájékoztatást kértünk arról, hogy a probléma megoldása érdekében milyen intézkedéseket tesz a munkáltató.
A fõkapitányság vezetése arról adott tájékoztatást, hogy a
BRFK tulajdonában álló szolgálati gépjármûvek rendelkeznek a
Fõvárosi Önkormányzat által kiadott díjmentes parkolási engedélylyel. Ezzel szemben díjfizetési kötelezettség áll fenn a rendõrség által lízingelt gépjármûvek esetében, ugyanis a hatályos rendelet nem
teszi lehetõvé a lízingelt autók ingyenes parkolójeggyel való ellátását. Megtudtuk, hogy 2008-ban a BRFK gazdasági igazgatósága
150 pótdíjfizetési felszólítást kapott, melyeket továbbítottak az
érintett jármûvet üzemeltetõ szolgálati hely vezetõjének. Arról is
tájékoztatást kaptunk, hogy ez a probléma 2002 óta áll fenn, de
megoldása nem a BRFK vezetésén múlik.
A gordiuszi csomó átvágásához a Fõvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizottságának segítségét kértük, s a 2009. január

14-én megtartott ülésre meghívást kapott Pongó Géza fõtitkár
is! Javasoltuk a bizottságnak: módosítsák a rendeletet olyan
formában, hogy a lízingelt gépkocsik is díjtalanul parkolhassanak. Elképzelésünket - nagy örömünkre - támogatta a grémium.
A rendelet módosítása meg is történt, azonban a BRFK továbbra sem kapott több gépkocsira érvényes ingyenes parkolási engedélyt.
Ez év elején ismét megkerestük a rendõri vezetést! Azt a választ
adták, hogy az önkormányzat nem emelte az ingyenes parkolójegyek számát, hiába teszi lehetõvé a rendelet! Ezt az információt
erõsítette meg Danielisz Béla bizottság elnök is, aki arról tájékoztatott: a bizottság javaslata ellenére engedéllyel a közgyûlés nem
szavazta meg, hogy minden rendõrségi gépjármû el legyen ellátva
ingyenes parkolási engedéllyel!
Tudomásunk szerint a kialakult gyakorlat egyedülálló Európában! A szomszédos országok rendõrei elképzelhetetlennek tartják,
hogy a szolgálati gépjármûvel parkoló rendõr jegyet vegyen! Kálváriánkat hallva csak zavartan mosolyognak a történeten. Nem értik, hogy a közbiztonság védelmében tevékenykedõ rendõrséget
hogy büntetheti meg egy civil parkolási társaság? Fõvárosi kollégáinknak már annál kevesebb okuk van a jókedvre, amikor több
ezer forintos bírságokat kell kifizetniük csak azért, hogy munkájukat késedelem nélkül elvégezhessék.
A hivatalok útvesztõit és a nemtörõdömséget megunva, az
FRSZ idén augusztus végén a belügyminiszternél kezdeményezte a
KRESZ módosítását, a szolgálati gépjármûvek közterületeken való
ingyenes parkolásának biztosítása érdekében. Lapzártánkig a miniszter még nem válaszolt javaslatunkra.
Zoltán Gábor megyei elnök és V.F.

