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IV. Kossuth Kupa Testvérvárosok teremlabdarúgó tornája
A hagyományokhoz
híven Cegléd egyik
legrangosabb rendez-
vénysorozatába kap-
csolódtunk be a
„Kossuth Kupa”
megrendezésével és
lebonyolításával, im-
már negyedik alka-
lommal.

A szervezéshez
szükséges pénz egy
részét pályázaton
nyertük a Ceglédi
Önkormányzattól, és
a rendezvényt az
FRSZ és a BRDSZ

48. sz. alapszervezete is támogatta.
A versenyt Ambrus Zoltán r. alezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Ceg-

lédi Rendõrkapitányság vezetõje nyitotta meg. A tornán nyolc csapat vett

részt, köztük az FRSZ ceglédi tagszervezeté is. A mérkõzések sportszerû
és igen komoly küzdelmeket hoztak, melyek végén immár második alka-
lommal Gyergyószentmiklós csapata emelhette magasba a vándorkupát.
A torna legjobb kapusának a székelyudvarhelyi csapat hálóõrét, Varga
Györgyöt, legjobb játékosává pedig a Ceglédi Önkormányzat fáradhatat-
lan játékosát, dr. Nagy Lajost választották meg. A gólkirályi címet Máté
László, a sepsiszentgyörgyi csapat csatára szerezte meg.

A torna végeztével a hagyományokhoz híven egy ebéd keretében be-
széltük meg a pályán történteket, elemeztük a helyzeteket és a „mi lett
volna ha” kategóriákat.

A vendégek búcsúzóul elmondták, hogy jövõre ismét szívesen jönnek,
mivel a sportbarátságon kívül betekintést nyerhettek a rendõrök hétköz-
napi munkájába és egy másik oldalukról ismerhették meg a magyar rend-
õröket.

Czigány János EB tag

A torna végeredménye: 1. Gyergyószentmiklós 2. Sepsiszentgyörgy 3.
Cegléd Önkormányzat 4. Székelyudvarhely 5. Vasvár 6. FRSZ Cegléd 7.
Szentegyháza 8. Mühldorf

Balatonfüredi horgászverseny
2010. szeptember 18-án az FRSZ balatonfüredi tagszervezete által került
megrendezésre - hagyományteremtõ célzattal - az elsõ páros horgászver-
seny Tihanyban.

Az idõjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzõket, ugyanis a sorsolás-
kor és a verseny kezdetekor is szakadt az esõ. A zord idõjárás miatt csak
az igazán elszánt horgászok vettek részt, akik mindenre felkészültek és
nem jelentett problémát számukra a mostoha idõ sem. Délelõtt 10.00 óra
körül az idõjárás megkegyelmezett a versenyzõknek, elállt az esõ és néha
a nap is kisütött. A festõi szépségû Tihany látképe is mindjárt szebb lett
és a halak kapókedve is megjött. Ennek ellenére a verseny ideje alatt a
pontyok elkerültek bennünket, kizárólag kárászból állt össze a mérlegel-
hetõ zsákmány. A verseny végén eredményhirdetésre került sor, ahol a dí-
jazottak értékes tárgyjutalomban részesültek.

A legnagyobb hal kifogóját külön is díjazták a szervezõk, mely díjat
Bognár Attila vehetette át.

dr. Kiss Barnabás
A verseny végeredménye:
1. Tomkovics László – Körmendi János 18.380 gramm
2. Szabó Attila – Galibár Sándor 16.450 gramm
3. Nagy Tibor – Erdeit Tibor (BRDSZ 54. alapszervezet) 14.890 gramm

Családi nap Hajdúszoboszlón
Az idén, immáron a hagyományoknak meg-
felelõen került 2010. szeptember 25-én meg-
rendezésre az FRSZ hajdúszoboszlói tagszer-
vezetének támogatásával a Hajdúszoboszlói
Rendõrkapitányság családi napja. A rendez-
vény helyszínéül a Hajdúszoboszló és Nád-
udvar közötti útszakasz mellett lévõ Trófea
Vadászház adott otthont. Ez a helyszín festõi
szépségével a múlt rendszer vezetõitõl ma-
radt örökségként az utókor számára.

A vadászház egy kis erdõ szélén, egy pi-
ciny tó partjára épült. Ideális helyszín horgá-
szatra, vadászatra is. Természetesen mi csak
az elõbbi sportot ûztük. Gyönyörû napsütéses
idõre ébredtünk, bár sokat izgultak a szerve-
zõk az idõjósok által az elõrejelzésben említett aznapi szórványos zápo-
rok miatt. A reggeli órákban érkeztek a résztvevõk: felnõttek, gyerekek,
azok, akik a horgászat szenvedélyének kívántak hódolni. A kollégák nagy
része inkább a késõ délelõtti idõpontot választotta. A szervezõk gondos-
kodtak némi szíverõsítõrõl azok számára, akik nem voltak „vezetõ pozí-
cióban”. A kisebb gyermekek vidáman szaladgáltak a csodálatos napsü-
tésben az FRSZ által biztosított lufikkal és zászlókkal. Egész nap volt le-
hetõség arcfestésre, játszóházra, csocsózásra, és a vadászház mellett ki-
alakított játszótér használatára.

A nap színvonalát emelte nyugdíjas kollégánk és tagtársunk, Kiss

Zsigmond ny. r. százados, volt nádudvari
örsparancsnok íjász bemutatója. Õ egyébként
amatõr magyar bajnok, a nemzeti íjász válo-
gatott tagja, az idei Európa Kupa 6-ik helye-
zettje. Lehetõség volt az íjászat mesterségé-
nek kipróbálására, természetesen fix, mester-
séges célpontra.

A déli ebédet, melyet a vadászház étter-
mében készítettek el, kis ünnepség elõzte
meg. A rendõrkapitányság korábbi vezetõjét
leptük meg egy csekély, de annál rendha-
gyóbb ajándékkal. Készítettünk egy fénykép-
tablót, melyen volt kollégáival szerepelt dr.
Domján Sándor. Az alezredes meghatott és
elcsukló szavait az ebéd követte, majd kötet-

len beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.
A jól sikerült napot követõen nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy a

foglalkozás elérte célját, az ebéd elfogyott, a résztvevõk jól érezték ma-
gukat – a kollégák és hozzátartozóik egyaránt. Reméljük, a rendezvényen
készített fényképfelvételek láttán a fiatal, még családot nem alapító hely-
béli kollégák is kedvet kapnak majd, és a következõ rendezvényt talán a
teljes, szolgálatban nem lévõ állomány megtiszteli jelenlétével.

A rendezvényt az FRSZ hajdúszoboszlói tagszervezete jelentõs anya-
gi hozzájárulással támogatta.

Födõ István titkár
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A rendnek, a közbiztonságnak ára van
INTERJÚ DÁVID TIBORRAL, AZ FRSZ FÕTITKÁR-HELYETTESÉVEL

Viharos érdekegyeztetõ tárgyaláso-
kon van túl a Független Rendõr
Szakszervezet, s bár eredeti elképze-
léseinek csak töredékét sikerült a
munkáltató képviselõivel elfogad-
tatni, a következetes kiállás részben
tompította a kormányzati koncepció
élét. Dávid Tibor, az FRSZ fõtitkár-
helyettese szerint ugyanis a Hszt.
tervezett módosításából több olyan
pont is kikerült, melyek az állomány
körében elementáris felháborodást
váltottak ki. A harc azonban - bár

új hadszíntéren – folytatódik, hiszen a szolgálati törvény-terve-
zet seregnyi megszorítást tartalmaz, miközben a jogkorlátozá-
sok ellentételezései fel sem merültek a kormányzat részérõl.

- Fõtitkár-helyettes úr! Valóban új hadszíntérrõl beszélhetünk,
ugyanis az októberi SZÉF ülésen a belügyminiszter bejelentette: a
kabinet megszünteti a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyez-
tetõ Fórumát, s helyette új intézményt kíván létrehozni.

- Ma már történelem, s csak a legkitartóbb szakszervezeti veze-
tõk emlékeznek arra, hogy közel másfél évtizeddel ezelõtt - a Hszt.
elfogadásával szinte egy idõben - hozta létre az akkor regnáló kor-
mány az RSZTÉF-t, azt az érdekvédelmi fórumot, amely több évig
lehetõséget biztosított az érdemi munkának. Néhány év után azon-
ban mûködtetése kritikussá vált – indokolt volt tehát a SZÉF kere-
tein belülre terelni a munkavállalók és munkáltatók párbeszédét. A
kabinet ezt szüntette meg, s az egyeztetést csak szûkebb körben, a
Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumán kívánja lefolytatni.
Úgy gondoljuk: ezzel a döntéssel az érdekvédelmi képviselet felap-
rózódik, s tartani lehet attól, hogy a szolgálati viszonyra vonatkozó
szabályozás elveiben is lényeges eltérések lesznek. Ez utóbbi nyil-
vánvalóan visszás helyzetet és értelmetlen feszültségforrást teremt.
Az ominózus ülésen az FRSZ képviselõje kifejtette: sem a SZÉF
megszüntetésével, sem az új fórumok létrehozásával nem ért egyet,
hiszen – álláspontunk szerint – ezzel a döntéssel a kormányzat a
szakszervezeteket akarja megosztani, holott a katonák és a rend-
õrök érdeke számtalan ponton találkozik. 

- A bevezetõben érintettük a Hszt. módosításával kapcsolatos
élénk vitát. Ez ugyan nem zárult még le, ám úgy tûnik, csak részsi-
kereket tudnak felmutatni a szakszervezetek…

- Az október elején megtartott SZÉF ülés egyetlen napirendi
pontját az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló
tervezet megvitatása képezte – errõl végül megállapodtak a kor-
mány és a szakszervezetek képviselõi. A kompromisszum – az alá-
írók szerint - a munkabéke fenntartása érdekében született, azonban
álláspontunk szerint erre nem alkalmas, mert a tervezet által elfo-
gadott jogszabályi módosítások kivétel nélkül negatív, megszorító
hatásúak, s ami még elkeserítõbb: a jogkorlátozások ellentételezé-
se fel sem merült a kormány részérõl. Az FRSZ ezért nem szignál-
ta a megállapodást – nem kívánunk közremûködni olyan jogsza-
bály–módosítás támogatásában, amely az állomány és a tagság szá-
mára csak hátrányt jelent.