A rendõrlányok
a 28. foci-világbajnokságra készülnek
A 28. kispályás rendõr-foci világbajsorán újra lesz lehetõségünk az ismenokságot a tavalyihoz hasonlóan az
retségek bõvítésére.
idén is október elsõ felében rendezik
A hölgyeken kívül egyébként két
meg Hollandiában. A sporttalálkozó
magyar férficsapat is részt vett a tortörténetében elõször 2006-ban vettek
nán, ahol a versenyzõket 140 nyolc-tíz
részt a vetélkedõn magyar rendõrláfõbõl álló csoportra osztották, akik könyok, a második alkalomra tavaly
zül a legjobb eredményt elértek jutottak
került sor – tudtuk meg Fekete Idátovább az egyenes kieséses rendszerben
tól, a csapat egyik legjobb játékosálejátszott fordulókhoz. A rendõrlányok
tól. A Független Rendõr Szakszervevégig a Marveld Resort arénában játzet tagja elmondta azt is, hogy várhaszottak, ahol utolsó meccsükön az a
tóan hagyomány lesz a tornán való
Madrid nõi csapat volt az ellenfelük,
hazai részvételbõl, az idei világbajamelyik a verseny bronzérmese lett.
nokságra ugyanis már beneveztek a
Kissé keserûen gondolnak arra, hogy az
Álló sor (balról-jobbra): Lógó Rita, Czompó Szilvia,
BRFK-s hölgyek, akik az idén nem
önköltséges bajnokságra való tavalyi
Reiner Melinda, Szamosy Ágnes, Kiss Zsuzsanna (RRI)
kilencen, hanem tizenhárman lépnek
kijutásukat a sok megkeresés ellenére
Térdelnek (balról-jobbra): Fekete Ida, Borbély
pályára.
nagyon kevesen támogatták. Ezért is
Beáta, Szabó Csilla, Baksa Szonja
- A csapat 2009-es szereplése kihálásak Óbuda Békásmegyer ÖnkorCsatlakozott hozzánk Szilágyi Krisztina (BTO),
emelkedõ eredményt ugyan nem hományzatán, valamint az Óbudai KözOrudzsev Andrea (VI. ker.)
zott, de máig él emlékezetünkben a felbiztonsági Nonprofit Kft.-n kívül a
készülés, az 1300 kilométeres út, a hollandiai kint lét öt napjának
Jusztícia Sport Egyesületnek és a Red Bullnak. Hogy az idén kire,
minden pillanata és természetesen a versenytársakkal való találkikre számíthatnak, még nem derült ki. Szerencsére mezük van,
kozások hangulata. Sikerült eljutnunk Amszterdamba is, ahol nem
amit a Független Rendõr Szakszervezettõl kaptak ajándékba tatudtunk betelni a város szépségével. Mindent ugyan képtelenek
valy. Ami biztosnak tûnik: úgy, mint 2009-ben, a világbajnokság
voltunk felfedezni, de úgy gondoljuk: az idei világbajnokság
idejére szolgálati mentességet biztosít a BRFK a résztvevõknek.
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A depresszióról
„ A legjobb orvosság az ember számára az ember maga.
A legnagyszerûbb gyógymód a szeretet”- Paracelsus
Az egészség a test, a lélek, a szellem egysége: ha a lélek beteg, a
testet betegíti meg - ezért a lelki egyensúly megtartására nagy
hangsúlyt kell fektetni. A lélek egyik betegsége a depresszió! A szó
maga is ezt jelenti: benne van a presszió=nyomás, ami lenyom, leteper, az aktivitásban gátol, s amely kísérõ testi tünetekben is megjelenik. Fáradtság, alvászavar, étvágytalanság, fejfájás, apátia, szexuális vágy csökkenése, heves szívdobogás, nyomás érzése a szívtájékon, asztmás tünetek, félelem a haláltól, az élet elvesztésétõl.
A depressziós ember maga ellen fordul, elfojtja az érzéseit, agresszív lesz, agresszivitását önmaga ellen fordítja, lelkiismeret furdalás terheli a lelkét, gyakran öngyilkos gondolatok kínozzák.
Betegségbe menekül a felelõsség alól, nem cselekszik, lemond
az élet kínálta lehetõségekrõl, ezért magányossá válik. Önértékelése csökken, hiányzik belõle az érzelmek átélésének képessége és
ezért érzéketlenné válik az öröm, a szeretet átélésére.
Megszakítja kapcsolatát a külvilággal, a családtagjaival, a barátokkal, és hagyja, hogy mindez eluralkodjon rajta. Elfogadja a hamis tézist, hogy életének semmi értelme.
Pedig minden életnek értelme van - feladatunk van, azért születtünk, hogy a feladatokat megoldjuk, a kihívásokat, amiket az élettõl kapunk, vállaljuk, Fel kell vállalni saját magunkat minden esetben, hiszen nem kaphatunk az élettõl megoldhatatlan feladatot.
Hinni kell saját magunkban, hogy képesek vagyunk felállni és harcolni - az ember ugyanis mindenre képes.
Kitartóan kell harcolni saját magunk ellen, visszatérni önmagunkhoz, feleszmélni és ezt a tüzet felhasználva magunkkal szemben meg kell tanulni válaszolni a sors kihívásaira.
Szembe nézni a halállal, megbékélni az élet körforgásával, elfogadni a test halandóságát.
Ki kell nyilvánítani az érzéseinket: tudni kell sírni is, ha itt az
ideje, a sírásnak oldó és tisztító hatása van a testre és a lélekre!
Átadni magunkat az érzéseinknek: kimutatni, az örömet, a boldogságot és a haragot is, mert az elfojtott negatív érzések lerakódnak a tudatalattiban és betegséget okoznak.
Azt kell tenni, amit valójában szeretnénk, nem azt, amit mások
elvárnak tõlünk - felvállalni önmagunkat, felismerni a szép dolgokat és átélni, élvezni az életet, minden kihívásával együtt.
A depresszióból az egyetlen kivezetõ út, ha valóban saját Énünket éljük!
Merjük felvállalni azt, amilyenek vagyunk valójából, felismerni
az igazi vágyainkat, és megvalósítani azt, nem engedni mások elnyomásának, nem kell mindig megfelelni!
Nézzünk szembe a depresszióval! Keressük meg azt, amit nagyon régóta elnyomtunk, nézzünk szembe az igazsággal, találjuk
meg az igazi Énünket, hinni saját magunkban, hogy képesek vagyunk a gyógyulásra.
Megtalálni a középpontunkat - a meditáció, relaxáció nagyon
sokat segíthet ebben.
Tûzzûnk ki célokat és vigyük véghez, elõször kis célok megvalósítására törekedjünk, majd egyre több és nagyobb célokat valósítsunk meg. A leghosszabb út is az elsõ lépéssel kezdõdik!
Fogadjuk el a betegséget, merüljünk el benne és analizáljuk,
hogy mi miért történt, legyünk õszinték saját magunkhoz - ismerjük be a hibáinkat, javítsuk ki azokat.
Merjünk bocsánatot kérni, ha úgy érezzük, hogy valakit megbántottunk, nyújtsunk kezünket, kössünk békét, forduljunk nyílt
szívvel az emberekhez, ápoljuk a kapcsolatainkat.
Tudjunk adni és elfogadni - elõször adni kell ahhoz, hogy kapjunk, ha szeretet adunk át, azt kapjuk vissza, ha gyûlöletet, akkor
azt.

Ismerjük fel a gondok tanítását, kérdezzük meg saját magunktól, hogy ez a betegség mire tanított, válaszoljunk õszintén, ne
hagyjuk eluralkodni a pesszimizmust és a cinizmust a lelkünkön.
Gondolkodjunk pozitívan! Mérlegeljünk, nézzük meg a dolgokat a másik oldaláról is, mert mindennek van egy jó és egy rossz oldala, a pozitivitásban ott a negativitás is!
Meg kell tanulni ismét szeretni, elsõsorban saját magunkat, és
ha tudjuk szeretni saját magunkat, akkor mást is tudunk! Csak akkor tudjuk átadni a szeretetünket másnak, ha mi magunk is képesek
vagyunk a szeretetre. A legnagyobb bátorság a szeretetet elfogadni
és kimutatni - tegyük meg, legyünk boldogok. Higgyünk a szeretet
erejében: a szeretet mindent legyõz és felemel.
A szeretet lényege az elfogadás, a másik ember elfogadása és
tisztelete, elfogadni mindenkit olyannak amilyen, megváltoztatni
csak saját magunkat lehet.
Fogadjuk el a segítséget, a jó szándékot, forduljunk bizalommal
a családtagjaink felé, és ha kell, tudjunk kérni!
Le kell gyõznünk a félelmünket, mert csak akkor tudunk fejlõdni és gyõzni, ha félelmünkkel szembenézünk!
Csak egyedül mi tudunk meggyógyulni, csak akarni kell, el kell
fogadni a felénk nyújtott segítõ kezet!
Hippokratész is megmondta „ha nem vagy kész változtatni az
életeden, nem lehet segíteni rajtad”
A kulcs nálad van, a Te kezedben! Akard és sikerülni fog!
Lajosné Adamek Erzsébet
kineziológus

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELÉS
Elérhetõ árak!
Szent Rókus Kórház Szakrendelõ IV. em. 416.
1085 Budapest, Sthaly u. 7-9.
- Voll-elektroakupunktúrás állapotfelmérés szükség esetén terápia,
fájdalmatlan és teljes képet ad a szervezetben lévõ folyamatokról,
allergia teszt, immunerõsítõ és vitaminok bemérése,
- Jadeköves masszázságy, erõsití az immunrendszert, stresszt old,
nyújtja a gerincoszlopot,
- Bemer mágneses terápia, csont és sebgyógyítás,
reumatikus probléma, vérellátási, keringési, anyagcserezavarok,
bõrbetegségek, fájdalomkezelés,
OEP Támogatással is igénybe vehetõ!
Szakorvosi beutaló szükséges!
- Homeopátia, „hasonlót a hasonlóval” a szelíd gyógymód
- Kineziológia, a betegséget okozó lelki problémák feltárása és oldása,
stressz oldás,
- Fülakupunktúrás addiktológia, méregtelenítés, szenvedélybetegségek csökkentése
- Bach-virágterápia, virágcseppekkel a lelki egyensúly helyreállítása
- Reflexológia-talpmasszázs, lélekmasszázs, Yumeyho, Svédmasszázs,
Ayurvédikus masszázs,
- Akupresszúra, Moxa-terápia, Köpölyözés, Fülgyertyázás,
- Intimtorna, erõsití a gátizmokat, inkontinencia megelõzése és
kezelése,
Minden csütörtökön este 18-19-ig ingyenes testi-lelki szellemi
méregtelenítés, fülakupunktúrával