- Néhány hónappal ezelõtt óriási várakozás kísérte az új kor-
mány várható intézkedéseit, sõt még a közelmúltban is arról szól-
tak a hírek, hogy hamarosan jelentõs béremelésben részesülnek a
testület tagjai. Célszerû-e ilyen szituációban a konfrontációt vá-
lasztani?

- Kétségtelen, hogy a tagság és az állomány nagy várakozással
tekintett az új kormányzat mûködése elé, hiszen elfogadható élet-
pályát, elõmeneteli- és nyugdíjrendszert, s a korábban megszünte-
tett Belügyminisztérium visszaállítását várta. A napi megélhetési
gondokkal küszködõ rendõröknek reményt nyújtott, hogy ismét
szakmai alapon mûködõ tárca irányítása alatt dolgozhatnak. Ma vi-
szont már úgy látjuk: mind a minisztérium, mind a kormány képte-
len tudomásul venni, hogy a rendnek, a közbiztonságnak ára van, s
a szakszervezetek által hosszú évek óta deklarált bérfejlesztést,
technikai korszerûsítést nem lehet elodázni.  Tagadhatatlan az is: a
kormányzat sajátos taktikaként 30%-os bérfejlesztést lebegtetett a
közelmúltig, ám napjainkban már úgy tûnik, hogy 2013-ig nem

várható érdemi béremelés. S mivel várakozásainkban csalódtunk, a
hangnem és a stílus is változik a jövõben.

- A Hszt. tervezett módosítása kapcsán több kifogást is megfo-
galmazott a Független Rendõr Szakszervezet – a legkeményebb el-
lenállást a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos kormányzati koncepció
váltotta ki!

- Feleslegesnek tartjuk a belsõ ellenõrzés szigorításait, hiszen az
RSZVSZ eddig is kiszûrte közülünk azokat, akik méltatlanok vol-
tak az egyenruha viselésére, a társadalom, a lakosság bizalmára. A
Független Rendõr Szakszervezet sem fogja a bûnözõ rendõrt meg-
védeni – nem asszisztálunk a megtévedt kollégák bûneihez, s nem
nyújtunk nekik jogi tanácsadást sem. Visszautasítjuk azonban,
hogy egyesek szemében mi vagyunk a legkorruptabb szervezet,
amely ilyen szigorú belsõ ellenõrzést igényel. Változatlanul úgy
gondoljuk: a rendõrök a mindennapok hõsei, akik havi százezer fo-
rintos fizetésért a legtöbbet - életüket kockáztatják. Az elmúlt idõ-
szak is arról tanúskodik, hogy rendkívül veszélyes foglalkozás a
miénk, hiszen egy hónap alatt három halottja lett a testületnek. 

- Tudomásom szerint civil szervezetek, jogvédõk is felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a kormány meglehetõsen ingoványos talajra té-
vedt a rendõrök belsõ ellenõrzése kapcsán…

- A Transparency International szerint a rendészeti törvények
módosítás-tervezete több helyen alkotmányellenes megoldásokat,
korrupciós kockázatokat tartalmaz. Állásfoglalásukban megfogal-
mazzák, hogy a megbízhatósági vizsgálat bevezetése hatékony kor-
rupcióellenes eszköz lehet, de csak akkor, ha nem használják önké-
nyesen. A problémát az jelenti, hogy a tervezet szerint például a
rendvédelmi dolgozók egyéb engedélyek nélkül is kérhetnek meg-
bízhatósági vizsgálatot valakivel szemben. Ily módon viszont hi-
ányzik a szükséges bírói kontroll, s ez visszaélésekre adhat alkal-
mat. Emellett a megbízhatóság kritériumait sem egyértelmûen fo-
galmazták meg. A szervezet szerint a módosított jogszabály sérti
hazánk nemzetközi kötelezettségvállalásait, így az alkotmányt is.
Az emberi jogok és az alapvetõ szabadságjogok védelmérõl szóló
Római Egyezmény ugyanis kimondja, hogy a magán- és családi
életet érintõ rendészeti intézkedésekhez bírói engedély szükséges.
A jogszabály-tervezet ugyan definiálja a kifogástalan életvitelt, ám
a jogvédõk szerint ez a megfogalmazás túlságosan tág, nem egyér-
telmû meghatározásokat használ, s így jogbizonytalanságot szül. 

- „A jognak asztalánál” azonban nem mindig az igazság gyõz.
Az FRSZ ennek tudatában fordult több ügyben is a szaktárcához, il-
letve az Alkotmánybírósághoz. Milyen kérdésekben várják a mi-
nisztérium, illetve a taláros testület döntéseit?

- A Független Rendõr Szakszervezet levélben fordult a belügy-
miniszterhez: a kormányzat adjon garanciát arra, hogy a visszame-
nõleges hatállyal bevezetett különadó miatt joghátrányt elszenve-
dett kollégák utólagos jognyilatkozat módosításához – különösen a
még hátralévõ felmentési idõ egy részérõl való lemondásról – a
munkáltatók kötelezõen járuljanak hozzá. Ez rendkívül fontos, hi-
szen a felmentési idejüket töltõ munkatársaink a törvény ismerete
nélkül tették meg korábbi jognyilatkozataikat. 

Szakszervezetünk egyébként több vitatott jogszabály miatt for-
dult az Alkotmánybírósághoz, s ebben támogató partnerre találtunk
a LIGA konföderációban. A különadó kérdésében azonban nem
várhatjuk ki az AB döntését, hiszen ez napi problémát jelent kollé-
gáinknak Ugyancsak a legfõbb taláros testület állásfoglalását vár-
juk a hûségpénz és a passzív választójog kérdésében, s mindkettõ-
ben pozitív elbírálásban reménykedünk.

- Vannak viszont olyan intézkedések, jogszabályok, melyeket
„házon belül” is meg lehet oldani. Ezek közé tartozik a KRESZ mó-
dosítása is!

- Kezdeményeztük, hogy a megkülönböztetõ jelzés nélküli
rendõrautók a kijelölt helyeken díjtalanul parkolhassanak, hiszen
mégiscsak európai kuriozitásnak számít, hogy civil szervezetek,
cégek büntessék meg a munkájukat végzõ rendõröket. Mint isme-
retes, a belügyminiszterhez fordultunk a KRESZ módosítása ügyé-
ben - megelégeltük, hogy a kollégák feladatuk végzése közben a
parkolási díjjal kénytelenek foglalkozni. Ebben az ügyben gyors
intézkedést várunk a szaktárcától! 

Süli Ferenc
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AZ FRSZ KISEBBSÉGBEN MARADT
A SZÉF MUNKAVÁLLALÓI OLDALA FEJET HAJTOTT A KORMÁNYZATI AKARAT ELÕTT

A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumának
(SZÉF) 2010. október 1-jei ülésén lezárult az egyes rendészeti
tárgyú törvények módosításáról szóló, az FRSZ által követke-
zetesen elutasított, ún. rendészeti saláta-törvény egyeztetése.

A jogszabálytervezettel szembeni demonstráció meghirdeté-
sét lehetõvé tevõ egység a minisztériummal való egyeztetések
során megbomlott, s végül az FRSZ kisebbségben maradt eluta-
sító álláspontjával. A SZÉF 16 tagú munkavállalói oldalának 11
tagja (BRDSZ, BVDOSZ, FBVSZOSZ, FTSZ, HTFSZ,
NBHSZ, RKDSZ, RSZV, KDSZ, NESZÉSZ, VPFSZ) végül
aláírta a belügyminisztériumban azt a megállapodást, amely
zöld utat adott a kormányzat számára a saláta-törvény hatályba-
léptetéséhez.

A megállapodás elfogadásával az aláíró szakszervezetek
hozzájárulásukat adták a megbízhatósági vizsgálat intéz-
ményének bevezetéséhez és az ellenõrzés bírói kontroll nél-
küli elvégzéséhez, az átszervezés miatt beosztásukból fel-
mentettek 2 évre történõ rendelkezési állományba helyezé-
séhez és ezen idõtartam alatt bármely (!) rendõri szervhez
történõ vezényléséhez, az egyenruhás állomány ruházati el-
látmánya 80 %-ának természetben történõ kiadásához, a
kifogástalan életvitel szabályainak megszigorításához, a
SZÉF felszámolásához, és mindezek tetejébe lemondtak a
hivatásos állomány jogainak védelmében történõ demonst-
ráció lehetõségérõl is!

És mit kaptak cserébe? Nem sokat! A megállapodásban a kor-
mány vállalta, hogy a ruházati utánpótlási ellátmány természet-
ben kiadásra kerülõ része csökkeni fog (majd egyszer), ha az ál-
lomány „szolgálati feladat ellátásához elvárható megjelenése
megfelelõ színvonalú lesz” (!), a BM viseli a riadócsomag részét
képezõ bevetési ruha elsõ beszerzésének költségeit, továbbá ki-
csit enyhébbek lettek a megbízhatósági vizsgálat és a kifogásta-
lan életvitel szabályai.

Mindez álláspontunk szerint édeskevés! Fõként az után,
hogy az elmúlt 8 évben folyamatosan nyirbálták a hivatásos ál-
lomány jogait, illetményét pedig egy év kivételével még az inf-
láció mértékével sem emelték. Ráadásként a kormányváltáskor
kilátásba helyezett illetményemelés is szép lassan az idõk ho-
mályába kezd veszni.

Miért fogadta akkor el 11 rendvédelmi, köztük 3 rendõrsé-
gen belüli (BRDSZ, RV, RKDSZ) szakszervezet a nyilvánvaló-
an elõnytelen megállapodást? Megkérdezték tán tagságukat, s
azok helyeseltek? Aligha! Hiszen a megszorításokról értesült
FRSZ tagok – Országos Választmányunkkal azonos módon –
heves tiltakozásukat jelezték számunkra, s nem valószínû, hogy

a járõrautó másik ülésén ülõ, más rendõrszakszervezethez tarto-
zó kollégájuk helyeselte volna jogainak újabb korlátozásait!