Bejelentkezés: 06302242376
www.rokus-tgy.hu
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Közös nyilatkozat
A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek javasolják a belügyi ágazathoz tartozó valamennyi állománycsoport 2011. évi juttatásának
áttekintése érdekében a BÉT összehívását 2010. szeptember hónapban.
A belügyi ágazathoz tartozó érdekképviseletek a szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó képzési rendszer átalakításáról, valamint
az illetmény- és nyugdíjrendszerének átalakításáról szóló kormány elõterjesztések áttekintését követõen az alábbi álláspontot alakították ki:
1) A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek elvárják a munkáltatótól, hogy a szolgálati viszonyban állókra vonatkozó törvény
módosítása a következõ alpontokban megfogalmazott juttatásokat
az állomány részére megtartsa: a) cafeteria, b) ruhapénz, c) távolléti díj jelenlegi szabályozása, d) utazási költségtérítés, illetve e) a
13. havi illetményt állítsa vissza.
Az illetményrendszer átalakításáról szóló elõterjesztésben szereplõ 30 %-os illetménynövekedés ne konszumálja magába ezeket
a juttatásokat. A munkavállalói oldal elvárja a kormánytól, hogy a
szja. csökkentésébõl származó többletjövedelem az ígért 30%-os
illetménynövekedésbe ne számoljon bele.
2) A beosztási hely szerinti díjazás mértéke a javasolt formában
nem elfogadható, mert indokolatlanul nagy különbségeket generál
az illetményben. A belügyi érdekképviseletek véleménye szerint
indokolt lenne a végrehajtói szinten feladatot ellátók – területi, helyi szervek - részére egy alap szorzó, az irányítói szinten feladatot
ellátók – országos hatáskörû szervek, minisztériumi -, pedig magasabb szorzó bevezetése. A bevezetésre tervezett új illetményrendszer az alparancsnoki állomány bérének semmilyen díjázására nem
tesz javaslatot, annak ellenére, hogy az alosztályvezetõi és a szolgálatparancsnoki beosztásokat betöltõkkel szemben támasztott
többletkövetelmények ezt indokolnák. Javasoljuk ezen beosztásoknak megfelelõ kategória meghatározását az illetménytáblába.
3) A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek indokoltnak tartják a
végrehajtói állomány illetményrendszerének teljes áttekintését. Az
új illetményrendszert a teljes állomány tekintetében egységesen,
legfeljebb két ütemben (I. ütem 2011. január 1., II. ütem 2012. január 1.) tartjuk szükségesnek bevezetni! Az érdekképviseletek ragaszkodnak ahhoz, hogy külön rendészeti illetményalap kerüljön bevezetésre, amely a köztisztviselõi illetményalap meghatározott százalékkal növelt összegében kerül meghatározásra, és az illetményszámítás alapjául szolgáló illetményalap évenkénti emelése százalékos
arányaiban kövesse a mindenkori minimálbér éves emelését.
4) A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek szükségesnek tartják, hogy a szolgálati nyugdíjrendszer változásai a szerzett jogokat
ne érintsék és a Hszt. alapján rögzített nyugdíjak változatlan felté-

telrendszerét a kormány az új szolgálati törvény átmeneti rendelkezésében szabályozza. A kormány biztosítsa annak feltételeit, hogy
a 1996. szeptember 01. elõtt felszereltek a jelenleg is hatályos szabályok alapján vonulhassanak nyugdíjba.
5) A szolgálati jogviszony felsõ határa a társadalombiztosítási
nyugdíjkorhatártól 5 évvel alacsonyabb életkorban kerüljön meghatározásra és ez a 2010-ben érvényes életkorban (57) legyen maximálva.
A leírtakon túl javasoljuk spanyol és portugál mintára a tartalék állományúak / rendelkezési állományúak képzését, a szolgálati nyugdíjra
vonatkozó szabályban meghatározott életkor elérése elõtt 5 évvel.
6) Az érdekképviseletek javasolják a tûzoltóságok tekintetében
azon munkakörök, illetve beosztások megjelenítését az illetményrendszerben, amelyek speciális megítélés alá esnek és a jelenlegi
rendszerben nincsenek feltüntetve.
7) A hivatásos állományból számukra fel nem róható önhibájukon kívül távozni kényszerülõk (létszámleépítés, átszervezés,
egészségügyi okból alkalmatlanná válók) szolgálati nyugdíjra való
jogosultságának, illetve nyugdíjának korlátozását az érdekképviseletek elfogadhatatlannak tartják.
8) A kedvezményes szolgálati idõ szorzókat valamilyen formában
szükségesnek tartjuk fenntartani. Az érdekképviseletek egyetértenek,
hogy a jelenlegi forma átalakítást igényel, de meghatározott munkakörök tekintetében a kedvezmény eltörlésével nem értünk egyet! Ezeket a munkaköröket szükséges a szakmai szervek által meghatározni,
mint például fedett nyomozó, tûzoltó…. A kedvezményes szolgálati
idõre jogosult 25 év tényleges szolgálati idõ után szerezhet szolgálati
nyugdíjra jogosultságot, azonban a szolgálati nyugdíj számításánál a
kedvezményes idõk többlet kedvezményt jelentenének.
9) Az érdekképviseletek javasolják a rendvédelmi szektor aktív,
nyugállományú és hozzátartozói ellátását biztosító, területi szervenként olyan egészségügyi ellátó rendszer kialakítását – akár a
meglévõ alapján - amely magába foglalja az alap-, a szakorvosi és
fekvõbeteg ellátást, az alkalmassági vizsgákat, foglalkozási egészségügyet, valamint a Füv-eljárás lefolytatását biztosító egészségügyi ellátó rendszert.
10) A nyilatkozatot aláíró érdekképviseletek álláspontja szerint
az illetményrendszer átalakítása nem koherens a képzési rendszer
átalakításával, tekintettel arra, hogy az utóbbi továbbra sem szabályozza a beosztásban történõ fokozatos elõmenetel lehetõségét.
A nyilatkozatot az FRSZ mellett aláírták a BRDSZ, az
RKDSZ, az NBSZ, az NBSZSZ, a KDSZ, a HTFSZ, az FTSZ,
az PVDSZ, FBVSZOSZ, a BVDOSZ és a VPFSZ elnökei, illetve fõtitkárai.

LIGA HÍREK
A Kormány 100 napja
100 napja, hogy a kormány megalakult és gõzerõvel akcióba lépett.
Sajnos a gõz sikolya és a szíjak csattogása miatt nem hallotta még
meg a munkavállalók hangját, a felcsapó szénpor és füst miatt pedig nem látja, mit tipor el éppen a gép. Csak egy biztos dolog van,
hogy a gõzhenger beindult, a kazánt fûteni kell, a lendület nem törhet meg, érdekegyeztetésre nincs idõ.
Ebben a száz napban a kormány minden kommunikációs eszközt bevetett ahhoz, hogy elhitesse mindenkivel, szükséges és jó,
amit tesz. A társadalom pedig a korrupciós ügyek, végkielégítések
és megszorítások malomkövei között õrlõdve valóban úgy érezte,
hogy most már tenni kell valamit, oda kell csapni. Azonban ebben
a nagy sietségben – képzavarral élve – a fürdõvízzel a gyereket is
kiöntötte a kormány, amikor mindenkire kiterjesztette a 98 százalékos, visszamenõlegesen befizetendõ különadót, indoklás nélkül
elbocsáthatóvá tette a kormánytisztviselõket, és biztosítás nélküli
jogviszonyt teremtett a ház körüli munkavégzés adminisztrációjának enyhítése okán.
A LIGA Szakszervezetek sosem tagadta elégedetlenségét a

leköszönt kormányzat intézkedéseivel, és nem hallgatott arról sem
az elmúlt évek során, hogy több nagy reformot is végre kellene hajtani a gazdaság kifehérítése és a korrupció leküzdése érdekében,
valamint csökkenteni kellene a munkavállalói terheket. Az új kormánytól is csak annyit várt, hogy megalakulása után, egyeztetve a
szociális partnerekkel, belekezdjen egy átgondolt, hosszú távon
fenntartható, a gazdaságot fellendítõ, a munkavállalók helyzetén
jelentõsen könnyítõ program kidolgozásába és végrehajtásába.
Ehelyett azonban a késõbbi kormánypárt a szakmai, civil-, és szakszervezetek teljes figyelmen kívül hagyásával, még a kormány
megalakulása elõtt olyan törvények meghozatalára szánta el magát,
amelyek súlyosan érintették a munkavállalókat, és amelyek legtöbbje még komoly gondot okozhat a kormányzat számára, amikor
azok az Alkotmánybíróság kontrollján megbuknak.
Az elmúlt száz nap után ideje volna tehát a gõzgépbõl kiszállni,
körülnézni. De legalább lassítani. Átgondolni a dolgokat, beszélgetni, majd közösen cselekedni.
Forrás: LIGA
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Hartmann István: elõnyt jelent az FRSZ tagság
Szomorú események felidézésével
kezdõdik beszélgetésünk Hartmann
Istvánnal, az FRSZ Közép-dunántúli Régiójának elnökével. A közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt három rendõr kolléga
közül ketten ebben a térségben teljesítettek szolgálatot. A részvét kinyilvánítása megrendítõ kötelezettsége ilyen esetekben a munkavállalókat képviselõ szakszervezet tisztségviselõinek.
- Megrázó, felkavaró heteken, hónapokon vagyunk túl, s csak
reménykedhetünk, hogy a hozzátartozók fájdalmát némileg enyhíthettük azzal, hogy velük voltunk a kritikus pillanatokban, s
hogy szerény lehetõségeink mellett anyagi támogatást is tudtunk nyújtani Telegdi Zsolt tagtársunk özvegyének. Az események mellett nem mehetünk el szótlanul – a motoros baleset arra is felhívta a figyelmet, hogy a testület egyes vezetõi nem hajtották végre maradéktalanul a belügyminiszter utasításait. A
következmények ismertek, s remélem, megnyugtatóak lesznek: a
fegyelmi felelõsségre vonás mellett ismét felülvizsgálják a rendõrség tulajdonában lévõ gépjármûvek mûszaki állapotát.
Hartmann István álláspontja szerint ezek az esetek is felhívják a figyelmet arra, hogy még markánsabban kell a dolgozók
érdekeit képviselniük a szakszervezeteknek - a hitelesség és a
szakértelem igénye miatt pedig megnõ a jogsegélyszolgálat
szerepe.
- Régiónkban több olyan ügy van folyamatban, melyekben a
jogászok mellett magam is képviselem az érintett tagokat a
munkáltatóval szemben. Egy bûnügyi technikus kollégánknak
már kedvezõ, jogerõs ítélettel ugyan lezárult a pere, három,
azonos beosztásban szolgálatot teljesítõ rendõr azonban csak
szeptemberben számíthat – elsõ fokon – bírósági döntésre.

Jó néhány olyan fegyelmi, kártérítési ügy is borzolja a munkatársak idegeit, melyek némi toleranciával már lezárhatók lettek
volna – ezekben joggal számíthatnánk a vezetõk lojalitására.
Komárom-Esztergom megyében jeleztük, hogy állampolgári jogokat sért, ha a KMB-s rendõrök magán telefonszámait nyilvánosságra hozzák – e felhívás mögött az áll, hogy szolgálati mobiltelefon híján kénytelenek voltak sajátjukat használni. Örömmel konstatáltuk, hogy immár ez a probléma is megoldódott.
Felvállaltuk egy közalkalmazott – takarítónõ – munkajogi vitáját is, s úgy gondolom, sikerül korrekt módon megoldani a kérdést. Ez a fellépésünk részét képezi a kollektív szerzõdés várható módosításának, hiszen abban – többek között - azt szeretnénk
rögzíteni, hogy a közalkalmazotti státuszban lévõk ne legyenek
hátrányban a hivatásos állomány tagjaival szemben. Mindhárom megyében elõkészítettük a Kollektív Szerzõdés aláírását –
ezt hosszas egyeztetés elõzte meg, csakúgy, mint az esélyegyenlõségi terv felülvizsgálatát. Abban bízom, hogy mindhárom megye rendõri vezetése partner lesz koncepciónk elfogadásában. S
mivel régiónkból sokan jelen voltak az árvízi védekezéseknél, az
ott felmerült gondokra is pozitív választ kellett adnunk – remélhetõleg közmegelégedésre.
A régióelnöktõl megtudhattuk, hogy egy gyûjtés eredményeképp viszonylag jelentõs összeggel tudták támogatni azt a borsodi, két gyermekét egyedül nevelõ kolléganõt, akit szintén árvíz sújtott. S mivel a bürokrácia kiismerhetetlen útjai a testületen belül is léteznek, kénytelenek voltak felhívni a GEI figyelmét, hogy áthelyezés esetén sem indokolt az FRSZ tagsági díjat kétszer levonni. S hogy mégis érdemes legyen a szakszervezethez tartozni, azt különbözõ kedvezmények biztosításával is
igazolni kívánják a rendõrök között. Így például a pápai kollégák literenként tíz forinttal kevesebbet fizetnek egy egyik helyi
benzinkúton, s a veszprémfajszi sportpanzió szolgáltatásainál is
elõnyt jelent az FRSZ tagság.
Süli Ferenc