A megállapodás a munkabéke fenntartását jelölte meg cél-
jául, azonban arra az FRSZ álláspontja szerint nem alkalmas,
mert a tervezet által elfogadott jogszabályi módosítások kivé-
tel nélkül negatív, megszorító hatásúak, és a jogkorlátozások
ellentételezései fel sem merültek a kormányzat részérõl!
Ezért az FRSZ elutasította a megállapodás aláírását, az
abban foglaltakat továbbra sem tudjuk elfogadni és nem
mûködünk közre egy olyan jogszabály-módosítás támoga-
tásában, amely az állomány és a tagság számára csak hát-
rányt jelent! Nem mondtunk le a demonstráció lehetõségé-
rõl, annak jövõbeni megtartásáról tagságunk véleménye
alapján fogunk dönteni!

Az alábbiakban beszámolunk a részletekrõl is, melynek so-
rán az FRSZ álláspontját vastag, a minisztérium véleményét pe-
dig dõlt betûvel szedve jelöljük.

Megszûnik a SZÉF, jön a RÉF
A megállapodás aláírói elfogadták azt is, hogy SZÉF fóru-

mát megszüntetik, és az érdekegyeztetést csak szûkebb körben,
a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fóruma (RÉF) kereté-
ben folytassák le. Ezáltal az érdekvédelmi képviselet felap-
rózódik, és tartani lehet attól, hogy a szolgálati viszonyra
vonatkozó szabályozás elveiben is lényeges eltérések lesz-
nek, amely nyilvánvalóan visszás helyzetet és értelmetlen
feszültségforrást teremt. Megjegyzést igényel, hogy az
egyeztetések utolsó szakaszában a SZÉF megszüntetése elleni
tiltakozásként a munkavállalói oldal elnöke lemondott. Kónya
Péter helyét a tárgyalások utolsó fázisában a BRDSZ fõtitkára
vette át.

Hszt. módosítás
A szolgálati törvény módosításával kapcsolatban az

FRSZ a szolgálatteljesítési hely, az áthelyezés és a felmentés
hatályos szabályainak fenntartását követelte.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a
schengeni határok miatt a feladatkör nélküli, ámde hasznos
szakértelemmel rendelkezõ állományt kívánják a  fegyveres
szerveken belül tartani, amely a kormányzati oldal álláspontja
szerint csak az áthelyezési szabályok megváltoztatásával bizto-
sítható. A belügyminiszter utalt arra is, hogy a Hszt. átfogó új-
raszabályozását 2 éven belül kívánják a szakszervezetekkel
egyeztetve elkészíteni.
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A megállapodás szerint a Hszt. jelenleg hatályos szövegé-
ben a szolgálatteljesítési hely fogalmát nem módosítják, az át-
helyezés, továbbá a felmentés szabályait az átszervezéssel ösz-
szefüggésben a hivatásos állomány helyzetét hátrányosan nem
változtatják meg. Ugyanakkor az ágazati miniszterek felhatal-
mazást kapnak, hogy a rendelkezési állományra és a vezény-
lésre vonatkozó szabályokat úgy módosítsák, hogy aki az ere-
deti beosztásával megegyezõ, azonos szintû beosztást nem fo-
gadja el, az 2 évre rendelkezési állományba kerül, amelybõl
vezényelhetõ.

Ruházati ellátás
A ruházati ellátás jelenlegi szabályrendszerének módosí-

tását az FRSZ nem tartotta indokoltnak. Kiemeltük, hogy
amennyiben a kormányzat új egyenruhát kíván rendszere-
síteni, akkor annak költségeit a munkáltatóknak kell visel-
niük. Hangsúlyoztuk, hogy a vegyes ruhás állomány csak
kivételesen visel egyenruhát, ezért a ruházati utánpótlási el-
látmány természetben kiadni tervezett 70%-os mértéket
felül kell vizsgálni.

A belügyminiszter e kérdéskör kapcsán azt hangsúlyozta,
hogy az állomány felszereltségének helyzetét elfogadhatatlan-
nak tartja mind a meglévõ ruházat, mind a riadócsomagok hiá-
nya szempontjából, ezért a kormányzati oldal ragaszkodik ah-
hoz, hogy új, modern ruhája legyen a kollégáknak, melyhez a
ruhapénz e célra történõ fordítása szükséges, amihez a kor-
mányzat is hozzá fog tenni.

A megállapodás alapján a Hszt. 116. §-át, a ruházati ellát-
mányra vonatkozó rendelkezéseket úgy módosítják, hogy a hi-
vatásos állomány tagja a mindenkori ruházati utánpótlási ellát-
mány terhére a miniszter által meghatározott mértékben köteles
a ruházat költségeit fedezni. A Felek megállapodása szerint
2011-ben az egyenruhás állomány részére a ruházati ellátmány
80%-a, a vegyes ruhás állomány részére az ellátmány 70%-a
kerül kiadásra természetben. Ezeket a mértékeket miniszteri
rendelet határozza meg. A fennmaradó rész felhasználását
számlával kell igazolni, a polgári ruhás állomány a teljes ellát-
mány felhasználását számlával igazolja. A ruházati utánpótlási
ellátmány terhére a kötelezõen újonnan rendszeresített egyenru-
ha beszerzésére fordítandó százalékos mérték a 2011-ben meg-
határozottakhoz képest évente folyamatosan csökkenthetõ, ha
az állomány szolgálati feladat ellátásához elvárható megjelené-
se megfelelõ színvonalú lesz. A minden hivatásos állományú
tag számára kötelezõ riadócsomag, és benne a bevetési ruha el-
sõ alkalommal a minisztériumi költségvetés terhére kerül bizto-
sításra.

A kifogástalan életvitel szabályai
Az FRSZ a kifogástalan életvitel szabályai vonatkozásá-

ban is a hatályos szabályozás fenntartásához ragaszkodott.
Ezzel szemben a megállapodás a méltatlanságot, mint intéz-

ményt hatályon kívül helyezi és bevezet egy új definíciót, a ki-
fogástalan életvitelt. A kifogástalan életvitelhez kapcsolódó
szabályozást az alábbiak szerint módosítja:

- aki nem felel meg a kifogástalan életvitel szabályainak
/Hszt. 56. § (2) a) pontja/, annak a jogviszonya felmentés-
sel, felmentési idõ nélkül szûnik meg; 

- nem szüntethetõ meg felmentéssel a szolgálati viszonya
annak, aki azért nem felel meg a kifogástalan életvitel kö-
vetelményének, mert katonai bûncselekmény elkövetése
miatt jogerõsen elítélték, de elõzetesen nem mentesítették a
hátrányos jogkövetkezmények alól;

- a megbízhatósági vizsgálat, az ott felsorolt eszközökkel a
kifogástalan életvitel ellenõrzésére nem terjed ki, de az e
feladatot ellátó szerv a kifogástalan életvitelt ellenõrizheti
(például környezettanulmány készítésével);

- a kifogástalan életvitel ellenõrzése végrehajtási szabályait
rendeletben fogják szabályozni; 

- a hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ hoz-
zátartozó nyilatkozatának elmaradása a jelenlegi hivatásos
állomány tagjának szolgálati viszonyát nem érinti.

A felek megállapodtak, hogy a kormány a szakszervezetek-
kel való tárgyalás nélkül nem hoz döntést a Hszt.-hez kapcsoló-
dó képzési, illetmény- és nyugdíjkoncepció tárgyában.

Megbízhatósági ellenõrzés
A vizsgálat elrendeléséhez az alapvetõ alkotmányos jo-

gok védelme érdekében a bírói engedélyezéshez ragaszkod-
tunk, nem elégedve meg az ügyészi engedéllyel, és kiemel-
tük, hogy a rendvédelmi szervek állománya semmivel sem
fertõzöttebb a korrupciótól, mint a közszféra más szereplõi,
ezért nem indokolt súlyosabb eszközöket alkalmazni, mint
más személyek esetében. 

A belügyminiszter Széchenyi István Hitel címû tanulmányá-
ra hivatkozva kifejtette, hogy magasabb erkölcsi követelmény
szükséges a rendvédelem körében, mint a közszféra más dolgo-
zóinál, és csak a titkos információgyûjtéshez tartja indokoltnak
a bírói engedélyt. 

Cafetéria juttatás
A belügyminiszter vállalta, hogy a Kormány elé terjeszti a

cafetéria elemek és annak mértéke egységesítésére vonatkozó
javaslatot. Amennyiben azt a Kormány nem fogadja el, úgy a
miniszter belügyi ágazati szinten 2011-ben egységesíti a
cafetéria juttatás elemeit és mértékét a rendelkezésre álló keret
újraosztásával.

Ezzel összefüggésben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
vállalásból következõen a cafetéria mértéke a jövõ évben is
változatlan marad, az nem növekszik, amely számunkra el-
fogadhatatlan.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy a jövõ évi
költségvetés irányszámai ismeretében lesz abban a helyzetben,
hogy a cafetéria mértékérõl tud tárgyalni, és egyelõre az elosz-
tás egységes módját kívánta rögzíteni. (A megállapodás teljes
terjedelemben honlapunkon olvasható.)

Pongó Géza, fõtitkár
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Az elmaradt demonstráció margójára
Nem kellett száz nap, hogy kiderüljön: a kormány nem úgy
gondolja a szakszervezetekkel való együttmûködést, mint
ahogy azt ellenzékben hirdette. Ez érvényes a rendvédelmi
szakszervezetekre és más, szolgálati jogviszonyban álló szerve-
zetek szakszervezetére is. Sõt, Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes odáig ment, hogy álláspontja szerint érdekegyeztetésre
nincs is szükség, a civil- és szakszervezetek lényegében illegiti-
mek, és az egyedüli érdemi egyeztetés a „nemzeti konzultáció“
Azonkívül, hogy állítása felháborító, sajnos a konzultációnak
nevezett valamibõl meg semmi nem érezhetõ!