Pozitív változásokra várva
A közalkalmazottak a rendõrségi hierarchia perifériáján helyezkednek el, s ez a tény azzal a szomorú konklúzióval jár,
hogy a gazdasági válság a testület legszegényebb rétegét
érinti. Mindezt tetézi, hogy évek óta nem volt e körben számottevõ béremelés, sõt - a legtöbb szakértõ szerint – öt-tízszázalékos bércsökkenést szenvedtünk el - nyilatkozta lapunknak egy évvel ezelõtt Weisz József, a GEI FRSZ titkára. A megyei elnöki tisztet is betöltõ szakszervezeti aktivista
szerint ezért is van óriási várakozás a közszájon forgó bérkorrekcióval kapcsolatban.
- A hivatásos állományt érintõ illetményemeléssel kapcsolatos hírek a kormányváltás óta keringenek a testületen belül.
Ezek a nem hivatalos források felerõsítik a közalkalmazottak
jogos igényeit: pozitív változásokra, többek között béremelésre várnak. Hasonlóan viszonyulnak a Belügyminisztérium
irányítóihoz és a szakmai vezetéshez is – érdemi intézkedéseket szorgalmaznak az élet- és munkakörülmények javítása terén. Az általuk megfogalmazott és korábban jogos kritikával
illetett cafetéria és adózási rendszer átalakításától is azt remélik, hogy a meglehetõsen visszafogott jövedelem mellett is
növekedhet életszínvonaluk. Napi kapcsolatban vagyok a kollégákkal, az FRSZ közalkalmazotti tagjaival, s tudom, milyen

hétköznapi terhek nyomasztják õket
– tudom, hogy a családi költségvetésükben minden forint számít. Lehangoló helyzetük miatt is fokozott
várakozás észlelhetõ ebben a körben, itt kapaszkodnak legjobban az
elõremutató változásokba.
Weisz József szerint valóban elérkezett az idõ, hogy az érintettek a
közalkalmazotti tanács tagjainak
megválasztásakor is jelezzék: az érdemi fordulat nem tûr további halasztást, s ennek kikényszerítéséhez elkötelezett érdekvédõk szükségesek.
- Számtalan fontos kérdéskörben kell állást foglalnunk, hiszen
az elmúlt évek megszorító intézkedései után valódi reformokra
van szükség. Ismeretes, hogy a nyugdíj és egyéb juttatások terén
is hátrányos helyzetben vagyunk a hivatásos állománnyal szemben – a különbségek csökkentése a szakmai munka, a színvonal javításának egyik feltétele. Meggyõzõdésem, hogy a Független
Rendõr Szakszervezetnek élen kell járnia ebben a harcban, s így
nem csak a taglétszámot növelheti, hanem egyre több szimpaSüli Ferenc
tizánsot is maga mellé állíthat.
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FRSZ családi nap Miskolc
Családi juniális nap volt a Független Rendõr Szakszervezet szervezésében Miskolcon 2010. augusztus 28-án, szombaton a Diósgyõri
Várstrand területén.
Sokan felkapják a fejüket a juniális szóra. Sajnos igen! Juniálist
tartottunk, mert a júniusra tervezett rendezvényünk megtartásába
beleszólt az idõjárás és a víz. Hiszen nemzetünk egyik legnagyobb
költõje, Petõfi Sándor is megírta híres versében „azért a víz az úr”.
És júniusban - legalábbis nálunk - Borsodban az volt. Juniálisunkat
júniusban elvitte az ár augusztus utolsó hétvégéjére.
Nevét meghagytuk. Így azonban egy nyárbúcsúztató, iskolaköszöntõ rendezvény sikeredett belõle. Akár szó szerint. Hiszen a hét
végével beköszöntött az õsz. Ezt éreztük a bõrünkön is. Annak ellenére, hogy hét közben még a hõmérséklet napközben többször
meghaladta a harminc fokot, szombatra kissé lehûlt a levegõ. Sõt a
reggeli órákban még az esõ is elkezdett cseperegni. Jöttek az érdeklõdõ telefonok. Mi lesz? Meg lesz tartva az esõ ellenére?
Mi, szervezõk annyira bíztunk a jó idõben, hogy fedett helyre
nem is gondoltunk. Nehéz is lehetett volna ennyi embernek fedett
helyet találni. Több mint hatszáz fõ jelentkezett elõzetesen a felhívásunkra. Az elmúlt több mint tíz év tapasztalatával a hátunk mögött azonban tudtuk, hogy a végsõ létszám ennél sokkal több. Hiszen sokan vannak úgy évrõl-évre, hogy a rendezvény napján gondolják meg magukat, és jönnek el szórakozni. Így bárki érdeklõdött, mindenkinek azt mondtuk, hogy jöjjenek bátran. És az égiek
meg is könyörültek rajtunk. Talán eszükbe jutott, hogy egyszer már
mostohán bántak velünk, szervezõkkel.
A rövid esõ után kezdett megtelni a strand gyerekzsivajjal. Viszont az idõ nem javult annyira, hogy fürdeni is lehetett volna. Így
a „szárazföldön” kellett olyan programokkal elkáprázatni a családokat, hogy feledtetni lehessen velük a medence, és a napozás élményét. Programban nem is volt hiány.
Szerencsére a Nemzedékek Biztonsága Alapítvány is a segítségünkre sietett Császár Józsefné vezetésével. Hiszen komplett mûsorral jöttek színesíteni juniálisunkat. A mûsort Tomi bohóc kezdte, és teremtett vidám hangulatot a gyerekek és felnõttek körében.
A bohócot követõen Anita mûvésznõ énekelt nagy sikerrel a hallgatóságnak. Színpad, pódium hiányában a hallgatóság között, igyekeztek mûsorukba bevonni, szórakoztatni a körülöttük állókat. Ami
sikerült is, hiszen egy pódiumra felállni még a gyerekek közül sem
mindegyiknek van bátorsága. Más az, amikor szinte e tömeg között

kell együttmûködni a mûvésszel. Könnyebben megy az éneklés, a
bohóccal történõ fellépés.
A mûsorblokkot két részre szakítva a Borsod megyei Rendõrfõkapitányság „Bükk” bevetési alosztálya beosztottai tartottak
színvonalas bemutatót a közönségnek. Idõben felhívták a kisgyermekes szülõk figyelmét az éles hanghatásokra. A gyerekek nagy
örömére a bemutatót nagy fegyverropogás kísérte. Ezt követõen a
népszerû nevükön a „kommandósok” bemutatták technikai felszerelésüket is.
A „kommandósokat” követõen a Fõkapitányság Forgalomellenõrzõ alosztályának beosztottai mutatták be tecnikai eszközeiket, a
motorokat, és a quadokat. Természetesen megengedték azt is, hogy
a kíváncsiak felüljenek a jármûvekre.

A „szakmai program” után a Szikszói Rugóláb Akrobatikus
Rock and Roll Tánccsoport következett, és kápráztatták el mûsorukkal a kíváncsi tömeget. Bizonyára sok gyerek fejében megfogalmazódott a gondolat, és kaptak kedvet ahhoz, hogy maguk is elkezdjenek táncot tanulni. Aztán újabb bohóc következett. Õ a poénjai mellett a lufi hajtogatási tudásával is lenyûgözte a gyerekeket
és a felnõtteket.
Gondolva a felnõttekre és a musicalkedvelõkre, egy fiatal, kezdõ, de ígéretes tehetség, Csaholczi Gusztáv adott elõ néhány közkedvelt musicalbõl dalokat.
Az idõ elõrehaladtával nagyon sokan keresték meg a büfét,
hogy csillapítsák éhségüket, szomjukat. Itt szinte egész nap folyamatos sor állt.

A mûsorok befejeztével kezdõdtek a különbözõ versenyek, melyekre nagyon sok nevezés érkezett. Talán azért volt ennyi érdeklõdõ, mert értékes ajándékok kerültek átadásra az elsõ helyezetteknek. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a közlekedési versenyünk elsõ helyezettjeinek egy-egy értékes kerékpárt ajánlott fel.
Mindezeken túlmenõen nagyon sok kisebb-nagyobb ajándékot osztottunk szét a résztvevõk között.
Különbözõ versenyekre nevezhettek be az érdeklõdõk. Volt kerékpáros tudásról számot adó versenypálya, melyen idõre kellett
végigmenni, minél kevesebb hibaponttal. Volt sorverseny, amely
több feladatból állt. Nagy sikere volt még az airsoft lõpályának. Itt
is idõre kellett a versenyszámot teljesíteni, minél kevesebb lõszer
felhasználásával.
Akik nem éreztek magukban elég ambíciót, hogy a különbözõ
versenyekre benevezzenek, azok több szórakoztató eszközt is
igénybe vehettek. Értékes ajándékokért lehetett ”horgászni” egy
mini tóból. A felállított ugráló várnak és a mászóháznak nagy sikere volt a gyerekek körében. A strand aszfaltozott teniszpályáján
több kisebb-nagyobb pedálos gokart állt a gyerekek rendelkezésére, amellyel „vezetési” tudásukat csiszolhatták.
A magyar nép állítólag lovas nemzet. A lovaglást kedvelõk reggeltõl zárásig hódolhattak szenvedélyüknek. Persze nemcsak õk lovagoltak, hiszen az is kipróbálhatta és megízlelhette a lovaglás
szépségét, aki még nem ült lovon. A kultúrát és a történelmet kedvelõk is kielégíthették kíváncsiságukat, hiszen a strand mellett álló
diósgyõri vár is látogatható volt részünkre.
Mivel családi napról „beszélünk”, egy sajnálatos része is volt rendezvényünknek. A közelmúltban vesztettünk el egy dunántúli motoros
kollégánkat balesetben. Ezért, hogy segíteni tudjunk magára maradt
családjának, a büfé mellett egy fekete lepellel letakart asztalra egy koszorú mellé kitettük elhunyt kollégánk fényképet és egy perselyt, kérve a résztvevõket, hogy adományaikkal támogassák várandós feleségét és pici gyermekét. A gyûjtésbõl befolyt összeget – kiegészítve – átutaljuk az FRSZ honlapján és a felhívásban is megjelölt számlára.
A késõ délutáni órákban zárult a rendezvényünk, melyen reményeink szerint mindenki jól érezte magát. Ez – úgy gondolom –,
nem rajtunk, szervezõkön múlott, hiszen mi igyekeztünk úgy szervezni, az egész napot, hogy a rendezvényre kilátogatók tartalmas
programokkal tudják hasznosan eltölteni egész napjukat.
Asztalos Zoltán, a Miskolci Tagszervezet Titkára
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Családi nap Hajdú-Bihar megyében, Földesen
Hagyományteremtõ jelleggel augusztus elsõ vasárnapján - elsõ alkalommal –került megrendezésre Hajdú-Biharban a megyei FRSZ
családi nap. A rendezvény helyszínéül Földes községet választották megyénk tagszervezeti titkárai. Ez a település Debrecentõl 35
km-re fekszik, határában festõi környezetben a szabadidõközponttal és a strandfürdõ komplexumával. A választásnál meghatározó
szereppel bírt, hogy itt rossz idõ esetén sem kellett volna elhalasztani az összejövetelt. A „B” verzió szerint ugyanis a szabadidõközpont helyett a falu hatalmas mûvelõdési házában jöttünk volna öszsze. Szívünk mélyén azonban bíztunk a jó idõben, s arra számítottunk, hogy a tartalmas programokon való részvételt és a remélhetõleg ízletes ebéd elfogyasztását követõen a résztvevõnek lehetõsége
nyílik a központ szomszédságában elhelyezkedõ meleg vizû strandon való kikapcsolódásra, felüdülésre, szórakozásra.
A hosszas elõkészítõ munkát követõen a rendezvényt megelõzõ
nap nagy kétségek között telt el, hiszen az égiek nem voltak kegyesek a szombaton megrendezett országos rendezvényekhez. Vasárnap reggelre azonban a felhõk eltûntek, még a nap is nyújtogatta
sugarait. Az érkezõ vendégeket friss, a helyszínen kiépített kemencében sütött - tejföllel, bacon szalonnával, lila hagymával ízesített,
ínycsiklandó - kenyérlángos várta. A hajdúszoboszlói tagszervezet
egy része a szerencsés véletlennek köszönhetõen a vígan fütyülõ és
csilingelõ DOTTO kisvonattal gurult be a szabadidõközpont udvarára Hajdúszoboszlóról.