A jelenlegi kormánynak sikerült elérnie, amit eddig az elõzõ
kormányok egyikének sem! Nem kellett fél évet sem várni, hogy a
Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumának mun-
kavállalói oldala 2010. szeptember 15-én megalakította demonstrá-
ciós bizottságát, miután a kormány oldal kilátásba helyezte a SZÉF
megszüntetését!!

A SZÉF munkavállalói oldalát a fegyveres és rendvédelmi szervek
(rendõrség, tûzoltóság, polgári védelem, katonaság, vám- és pénzügy-
õrség, BV, és nemzetbiztonsági szervezetek) 13 országosan reprezen-
tatív szakszervezetei alkotják. Így jutottunk odáig, hogy a fegyveres
és rendvédelmi dolgozók demonstrációra kezdtek készülõdni.

Az elmúlt fél évben a kormány több olyan döntést vitt át a par-
lamenten, mely a munkavállalók széles körét érintették hátrányo-
san és azokról nem egyeztetett az érdekvédelmi szervezetekkel. Ez
érvényes a rendõrséget érintõ, vagy tervezett intézkedésekre is.
Nem egy esetben az egyeztetési kötelezettséget semmibe véve –
vagy megkerülve – egyéni képviselõi indítványként beterjesztve,
vagy azt mondva (Orbán Viktor 2010. szeptember 20-ai OÉT ülé-
sen), hogy akkor is meghozták volna ezen döntéseiket, ha egyezte-
tés történik... 

Ez a hozzáállás számunkra elfogadhatatlan!! Olyan szabályokat
akarnak bevezetni, mely alkotmányos jogokat sért. Más, a napjaink-
ban napfényre került ügyek kapcsán az államnak nagyobb érdeke
kellene, hogy fûzõdjön döntéshelyzetben lévõ személyek ellenõrzé-
séhez, mint a kisrendõrök titkos szolgálati megfigyeléséhez! Vagy
félni azon kollégák politikába való bekapcsolódásától, akik a rendõr-
ségtõl leszereltek, vagy nyugállományba mentek.

De nem elfogadható az sem, hogy a munkavállaló beleegyezése
nélküli áthelyezés lehetõségét kilátásba helyezik. Példáim a teljesség

igénye nélkül kiragadottak, aki ismeri
a Hszt. módosítás tervezetét, tegye
hozzá az õt érintõ, vagy felháborító
passzusokat. Így több intézkedéssel
szemben az Alkotmánybírósághoz for-
dult az FRSZ.

Kritikával kell illetnünk jelen kor-
mányunk gazdaságpolitikáját is, ha
másért nem, mert megfontolatlan ki-
jelentéseik, cselekedeteik ahhoz ve-
zettek, hogy azon munkatársainknak,
akiknek devizahitelben volt lehetõsé-

gük kölcsönhöz jutni, azoknak havi több tízezer forintos többletet
okoztak. Ezzel kapcsolatban tagjaink körében felmérést végzünk,
hogy kit, milyen súlyosan érintettek ezen körülmények.

Így jutottunk oda, hogy 2010. október 2-ára demonstrációt ter-
veztünk, melyet a több civil szakszervezetet és az FRSZ-t is tömö-
rítõ LIGA is támogatott! Erõnk megmutatására végül mégsem kap-
tunk lehetõséget, mert a SZÉF munkavállalói oldalát alkotó szak-
szervezetek többsége megalkudott a kormánnyal, s talán saját tag-
ságának elveivel is, és az utolsó percekben visszakozott a demonst-
rációtól! Jelzésértékû, hogy a tárgyalások során, az elvtelen alku
közeledtével a munkavállalói oldal elnöke lemondott tisztségérõl.

Az FRSZ következetesen kiállt tagsága érdekeiért, s nem engedett
a nyomásnak. Tárgyalni csak akkor érdemes, ha reális esély kínálko-
zik egy mindkét fél számára kölcsönösen elõnyös megállapodásra.
Erre azonban jelen esetben esély sem volt, hiszen választani csak a
hátrányos vagy még hátrányosabb lehetõségek között lehetett. A kor-
mányzat a hivatásos állomány számára egyetlen kedvezõ változtatási
javaslattal sem állt elõ, a szakszervezetek ilyen irányú kezdeménye-
zéseit pedig mereven elutasította, mondván, hogy azokról a Hszt. (va-
lamikori) átfogó módosításakor kell majd egyeztetni!

Ami késik, nem múlik – tartja a bölcs mondás, s az FRSZ ehhez
tartja magát. A hivatásos állomány jogainak védelmében – az alkut
kötõ szakszervezetekkel szemben – nem mondtunk le a nyomás-
gyakorlás legerõsebb eszközének alkalmazásáról. A demonstráció
tehát elmaradt, de veszélye még nem múlt el!

Orgovány Zoltán FRSZ Fejér megyei elnök

MMAAKKAASSZZ  „„EEbbééddrreennddeellééss””

A MAKASZ örömmel jelenti be, hogy együttmûködési megállapodás jött létre a Menza Food Hírös Kft.-t, ételfutár céggel, így bõvül
a kedvezményeink és kedvezményadóink köre.
Az országban egyedüli módon, kifejezetten MAKASZ kártyával rendelkezõ tagoknak jött létre az ebédrendelési kedvezmény,
mely november hónaptól indul oldalunkon. Ennek keretében lehetõség van különbözõ ételek közül választania, így rendelhet akár
napi menüt, megismerheti a magyar konyha ételeit, fogyaszthat vegetáriánus ételeket, vagy „álomdiétázhat”.
Partnerünk a Menza Food Hírös Kft. 2001 nyara óta szolgálja ki vevõit, azzal a céllal, hogy a közétkeztetés területén elsõként
jelenjen meg egy teljesen új szolgáltatással. (Szolgáltatásaik: ebédrendelés, közétkeztetés, hidegtálak, szendvicsek, sütemények)
A MAKASZ kártyával rendelkezõk rendelésük esetén 5% kedvezményt kapnak a kiválasztott ételek, menük árából.
A Menzafood Kft. egy olyan elõfizetéses, a’la carte rendszerû szolgáltatást nyújt, amely ebéd házhozszállítást jelent, hõtartó,
higiénikus, esztétikus, eldobható csomagolásban. Az étlapról kiválasztott ételeket fogásonként és adagonként külön csomagolva
szállítják el Önhöz, munkanapokon. 
A Menzafood több éves szakmai tapasztalatának, a kivételes minõségû alapanyagoknak, a megszerzett minõségi normáknak
köszönhetõen olyan szolgáltatást képes adni, mely egyre nagyobb népszerûségnek örvend, és ami naponta több ezer adag
kiszállított ebédet jelent.
Figyeljék a www.makasz.hu honlapunkat, melyen tájékoztatást adunk a rendelés menetérõl és a kedvezmény érvényesítésének
módjáról.

További részletek: www.makasz.hu (Kérjük lépjen be névvel, kártyaszámmal. )
Megrendelés a www.makasz.hu oldalon. Tájékoztatás: (1) 281-1190, info@makasz.hu
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Mi történt a RÉT-en
Október közepén ismételten ülésezett a Rendõrségi Érdek-
egyeztetõ Tanács (RÉT). Az ülésen elhangzottakról az alábbi-
akban tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

A romániai határszakaszon dolgozók sorsa
Az ORFK rendészeti fõigazgatója az ülés keretében elmondta,

hogy december közepére várható végleges álláspont a teljes jogú
csatlakozás részleteirõl, így annak idõpontjáról (2011. április 1.,
vagy 2011. november 1.). Ezt követõen elkészül egy humánigaz-
gatási intézkedési terv, pl. azt is, hogy ki hova fog kerülni, megha-
tározzák. A romániai határszakaszon a jelenlegi meglévõ hivatá-
sos létszám 1214 fõ. A fõigazgató hangsúlyozta, hogy mindenki-
nek lesz helye és beosztása, és az elhelyezést abban a térségben
szándékoznak biztosítani, ahol jelenleg is szolgálatot teljesítenek
a kollégák. Papp Károly r. dandártábornok elmondta továbbá,
hogy a rendõrkapitányságokon önálló határrendészeti osztályokat
fognak mûködtetni legalább két évig. Elmondta továbbá, hogy a
migrációs ügyekkel foglalkozók létszámának bõvítését is tervezik.

A szolgálattervezet gyakorlata és problémái
Az ORFK rendészeti fõigazgatója ígéretet tett arra, hogy kivizs-

gáltatja a váltásos szolgálati idõrendszerben dolgozók betegállo-
mány idejére történõ szolgálatteljesítési idõ számításának problé-
máját. A gyakorlatban ugyanis problémát jelent, hogy a betegna-
pokra 8 óra kerül elszámolásra, ami ily módon mínusz órákat ered-
ményez a kollégáknál. 

A vörös iszap katasztrófa érintettjei
Az ülésen elhangzott munkáltatói ígéret szerint a Rendõrség

vezetése a jogszabályi keretek között minden tõle telhetõt meg-
tesz a vörös iszap katasztrófa rendõrségi károsultjainak megsegí-
tése, valamint a veszélyes körülmények között szolgálatot telje-
sítõk pótlékban részesítésének érdekében. Az ORFK gazdasági
fõigazgatójának tájékoztatása szerint a kármentesítési munkála-
tok során hordhatatlanná váló ruházati, felszerelési cikkeket pó-
tolják. A kárt szenvedett rendõrségi foglalkoztatottak felmérésé-
re az ORFK ugyancsak intézkedett, és az ígéret szerint a jogsza-
bályi keretek között támogatást próbálnak nyújtani. Kezdemé-
nyeztük a veszélyes körülmények között szolgálatot teljesítõk
veszélyességi pótlékban történõ részesítését is. Az ORFK gazda-
sági fõigazgatójának tájékoztatása szerint a pótlékfolyósítás jog-
alapjának megteremtése (rendeleti szabályozás) érdekében a
Rendõrség vezetése ezért a Belügyminisztériumhoz fordul. Az
ülésen kezdeményeztük a katasztrófa mentési munkálataiban az
életét és testi épségét is kockáztatva egy 3 éves kislány életét
megmentõ kollégánk és tagunk, Somogyi Tamás kiemelt elisme-
résre (miniszter által adományozható bátorsági érdemjel) felter-
jesztését. 