Karácsony Béla Hajdú-Bihar megyei elnök köszöntötte a tagságot, a családtagokat, a meghívott vendégeket – közöttük szakszervezetünk fõtitkárát, Pongó Gézát, Molnár János általános ügyvivõt,
Kiss János régióelnököt, s ezzel megnyitotta a rendezvényt. Mintegy felvezetõként a helyi kutyás egyesület produkciója következett, ahol a lelkes négylábúak - gazdáikkal együtt - pazar bemutatót tartottak, bebizonyítva, hogy a kutya az ember legjobb segítõje,
védelmezõje, barátja. Közben a nagy sátor alatt a gyerekek gyöngyöt fûztek, papír- sárkányt készítettek és a kicsik arcára a lelkes
szervezõk tigrist, ördögöt, tündért, bûbájt varázsoltak arcfestéssel.
Szüleik ez alatt a TIGÁZ sátrában az energiatakarékossággal kapcsolatos totót tölthették ki - hárman értékes nyereményt, gázár támogatást nyertek.
Egymást érték a vonzó és látványos események: a derecskei
gimnázium rendvédelmi és honvédelmi szakos hallgatói közelharc
imitációja óriási elismerést kapott a publikumtól, csakúgy, mint a
Kabai Nyári Színház elõadói által összeállított musicalválogatás.
S közben kényeztették a jövõ nemzedékét: beülhettek a gyerekek a mentõ-, rendõr- és tûzoltó autókba, kipróbálhatták az ott lévõ eszközöket, felülhettek a rendõrmotorra. A kisvonat pedig megállás nélkül szállította gyermek és felnõtt utasait egy–egy rövid kalandozásra a község girbegurba utcáin.
Támogatóink által lehetõség nyílt igen tetemes mennyiségû joghurt elfogyasztására, valamint a kuriózumnak számító kecskesajt
kóstolóra. Az ebéd elkészültének idején nem csak a szakácsok, hanem az égiek is izgalmassá tették a résztvevõk életét. Lehetett izgulni - bár nem alappal - a szakácsok által elkészített étel ízletességéért, valamint azért, hogy az idõközben eleredt esõ közepette hogyan tovább. Egy biztos volt: szárazon bizton nem fogja senki

megúszni ezt a bulit. Odafönt úgy gondolták, hogy aki bátor, az
marad, hiszen az esõ - amilyen hamar érkezett, olyan - hamar el is
ment. Így a programok folytatódhattak tovább.
Az ebédet és az esõ elvonulását követõen lovaglásra nyílt lehetõség, valamint a légpuska lövészet, a TIGÁZ totó és a fõzõverseny
eredményhirdetése következett. Ezután a csapat egy része strandolásra adta a fejét, kipróbálta a földesi gyógyvíz áldásos hatását.
A programok a sötétedéssel és a DOTTO kisvonat búcsúfütytyével és csilingelésével értek véget.
Jól éreztük magunkat. Közel ötszázan gyûltünk össze együtt
örülni, pihenni. Példátlan volt, hogy ennyi szakszervezeti tag, meghívott vendég érzett kedvet, hogy akár utazás árán is, de családjukkal részt vegyenek ezen a rendezvényen. Öröm volt látni a sok ismerõs arcot, öröm volt megismerkedni tagságunk családjával. Jó
volt látni a sok-sok boldog kis gyermek pofiját.
A nap végén megpihenve úgy éreztük: megérte! Tagtársaink
elégedettségét látva magunk is éreztük, hogy ez a rendezvény rendhagyó volt és ezután minden évben, más-más helyszínen ismét érdemes megrendeznünk. Köszönetet mondunk minden kedves szervezõnek, támogatónak, segítõnek, akik munkájukkal, hozzájárulásukkal lehetõvé tették számunkra, hogy igazán jól érezhessük magunkat.
Köszönjük a közel félezer embernek, tagtársainknak és családtagjaiknak, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket.
Bízunk abban, hogy mindenki jól érezte magát – étlen- szomjan, élmények nélkül senki nem távozott Földesrõl.
Köszönjük a tagszervezeti titkároknak azt az áldozatkész munkát, mellyel energiájukat és szabadidejüket nem kímélve végezték
el a rájuk háruló feladatokat. Megszervezték a csapatokat, a
bográcsolást és megszervezték az utazást is.
Köszönjük a segítséget a Földesi Szabadidõközpont és Strandfürdõ vezetõjének és dolgozóinak. Õk azok, akik egész napos áldozatkész, önzetlen munkával, a maguk módján hozzájárultak ahhoz,
hogy számukra ismeretlen emberek - kollégáink, tagtársaink és családtagjaik maximálisan jól érezzék magukat, és felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik anyagilag járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez. Kiemelt támogatóink voltak: Földes
község képviselõ-testülete, a TIGÁZ Zrt., a Szûcs Tüzép Hajdúszoboszló, a Kabai Vágóhíd, a Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapitányság, a HUNÉP Zrt. Debrecen, az Alföldi Tej Kft., Tetétlen
község képviselõ-testülete, Barna István vállalkozó és a Földes
Term-Co Rt.. Rajtuk kívül támogatták még a rendezvényt: a
Chemostart Kft., Örvendi László képviselõ, az Otthon Üzletház
Kft., a Mezei VILL, a Bobájka Kft., a Földes Rákóczi Kft., a Földes Vegyesipari Kft., Kaba város polgármestere, Sáp Község Önkormányzata, az Országos Mentõszolgálat és a Püspökladányi Tûzoltóság.
Jövõre, veletek, ugyanitt - vagy valahol Hajdúban!
Karácsony Béla, megyei elnök
Bali Imre, a püspökladányi tagszervezet titkára
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- Itt a villamosszékben mi az utolsó kívánsága?
- Mikor rám ereszti az áramot, bátorítóan fogja meg a jobb
kezemet!
***
- Képzeld, Petra, azt olvastam, hogy a túlvilágon újjászületünk
valamilyen állat testében!
- Juj! Ezek szerint elõfordulhat, hogy belõlem egy csúf kis béka lesz?
- Nem, nem! Kétszer ugyanaz nem lehet az ember!
***
- Maguk ott lent a gödörben azok a skót turisták, akik három napja
tûntek el?
- Igen, a jégen csúszva ide lezuhantunk!
- Most már nyugodjanak meg, itt a Vöröskereszt!
- Menjenek tovább, mi nem adakozunk!
***
- Krisztike, te mit fogsz csinálni, ha olyan idõs leszel, mint amilyen
én vagyok?
- Fogyókúrázom.

FRáSZ

- Milyen jól táncolsz, Józsi! Kár, hogy csak most találkoztam veled
elõször. De miért vagy ilyen sápadt?
- Hosszú idõ után most szabadultam a börtönbõl.
- Miért ültél?
- Megfojtottam a feleségemet és elástam.
- Jaj, de örülök! Hiszen akkor te most nõtlen vagy!
***
- Te haver, mit jelent az a szó, hogy bigámia?
- Az azt jelenti, hogy a kelleténél eggyel több feleséged van.
- Akkor ugyanaz, mint a monogámia.
***
- Mit csinál ott az istállóban, szomszéd úr?
- Hányom a ganét.
- Hát mit zabált reggel?
***
Melyik a villamos energiával legjobban ellátott ország?
Magyarország: Nagy a feszültség. Kicsi az ellenállás. Minden csak
volt. A vezetõk érintése halálos.

Rejtvény
Vízszintes: 1. Megfejtendõ 1. (zárt betû: S, Z, E, Ü, S,
E) 13. Szédít 14. Iró, költõ (Edgar Allan) 15. Gallyon
16. Verstartozék névelõvel 17. Könnyû, rózsaszín bor
19. Gépkocsi röv. 20. Síró 22. Létrehozói 24. Ad régiesen 25. Fehér kérgû fa 27. A. É. 28. Alarm 29. Magyarország jele a netvilágban 31. Állat keze 33. V. K. 34.
Rántotta 37. Z. C. 38. Keresztül 39. Protekciózó 41. G.
G. 42. Csukta 44. Nádas eleje! 45. Neked ... (véged van)
46. Kettõs betû 48. Famaradvány 50. Féltíz! 51. Átölel
55. Oltalma (Zeusz pajzsa) 57. Helyrag 58. Pitymallik
60. Vásárolt 61. Árasztott régiesen 63. Arrafelé 64. Nem
hall 65. 66. Széke
Függõleges: 2. Csukódik 3. Amelyek 4. Az ilyen szónak
van becsülete 5. Saint röv. 6. E. P. I. 7. Személyérõl 8.
Evõeszköz népiesen 9. Csukó 10. E. G. 11. Fõvárosa:
Lomé 12. 16. Megfejtendõ 2. (zárt betûk: Í, K, S, A) 17.
Fémvegyületei 18. Földmûvelõ eszközöm 21. Gaz 23.
Ütemes mozgás 26. Rajna, ahogy otthon írják 30. Akit
elküldenek, annak ezt szokás kiadni 32. Többletre utaló
kifejezés 35. Páratlan lakó! 36. Morzejel 38. Ellenértékek 40. Rendfokozat 41. Nyertes 43. Angol területmérték 47. Írásrészek 49. Ö. É. G. 52. Per szereplõje 53.
Tény 54. Ady múzsája 56. Díszes fordítva 59. Marie
José ... (színésznõ) 62. Némán tol! 64. Félig sütõ!
A helyes megfejtõk között FRSZ ajándéktárgyakat
– póló, sapka, bögre – sorsolunk ki.
A megfejtéseket szeptember 30-ig kérjük a központi
iroda címére beküldeni: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
I. em. A borítékra kérjük ráírni: Rejtvény
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Térítésmentes biztosítási alkusz szolgáltatás
Az FRSZ és a BIZTOR Alkusz Kft. közötti együttmûködési megállapodás alapján partnerünk vállalja, hogy:
• szakmailag és árérték arány szerint átvizsgálja már meglévõ biztosításainkat (élet, lakás, felelõsség, casco, kötelezõ stb.);
• szükség esetén javaslatot tesz a szerzõdés átdolgozására, biztosítók megversenyeztetésére;
• új biztosítási igényeinket megversenyezteti a hazánkban mûködõ valamennyi biztosítónál;
• kár esetén segítséget nyújt érdekeink érvényesítésében (kárbejelentõ kitöltése, kárszakértõvel idõpont egyeztetés, tárgyalás stb.).
A BIZTOR Alkusz szolgáltatása ingyenes, így annak igénybevétele jelentõs megtakarítást hozhat, még akkor is, ha ragaszkodunk jelenlegi biztosítónkhoz. A BIZTOR Alkusz Kft. szolgáltatásának igénybevételéhez egy alkuszi megbízást kell kitölteni és
megküldeni a cidor.mihaly@biztor.hu email címre.
További információt a BIZTOR Alkusz Kft. honlapján (www.biztor.hu), vagy Cidor Mihály úrtól (06-42-595-248.,
06-70-319-6500, 70/ 432-8505, cidor.mihaly@biztor.hu)

Kedvezményes belépõ a Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdõbe
Mórahalom Város Önkormányzata és az FRSZ Kiskunhalasi Tagszervezete közötti együttmûködési
megállapodás alapján tagjaink kedvezményesen vehetik igénybe a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdõ szolgáltatásait.
A fürdõ széleskörû gyógy- és wellness szolgáltatásaival, fedett és szabadtéri élménymedencéivel, 10.000 m2-es parkosított zöldfelületével közel 1,5 hektáros területen helyezkedik el, mely nem csupán a gyógyulni,
hanem a kikapcsolódni, pihenni, valamint a sportolni vágyok igényeit is
maximálisan kielégíti. A nyári idõszakban 13 medence áll a vendégek
rendelkezésére, a téli hónapokban nyolc medencében (2 szabadtéri és 6
fedett medence) gyógyulhatnak a vendégek. Öt medencénkben korszerû
vízforgató-berendezés üzemel.
Tagjaink a kedvezményt az önkormányzat által rendelkezésünkre
bocsájtott „Hûségpont füzet“ felmutatásával vehetik igénybe. A füzet birtokosa - a teljes áron
1.500,- Ft-os felnõtt, az 1.100,Ft-os diák és a 600,- Ft-os árú
gyermek belépõvel szemben –
egységesen 500,- Ft/fõ árú belépõjegy vásárlására jogosult.
A „Hûségpont füzeteket“
tagjaink a Szeged Rendõrkapitányságon Zsura Brigitta (3349-91), a Szeged HRK-n Guzsik
János (33-77-86), a Kelebia
HRK-n Balázs-Piri Réka (3376-50), a Kiskunhalasi Õrzött
Szálláson Tóth Csaba (33-7400) tisztségviselõinktõl igényelhetik elõzetes egyeztetés után.

Kedvezményes fényképelõhívás
a Pólus Centerben
Az FRSZ és a tulajdonos közötti megállapodás alapján a Pólus Centerben (Market Street 405.)
található QAISZI Fotószaküzlet tagjaink számára 10% kedvezményt biztosít a hagyományos
és a digitális fényképezõgéppel készített fényképek elõhívásának, valamint az egyéb képkidolgozással kapcsolatos szolgáltatásainak áraiból. A szaküzlet által alkalmazott Kodak-digitális
képkidolgozási szolgáltatás lehetõséget teremt arra, hogy hagyományos, vagy digitális felvételekbõl a képkidolgozás során a lehetõ legjobb minõséget lehessen kihozni. A QAISZI FOTÓ
szolgáltatásai részletesebben a szaküzlet weblapján tekinthetõek meg: www.qaiszifoto.hu

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!)