Albérleti díj hozzájárulás
Mivel értesüléseink szerint a Csongrád MRFK állományába tar-

tozó kollégák részére április óta nem folyósít a munkáltató albérle-
ti díj hozzájárulást, melynek indokaként a Dél-Alföldi GEI a költ-
ségvetési keret kimerülésére hivatkozik, az ORFK-nál a probléma
megoldását kezdeményeztük. A kollégák számára ugyanis már az
is nagy anyagi terhet jelent, hogy a hozzájárulást január óta adó is
terheli, de azt már végképp elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az
adólevonás miatt amúgy is kevesebb összeget sem kapják meg a
szolgálatteljesítési helyüktõl 150-200 km-re lakók. Mivel az ORFK
számadatokkal is alátámasztott válasza szerint még egyik rendõri
szerv sem lépte túl a rendelkezésére álló keretet, ezért az ülésen
kezdeményeztük a Csongrád megyében fennálló probléma kivizs-
gálását és megoldását!

BRFK túlóra gondok
Az elõzõ RÉT ülésen a

szakszervezetek az ORFK
intézkedését kezdeményez-
ték a BRFK Bevetési Fõ-
osztály KOVO állománya
május-június hónapban
összegyûlt 14.250 túlórájá-
nak rendezéséhez, mivel
azt a BRFK nem tudja kifi-
zetni, de azok szabadidõs
megváltására sem került
sor. Az ORFK válasz sze-
rint a túlóra pénzbeli meg-
váltására biztosított 2010.
évi keretet a BRFK már felhasználta. A költségvetési helyzet függ-
vényében megvizsgálja az ORFK GF, hogy van-e lehetõség továb-
bi fedezet-átadásra, illetve a válasz szerint a BRFK - a jogszabályi
keretek között - a szabadidõben történõ megváltásról rendelkezhet.
Az ülésen felhívtuk a figyelmet arra: a szabadidõs megváltásra
csak a túlszolgálat teljesítését követõ hónap végéig van törvényes
lehetõség, ezért a szóban forgó 60 napon túli túlórákat ki kell fizet-
ni. A BRFK-t érintõen merült fel az elõzõ RÉT ülésen az a túlóra-
probléma is, hogy az elrendeléseket a szakszervezetek információi
szerint megtiltották. Az erre adott BRFK válasz szakszervezeti
részrõl nem elfogadható. Az ORFK ígéret tett arra, hogy a válasz
pontosítását kezdeményezi.

Mi lesz a GEI-kel?
Az elõzõ RÉT ülésen elhangzott azon ORFK tájékoztatás - mely

szerint a régiós GEI-ket megszüntetik és minden megye visszakap-
ja saját gazdasági szervezetét, utóbb megkérdõjelezõdött - mivel
minisztériumi részrõl a szeptemberi ülést követõen olyan tájékoz-
tatás hangzott el, hogy a régiósítás nem szüntethetõ meg, mivel a
megalakításnál EU-s pénzeket használtak fel, melyek kifutási ideje
5 év. Az ORFK gazdasági fõigazgatója az októberi RÉT ülésen
megerõsítette, hogy továbbra is 2010. december 31-el tervezik a ré-
giós rendszer megszüntetését. A minisztérium helyettes államtitká-
rával ugyanis tisztázták, hogy az említett 5 éves moratórium a ter-
vezett átszervezést nem érinti.

Szakszervezeti kezdeményezésre az ORFK képviselõi ígéretet
tettek arra, hogy a szakszervezeti információ szerint tervezett újabb
Hszt. módosítás részleteirõl a Rendõrség vezetése megpróbál infor-
málódni, melynek eredményérõl az érdekképviseleteket tájékoztat-
ja!

Az ülésen fentiek mellett még számos kérdés megvitatására sor
került, így például a Veszprém megyében kifizetetlen megbízási dí-
jak, vagy a PMRFK elhelyezésének huzamosabb idõ fennálló prob-
lémája. Az ülésen elhangzottakról bõvebben a honlapunkon közzé-
tett 24/2010. számú Fõtitkári Tájékoztatóból informálódhatnak az
érdeklõdõk.

Az ülésen számos olyan probléma is felmerült – némelyik visz-
szatérõen – melyek Rendõrségen belüli rendezésére nem látunk le-
hetõséget, ezért ezen gondoknak a megoldását a november 12-re
tervezett Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) ülés keretében
kezdeményezzük. E körbe tartozik a GYED-GYES-en lévõ hivatá-
sos állományúak máig kifizetetlen 2x49 ezer Ft összegû kereset-ki-
egészítése, a vörös iszap katasztrófa helyszínén szolgálatot ellátók
veszélyességi pótléka; az 1,2-szeres kedvezményes szolgálati idõ-
re jogosultság feltételeinek 2010. december 31-ét követõen történõ
biztosítása; a saját jogú, illetve a gyermek ápolása céljából igénybe
vett egészségügyi szabadság megkülönböztetése; az önkéntes ki-
egészítõ nyugdíjpénztári munkáltatói támogatás jogintézményének
visszaállítása; továbbá az, hogy miniszteri rendelet módosítás ré-
vén a lakáshitel kiváltására is kaphassanak kollégáink munkáltatói
kölcsönt.

dr. Varga Marianna jogász
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HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG
AZ FRSZ AB BEADVÁNYAI

Az FRSZ szeptemberben 3 jogszabály alkotmánybírósági felül-
vizsgálatát kezdeményezte. Mint ismeretes augusztus hónap-
ban két olyan törvénymódosítás is hatályba lépett, melyek elõ-
zetes szakszervezeti egyeztetés nélkül indokolatlan és visszame-
nõleges joghátrányt jelentenek a hivatásos állományúakra néz-
ve. Az önálló képviselõi indítványként benyújtott alkotmány-
módosítás az aktív és leszerelt rendõrök, katonák és nemzetbiz-
tonságiak passzív választójogát korlátozza, míg a különadó
jogintézménye ennél szélesebb személyi kör számára okoz,
vagy már okozott anyagi veszteséget. Ezek mellett az FRSZ a
hivatásos állományúak nyugdíjjárulék levonás ellenére a nyug-
díjalapba beszámításra nem kerülõ „hûségpénze” miatt is az
Alkotmánybírósághoz fordult. Az említett jogszabályok meg-
semmisítése iránti kérelmeinkrõl bõvebben az alábbiakban
számolunk be.

Alkotmánybírósághoz fordultunk 
a hûségpénz miatt

A napokban a Független Rendõr Szakszervezet az Alkotmány-
bírósághoz fordult a hûségpénzzel kapcsolatban fennálló jogsértõ
állapot megszüntetése érdekében.

Mint ismeretes, az FRSZ számos érdekegyeztetõ fórumon és hi-
vatalos megkeresésben kezdeményezte a 25, vagy annál több év
szolgálati idõvel rendelkezõ és továbbszolgálatot vállalók részére
folyósított havi bruttó 50 ezer Ft összegû hûségpénz körüli anomá-
lia megszüntetését. A hûségpénz – ugyanis annak ellenére, hogy a
vonatkozó jogi normák elõírásai szerint járuléklevonás terheli – a
nyugdíjalapba nem kerül beszámításra. A Hszt. ugyanis taxatíve
meghatározza a nyugdíj számításánál figyelembe vehetõ illetmény-
elemeket: alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlékok,
jutalom és a már megszûnt külön juttatás (13. havi illetmény). A
hûségpénz a felsorolt illetményelemek egyikébe sem sorolható be,
így a nyugdíjszámításnál figyelmen kívül marad.

Mivel az FRSZ elfogadhatatlannak és alkotmányos alapjogokat
sértõnek tartja azt, hogy a hûségpénz, bár abból járulékot vonnak,
a nyugdíjalapba mégsem számít be, különbözõ szinteken próbált
eddig megoldást találni a jogsértõ állapot megszüntetésére. A prob-
léma rendezését már a korábbi kormányzati ciklus idején és az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium illetékes vezetõinél és fó-
rumain is kezdeményeztük, de a kivizsgálásra tett ígéreteken kívül
érdemi intézkedésre nem került sor. A kormányváltást követõ elsõ
SZÉF ülésen (Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fó-
ruma) a problémára a fórumot vezetõ belügyminiszter figyelmét is
felhívtuk. A korábbiakkal ellentétben most a kivizsgálásra vonat-
kozó ígéretet tett is követte, mivel a napokban a Belügyminisztéri-
um szakmai állásfoglalást hozott a hûségpénz kérdésében. Eszerint
a probléma megoldására két lehetõség kínálkozik: a Hszt. olyan

irányú módosítása, amely a hûségpénz nyugdíjalapba történõ be-
számítását lehetõvé teszi, vagy a hûségpénz járuléklevonás alóli
mentesítése a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény
módosítása révén.

A minisztériumi állásfoglalásban szereplõ megállapítást szak-
szervezetünk nem tekinti érdemi elõrelépésnek, egyrészt, mivel az
ott említett megoldási módozatokra mi magunk már korábban is
felhívtuk a figyelmet, másrészt a Belügyminisztérium a tekintetben
döntést továbbra sem hozott, hogy kíván-e és milyen irányba lépé-
seket tenni a probléma rendezésére. Kétkedésünket támasztja alá az
tény is, hogy a 2011. január 1-jével hatályba lépõ, az egyes rendé-
szeti tárgyú törvények módosítása a Hszt. módosításával összefüg-
gésben ezt a kérdést nem érinti.

A rendõrségi, minisztériumi és kormányzati érdekegyeztetés rend-
szerén belüli eredménytelenség miatt ezért a napokban az Alkot-
mánybírósághoz fordultunk a jogsértõ állapot megszüntetése érdeké-
ben. Álláspontunk szerint ugyanis mindaz a szolgálati viszony kere-
tében elért jövedelem, ami nyugdíjjárulékkal terhelt, s így a bruttó
összeget is csökkenti, a nyugdíjszámítás során is figyelembe veendõ.
Ezt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak-
ról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény rendelkezései
is alátámasztják, amely a hivatásos állomány tagjának a szolgálati
jogviszony keretén kívül elért egyéb jövedelmének járulékmentessé-
gérõl rendelkezik, nyilvánvalóan abból a megfontolásból, hogy az a
nyugdíjba ugyancsak nem kerül beszámításra. Reméljük, hogy az Al-
kotmánybíróság végre korrigálja a senki által nem vitatott, de ennek
ellenére nem rendezett alkotmányellenes hatályos szabályozást.

Kezdeményeztük a passzív választójog 
korlátozásának megsemmisítését

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvény 40/B. § (4)
bekezdését 2010. augusztus 11-én kihirdetett jogszabály-módosítás
akképpen változtatta meg, hogy a honvédség, rendõrség és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagjai szolgálati
viszonyuk fennállása alatt és annak megszûnését vagy megszünte-
tését követõ három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyû-
lési képviselõk választásán, az európai parlamenti választáson, a
helyi önkormányzati képviselõk, polgármesterek, valamint a ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk választásán. 

Az alkotmánymódosítás álláspontunk szerint alkotmányellenes,
mert az nem felel meg a visszaható hatály általános tilalmára vo-
natkozó követelményének, diszkriminatív, a korlátozás nem felel
meg a szükségesség-arányosság követelményeinek, és pontatlan
megfogalmazása folytán a jogbiztonságot is sérti.

Az alkotmánymódosítás nem felel meg a jogalkotási törvény ál-
talános követelményeinek, mert a törvény kihirdetését megelõzõ,
múltbeli életviszony alapján állapít meg korlátozó rendelkezéseket.

Az alkotmánymódosítás egyben diszkriminatív is, mert állás-
pontunk szerint nincs racionális indok arra a megkülönböztetésre,
hogy a hivatásos állomány tagjának passzív választójogát korlátoz-
zák. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény álláspontunk szerint
megfelelõ módon rendezi a politikai tisztség vállasának és viselé-
sének, továbbá a hivatásos állományú jogviszony egyidejû fenntar-
tásának szabályait. A törvény 51. §-a alapján szünetel a szolgálati
viszony a jelöltség idõtartama alatt, és megválasztás esetén az 59.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján a törvény erejénél fogva megszû-
nik a szolgálati viszony. 
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Véleményünk szerint a szolgálati törvényt meghaladó korlátozás
nem indokolt, és az példanélküli módon szigorú az egyéb, szintén
pártsemlegesnek minõsíthetõ foglalkoztatási jogviszonyhoz, a bírói,
ügyészi, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyhoz képest. 

A jogszabály lényegesen eltér az összeférhetetlenségi szabályok
általános jellemzõitõl, amely szerint valamely tisztség viselése ese-
tén, az arról való lemondás lehetõvé teszi a másik tisztség elfoga-
dását – kizárólag azok együttes, egyidejû viselése korlátozott. Az
összeférhetetlenségi általános szabályoktól való eltérésnek nincs
racionális indoka, és ennek hiányában a megkülönböztetés önké-
nyes, és az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján en-
nél fogva alkotmányellenes. 

Megjegyzendõ, hogy az alkotmánymódosítás egyébiránt célsze-
rûtlen is, mert a hivatásos állomány tagjai iskolázottságuk, életta-
pasztalatuk, jogszabályismeretük, az államigazgatási rendszer gya-
korlati tapasztalatai alapján kiváló képviselõi lehetnek a helyi, ki-
sebbségi vagy országos érdekeknek. 

A törvénymódosítás megfogalmazásából nem egyértelmû az,
hogy a korlátozó rendelkezés csak azokra vonatkozik, akik jelenleg is
a hivatásos állomány tagjai, hiszen a módosított rendelkezés alanya a
hivatásos állomány tagja, vagy minden olyan személyre, akinek a
szolgálati viszonya megszûnésétõl számítva 3 év nem telt el. A kétér-
telmû jogszabályi rendelkezés sérti a jogbiztonság követelményét. 

A törvénymódosítás – a jogszabály mindkét értelmezésében sér-
ti - a visszaható hatály tilalmát, mert egy adott életviszony, a hiva-
tásos állományú jogviszony fennállása alapján úgy állapít meg kor-
látozást, hogy az érintett saját akarata és magatartása alapján, a
szolgálati viszonya azonnali megszüntetésével sem képes mente-
sülni a korlátozó rendelkezés alól.

Véleményünk szerint a hivatásos állomány tagjára is irányadó-
nak kell lennie az Alkotmány 70. § (2) bekezdése általános szabá-
lyának, amely szerint a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkezõ minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhely-
lyel rendelkezõ nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a
helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek választásán vá-
lasztható és - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján
a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, vala-
mint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. 

Fentiekre tekintettel azt kértük az Alkotmánybíróságtól, hogy a
jogszabály-módosítást visszaható hatállyal semmisítse meg.

Indítványoztuk a különadó eltörlését

Az augusztus 13-án kihirdetett, az egyes gazdasági és pénzügyi
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
CX. törvény 9. §-ával a közszférában kifizetett végkielégítésekre
bevezetett különadó a kormányszóvivõ állításával szemben a hiva-
tásos állomány és a közszféra számos tagját hátrányosan érinti!

A törvény szerint a 98 százalékos különadó a közszférában nem
csak a végkielégítéseket sújtja, hanem a felmentési idõnek a mun-
kavégzési kötelezettséggel nem járó részére kifizetett illetményt és
az elõzõ évi szabadságmegváltást is!

A törvény eredeti célja szerint a közszférában a felmentési idõ
nem ajándék, vagy érdem nélküli juttatás, hanem azt a célt szolgál-
ja, hogy kellõ idõt biztosítson a munkáját önhibáján kívül elveszí-
tett munkavállaló új munkahelyen való elhelyezkedéséhez. Ezért
rendelkeznek úgy a jogállási törvények, hogy a felmentési idõ felé-
re mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól az állásából
felmentett munkavállalót, miközben illetményét, családja megélhe-
tésének biztosítása érdekében tovább köteles folyósítani a munkál-
tató. A kormány a 98 %-os különadó bevezetésével tehát az állás-
keresés idõszakában fosztja meg a közszférában dolgozókat egyet-
len jövedelmüktõl, s ezzel esetenként családjuk megélhetését, gyer-
mekeik eltartását is veszélyezteti!

Különösen méltánytalanul kerülnek hátrányos helyzetbe azok,
akiket a hivatásos szolgálatra való egészségügyi alkalmatlanság
miatt mentenek fel. Õk ugyanis a törvény erejénél fogva a felmen-
tési idõ teljes tartamára mentesülnek a munkavégzési kötelezettség
alól, így a teljes felmentési idõre járó illetményük beleszámít a kü-
lönadó alapjába, amennyiben az meghaladja a 2 millió forintos ösz-
szeget!

Az illetmény számfejtést végzõ szervek értelmezése szerint a
jogviszony megszûnésének évét megelõzõ évekrõl áthúzódó sza-
badságok pénzbeli megváltása is beszámít a különadó alapjába. A
jogviszony fennállása alatt a szabadság pénzbeli megváltását a fog-
lakoztatási törvények egységesen kizárják és arra csak a jogviszony
megszüntetése esetén adnak lehetõséget. Amennyiben a munkálta-
tók betartanák a jogállási törvényeket, akkor a szabadság felhalmo-
zódására nem kerülhetne sor, mivel azt a tárgy évben, vagy a Hszt.
szerint különösen fontos szolgálati érdek esetén is legkésõbb a kö-
vetkezõ év március 31. napjáig ki kellene adni. Ez azonban a gya-
korlatban nem érvényesül, mivel a rendõrség a létszámhiány miatt
képtelen biztosítani az évi rendes szabadságok folyamatos kiadá-
sát. Ez a probléma több alkalommal szerepelt a RÉT napirendjén,
megoldás azonban nem született. A rendõrségen tavaly év közepén
még 2.400 fõ rendelkezett elõzõ évrõl áthozott szabadsággal, mely
összesen 26.500 munkanapot tett ki, ami átlagosan két heti kiadat-
lan szabadságot jelentett. A jogalkotó tehát a különadóval ezt az
egyébként jogszerûtlenül ki nem adott szabadságot is megsarcolja,
amennyiben az érintett leszerel és a különadó köteles járandósága-
inak összege meghaladja a 2 millió forintos határt.

Náluk is nagyobb anyagi hátrányt
szenvednek azok, akiknek a felmentési
ideje néhány nappal vagy héttel 2011-re
is átnyúlik. Ez esetben a törvényi ren-
delkezésbõl eredõen csak a 2011. évre
járó 1-2 nap tört szabadság mentesül a
különadó megfizetése alól. Így a fel-
mentési idõre járó, valamint a szabad-
ság megváltás címén kifizetett távolléti
díj együttes összege már egy közepesen
magas beosztásban lévõ tiszt esetében is
különadó megfizetését eredményezi.

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a kormányszóvivõ nem
mondott igazat akkor, mikor közölte, hogy a 98 százalékos külön-
adó nem fogja érinteni az átlagkeresetû rendõröket, tanárokat, or-
vosokat! Amennyiben a kormányzat valóban komolyan gondolná
a nemzeti együttmûködésre vonatkozó kijelentéseket, akkor a
jogszabály elõkészítésbe be kellett volna vonnia az érdekképvise-
leteket is! Akkor az érdekegyeztetés rendszerében felhívhattuk
volna a figyelmüket, hogy javaslatuk az eredeti szándékoktól el-
térõen az átlagos jövedelemmel rendelkezõ közszolgákat is meg-
sarcolja!

A törvényt ugyan csak 2010. október 1. után kell alkalmazni, de
a szabályozás a 2010. január 1-jétõl megszerzett jövedelmekre is
vonatkozik, így sérti a jogbiztonság alkotmányos alapelvét! Mind-
ezeken túl egyéb alkotmányos aggályokat is felvet a törvény. Egy-
részt hátrányos megkülönböztetést tesz azzal, hogy eltérõ módon
adóztatja a közszférában és a versenyszférában azonos jogcímen
megszerzett jövedelmeket, az adó 98 %-os mértéke pedig sérti az
arányos közteherviselés követelményét.

Az Országgyûlésnek tehát sikerült egy eredeti célján túlnyúló,
méltánytalan, többféle értelmezésre alapot nyújtó, zavaros és
diszkriminatív törvényt alkotnia, amely még a jogbiztonság és az
arányos közteherviselés alkotmányos elveit is sérti, ráadásul visz-
szaható hatállyal csapolja meg a korábban kifizetett átlagos jöve-
delmeket!

Mindezek alapján az FRSZ az Alkotmánybíróságnál kezdemé-
nyezte a törvény megsemmisítését.

Jogsegélyszolgálat
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Hírek, aktualitások - röviden
E hónapban új rovatot indítunk lapunk hasábjain, mivel korábban terjedelmi okok miatt sok fontos, tagságunk kisebb-nagyobb
részét érintõ FRSZ kezdeményezésrõl vagy egyéb közérdeklõdésre számot tartó hírrõl nem tudtunk beszámolni a FRÁSZ-ban.
Célunk, hogy tagságunkat a lehetõ legtöbb információval lássuk el jogaik érvényesítéséhez és az FRSZ szolgáltatásainak igény-
bevételéhez. E célt kívánjuk szolgálni a továbbiakban rendszeresen jelentkezõ Rövid Híreinkkel. Amennyiben a rovatban szereplõ
valamely hír felkelti a Tisztelt Olvasó figyelmét, bõvebb információért keresse honlapunkat, tisztségviselõinket vagy jogászainkat.

Munkaköri leírások nélkül dolgoznak a TEK-ben

Információink szerint a Terrorelhárítási Központhoz már megkez-
dõdtek a berendelések, azonban az átirányított állomány, így a Ne-
utron kommandó állományának munkaköri leírással történõ ellátá-
sa szeptember végéig nem történt meg. Az egyénre szabott munka-
köri leírások megléte a pontos feladat meghatározás és a megalapo-
zott számon kérhetõség szempontjából egyaránt elengedhetetlen,
ezért a hiányosságok megszüntetését kezdeményeztük az egység
fõigazgatójává kinevezett Hajdú János r. dandártábornoknál.

Leszereltetik a tévékészülékeket a rendõrségi
ügyeleteken?

Értesüléseink szerint leszerelik a rendõrségi ügyeleteken lévõ tévé-
készülékeket. Az intézkedésre információink szerint az ORFK uta-
sítása alapján kerül sor, és a végrehajtás Hajdú-Bihar megyében már
megkezdõdött. Az intézkedéssel alapjaiban nem értünk egyet, mivel
azzal megfosztják kollégáinkat egy fontos információforrástól, rá-
adásként a csendesebb éjszakai órákban az éberség fenntartása is
nehezebbé válik. Mindezek alapján kezdeményeztük az ORFK-nál
a rendelkezés indokoltságának szakmai felülvizsgálatát. Az ORFK-
tól kapott tájékoztatás szerint a TV készülékek leszerelésére nem
központi utasítás alapján került sor, ennek ellenére Papp Károly ren-
dészeti fõigazgató úr intézkedett azok visszaszállítására.

Az AB már tárgyalja a 98 százalékos különadót

Az Alkotmánybíróság elõrevette a 98 %-os különadóról szóló be-
adványokat, így talán még idõben megszülethet a remélt kedvezõ
döntés és elkerülhetõvé válik az FRSZ és több más indítványozó
által alkotmányellenesnek tartott jogszabály szerinti visszamenõle-
ges adóbefizetés. (Forrás: Világgazdaság.hu) Az Alkotmánybíró-
sághoz egyébként 52 indítvány érkezett a különadóról szóló tör-
vény ellen, ami abszolút rekordnak számít.

Pintér nem támogatja a hivatásosok különadó
alóli mentesülését

Pintér Sándor belügyminiszter szeptember közepén a SZÉF munka-
vállalói oldala elnökének írt levelében arról tájékoztatta a szakszer-
vezeteket, hogy alkotmányossági aggályokra hivatkozással nem tá-
mogatja a hivatásos állomány különadó fizetési kötelezettség alóli
menetesítését. A levélben foglaltak szerint: „… azt az álláspontot
alakítottam ki, hogy a (SZÉF munkavállalói oldala által benyújtott)
törvénymódosítást – a szakmájuk iránt érzett nagyrabecsülésem el-
lenére – nem tudom támogatni. A törvényjavaslat elõterjesztése so-
rán elõadott indokok ugyanis a törvényben írt minden munkaválla-
lót illetõen fennállnak, az Önök által jelezett specialitások súlya pe-
dig nem semlegesíti az Alkotmány 70/A §-ban írt diszkrimináció ti-
lalmának az Alkotmánybíróság általi értelmezését.” Megjegyezzük,
hogy a belügyminiszter urat és a kormányt a törvény elfogadásakor
nem izgatta annyira az Alkotmány, mint most, amikor a hivatásos
állomány mentesítését diszkriminatívnak tartják, azt azonban nem,
hogy a jogszabály eltérõ módon adóztatja a közszférában és a ver-
senyszférában azonos jogcímen megszerzett jövedelmeket!

A TI szerint a rendészeti törvények 
módosítása több ponton alkotmányellenes

A Transparency International szerint a rendészeti törvények módo-
sítás tervezetei több helyen alkotmányellenes megoldásokat, továbbá

korrupciós kockázatokat tartalmaznak; a nemzetközi korrupció-el-
lenes szervezet ezt közleményében tudatta az MTI-vel. A szervezet
szerint a tervezet sérti a Magyar Köztársaság nemzetközi kötele-
zettségvállalásait, például az emberi jogok és az alapvetõ szabadsá-
gok védelmérõl szóló Római Egyezményt, és ilyen módon az Al-
kotmányt is. Tausz Péter elmondta: az egyezmény kimondja, hogy
a magán- és családi életet érintõ rendészeti intézkedésekhez bírói
engedély szükséges. Ismeretes, hogy az FRSZ más szakszerveze-
tekkel ellentétben elutasította a jogszabály-tervezet elfogadását
eredményezõ megállapodás Belügyminisztériummal történõ meg-
kötését. (Forrás: MTI/ Vas népe)

21 ezer forint egy rendõr életéért

Az augusztus 16-án az M1-esen Tata és Tatabánya között a rossz
gumik miatt életét vesztõ motoros rendõr családja éhezik - írta a
Blikk szeptember végén. A rendõrség (akkor) még Telegdi Zsolt
augusztusra járó fizetését sem utalta át az özvegynek, akinek napo-
kon belül megszületik második kisfia. A motoros rendõr édesanyja
elkeseredett. Telegdiné Erika a bulvárlapnak azt mondta, második
unokája megszületése után Orbán Viktorhoz fordul segítségért.
Félti unokáit a nyomortól. A 21 ezer forintos özvegyi nyugdíjból és
a családi pótlékból nem lehet tisztességesen gondoskodni róluk.
(Forrás: HÍR24 és Blikk)

A rendõrmotorok 48 százaléka alkalmatlan a
közúti forgalomra

Pintér Sándor belügymi-
niszter szeptember 24-ei
sajtótájékoztatóján el-
mondta, hogy hivatalba
lépésekor elrendelte a
rendõrségi jármûvek tech-
nikai szemléjét. Eszerint a
jármûvek elfogadható ál-
lapotúak. Miután a tatabá-
nyai motoros rendõr halá-
los balesetet szenvedett,

az újabb vizsgálat eredménye szerint a rendõrmotorok 48 száza-
léka alkalmatlan a közúti forgalomra, és ha nem rendõr ülne raj-
ta, akkor le kellene venni a rendszámot - tette hozzá, megje-
gyezve, ezeknek a jármûveknek a használatát felfüggesztették,
és több rendõri vezetõ ellen fegyelmi- és büntetõeljárás indult.
Ismeretes, hogy az M1 autópályán egyik tagunk halálos közúti
balesetét követõen az FRSZ kezdeményezte a rendõrségi moto-
rok mûszaki állapotának teljeskörû felülvizsgálatát.  A belügy-
miniszter által elrendelt vizsgálat eredményei sajnos igazolták
szakszervezetünk állításait. (Forrás: ATV.hu)

Az ombudsman jogsértõnek találta 
a rendõrség felvételi gyakorlatát

Vizsgálatát követõen jogsértõnek találta Szabó Máté, az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosa, hogy egy jelentkezõt az édesapja
„bûnözõi múltja, esetleges jelene“ miatt nem vettek fel a rendésze-
ti szakközépiskolába, egy másikat pedig azért találtak alkalmatlan-
nak, mert 15 évesen ügyészi megrovásban részesült - tájékoztatta
az ombudsman hivatala az MTI-t. Szabó Máté vizsgálata alapján
kezdeményezte az országos rendõrfõkapitánynál, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket a jogsértõ gyakorlat megszüntetésére, a
felvételi eljárásban pedig ügyeljenek a büntetések és az intézkedé-
sek, továbbá a büntetett és a büntetlen elõélet közötti alapvetõ kü-
lönbségekre. (Forrás: Népszabadság)
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Elsírták magukat a rendõrök - milliók gyûltek
össze a Mága-koncerten

Több ezer ember - fiatalok, idõsek, rend-
õrök és civilek - tapsolt állva Mága Zoltán-
nak és sztárvendégeinek szeptember 16-án
este a Szent István Bazilikában, a hegedû-
mûvész ugyanis 100 templomi jótékonysá-
gi koncertsorozatának 50. jubileumi állo-

másához érkezett, ahol a szolgálatteljesítés közben hõsi halált halt
Radovic Dusán rendõr fõhadnagy, valamint az afganisztáni táma-
dásban elhunyt Pappné Ábrahám Judit és Kolozsvári György csa-
ládjainak ajánlotta fel az összegyûlt adományt. Megemlékezõ be-
szédet mondott az országos rendõrfõkapitány, Dr. Hatala József
altábornagy is. Az FRSZ-t Dávid Tibor fõtitkár-helyettes és dr.
Tepliczky Miklósné intézményi elnök képviselték a rendezvé-
nyen.

1 milliárd forinttal tartozik a BRFK

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság kifizetetlen számlaállománya
egymilliárd forint volt augusztusban. A kincstár utoljára két hónap-

ja közölt adatot a BRFK tartozásairól – akkor is egymilliárd volt az
állomány, vagyis itt nem nõtt tovább – írta a Napi Gazdaság.

„Soha nem lesz annyi rendõr, 
hogy mindenhova jusson”

Semmi esélye nincs Pintér Sándornak társadalmi problémákat
rendõri erõkkel megoldani – vélte a Rendõrtiszti Fõiskola tanára a
Klubrádióban. Krémer Ferenc szerint amit a rendõrség tehet: olyan
feltételeket hoz létre, amelyek között a lakosok és a politikusok
meg tudják oldani a problémákat. Soha nem lesz annyi rendõr,
hogy mindenhova jusson - mondta Krémer Ferenc és hozzátette:
1989 óta a duplájára nõtt a rendõrség létszáma, jóllehet folyamato-
san arról szólnak a hírek, hogy kevés a rendõr. Krémer Ferenc úgy
látja, nem a rendõr a kevés, hanem maga a rendõrségi munka nem
jól szervezett. A szociológus példaként elmondta, Belgiumban
ugyanannyi a lakos, mint Magyarországon, ugyanannyi a rendõr is.
Ez a 43 ezer fõs rendõrlétszám évente egymillió ügyet intéz, Ma-
gyarországon azonban kevesebb mint 400 000 ügyet. Az 5 millió la-
kosú Finnországban pedig mindössze 8 ezer rendõr van. Nem lehet
felhasználni eredményesen a rendõrséget arra, hogy az elszegénye-
désbõl eredõ társadalmi feszültségeket megoldják – hangsúlyozta.

2012-ig 4500 fõvel emelik a
rendõrség létszámát

Két éven belül, 2012 júniusáig 4500 fõvel
növelik a rendõrség létszámát, amely a
fluktuációt figyelembe véve azt jelenti,
hogy 3500 egyenruhással több lesz az ut-
cákon, mint jelenleg - jelentette be Pintér
Sándor belügyminiszter. (Forrás:
Index.hu)

Kártalanítást az 
MTV ostrománál megsérült

rendõröknek is!

A 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizs-
gáló parlamenti albizottság fideszes tagja,
Révész Máriusz a testület szeptember 20-
i ülésén felvetette: „meg kellene fontolni a
székházostromnál megsérült rendõrök
kártalanítását.” (Forrás: Szakszervezetek.hu)
Néhány nappal késõbb megkeresés érke-
zett szakszervezetünkhöz az MSZP Or-
szággyûlési Képviselõcsoportjától, mely-
ben véleményünket kérték a szolgálatuk
teljesítése során bekövetkezett kára miatti
egyszeri kárpótlásról szóló törvény terve-
zetükkel kapcsolatban. A szocilalista párt
által jegyzett javaslat szerint: „a 2006.
szeptember 17. napja és 2006. október 25.
napja között történt zavargások alatt tel-
jesített hivatásos szolgálata alatt elszen-
vedett sérülése, betegsége, vagy anyagi
kára (a továbbiakban együtt: kár) miatt a
fegyveres szervek hivatásos állományú
tagja egyszeri kárpótlásban részesülne”
A kárpótlás mértéke a hivatásos állomány
tagja három havi átlagkeresetének megfe-
lelõ összeg lenne, melyet az is megkap-
hatna, aki a kár bekövetkezése miatt a
Hszt. szerint már korábban kártérítésben
részesült.
A javaslatot az FRSZ természetesen tá-
mogatja és bízunk benne, hogy a törvény-
javaslat elfogadásával az országgyûlés is
elismeri kollégáink 2006 õszi események
során tanúsított helytállását.

Összeállította: v.f.
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POZSONYI KIRÁNDULÁS
A közel 400 000 lakosú Po-
zsony, Magyarország egyko-
ri fõvárosa, európai jelentõ-
ségû utak keresztezõ pontján
alakult ki. A különféle tájak
és népek találkozása és az
igen fontos vízi út, a Duna,
gyorsította fejlõdését. Így
vált Pozsony a Duna völgyé-
nek egyik legfontosabb, leg-
forgalmasabb, legszebb va-

rosává. Nagy mûtörténeti értékû városmagja együttesét a négytornyú vár
koronázza.
Program: Séta a Duna-parton, Szlovák Nemzeti Múzeum, Szlovák Nem-
zeti Galéria, Komensky Egyetem, Kék templom, Nemzeti Színház, Viga-
dó. A városközpontban Szent Márton székesegyház, Óvárosháza (Városi
múzeum), Prímáspalota (Tükörterem és- Galéria), Jó Pásztor háza (Óra-
történeti kiállítás), Ferences templom és rendház, Szentháromság temp-
lom, Mihálykapu, Vár. A belvároson kívül: volt Grassalkovich-palota (ma
kormányzati központ – csak kívülrõl). 

Idõpont: 2010. október 30.
Utazás: autóbusszal
Találkozás: 6.00 órától
Indulás: 6.30 órakor a Blaha Lujza térrõl
Visszaérkezés: 20-21 óra körül
Részvételi díj: 5.290,- Ft/fõ + belépõk (kb. 12,- )
Gyermekkedvezmény: 1.000.- Ft (18 éves korig)

MÁRTON-NAPI „LIBASÁGOK” 
A TAMÁS TANYÁN

A Tamás Tanya Fogadó a híres, Európa-díjjal
jutalmazott „Virágos Falu”, Csemõ határában
található. A 24 hektáron fekvõ, harminc épület-
bõl álló komplexum adottságai révén számos le-
hetõséget biztosít vendégei részére. E vendéglá-
tó komplexum vendégei leszünk az ebéd során.
Program: A reggeli indulást követõen utunk el-
sõ állomása Dabas, ahol felkeressük a település látnivalóit: református
templom, Kossuth-ház (ami Kossuth Lajos szüleinek lakóháza volt, jelen-
leg helytörténeti gyûjtemény kapott itt helyet - belépõ: 100 Ft/fõ). Pár utcá-
nyira található a Tájház, ami a város egyik legrégebbi háza, 1835-ben épült,
de mind a mai napig megõrizte korának jellegét. A város nevezetességeinek
megtekintése után Pusztavacsra érkezünk, ahol felkeressük „az ország kö-
zepét”. A térképészek 1960-ban határozták meg, hogy itt található az ország
földrajzi középpontja. Ezt követõen emelték a jelzõtornyot. A Jeltorony ta-
lapzatánál lévõ térképen mindenki megkeresheti szülõhelyét. Amennyiben
idõnk és lehetõségünk van rá, a helyi Árpád-kori templomot is megnézzük.
Miután kellõképpen elfáradtunk a program során, megérkezünk Csemõre,
a Tamás tanyára, ahol finom, meleg ebéddel várnak bennünket a házigaz-
dák: egy kupica mézes pálinka, libaleves lúdgégével, libasült ludaskásá-
val, tejszínes lúdláb torta.
Az italok egyéni fogyasztás alapján fizetendõk egész ott-tartózkodásunk
alatt. Lehetõség van arra is, hogy sétát tegyünk a tanya területén, felkeres-
sük a gazdag állatparkot, ismerkedjünk a tanya egyéb látnivalóival.
Idõpont: 2010. november 13., 14.
Utazás: autóbusszal
Találkozás: 7.45 órától, a Blaha Lujza téren  Indulás: 8.00 órakor
Ellátás: ebéd   Visszaindulás várhatóan 18 óra körül.
Részvételi díj: 4.690,- Ft/fõ (Gyerek kedvezmény: 500,- Ft)

Jelentkezés: Tepliczky Mártinál 06 20 209 619 032 - tepliczkymarti@citromail.hu

Munkavédelmi szemlék Nyírbátorban és Kiskunhalason
ÉLETVESZÉLYBEN A RENDÕREINK

2010. augusztus végén a Nyírbátori Õrzött Szállás tagszervezet
kezdeményezésére Kiss János István régióelnökkel fórumon vet-
tünk részt. A fórumon nagy számban jelentek meg a tagszervezeti
tagok (kb. 15 fõ), akik munkakörülményeikkel kapcsolatos problé-
máik miatt kezdeményezték a fórumot. A panaszolt körülmények
olyannyira súlyosak voltak, hogy indokolttá tették az Õrzött Szál-
láson munkavédelmi szemle megtartását. A szemlét László Zoltán
Róbert titkárral hajtottuk végre, melyen részt vett az MRFK mun-
kavédelmi felügyelõje, illetõleg a szállás csoportvezetõje is. A
szállás „A” épületrészében súlyos, munkavédelmi szempontból in-
tézkedést igénylõ hiányosságot nem tapasztaltunk, azonban meg
kell jegyeznünk, hogy ez a szárny 2005-ben lett korszerûsítve.

A „B” szárnyat a BÁH-tól vette át a rendõrség ez év május-jú-
liusában, több lépcsõben. Az épület korábban közösségi szállásként
üzemelt, melyen a külföldiek elhelyezése sokkal humánusabb, mint
egy õrzött szálláson, illetve a biztonsági elõírások sem megfelelõ-
ek. A látvány és az észlelt hiányosságok lesújtóak voltak, megdöb-
benést keltettek mindegyikünkben. 

Az épület több helyiségében (pl. dohányzó, hálókörletek) hiány-
zott a villanykapcsoló, a villanyvezetékek szabadon lógtak, bennük
feszültség volt tapasztalható (230 volt). A lámpák kapcsolása a veze-
tékek összeérintésével történik!!! A hálókörletekben a villanykap-
csoló a fém rácsozathoz közel helyezkedik el, ezáltal az armatúrából
kiszakítható vezetékkel feszültség alá helyezhetõ. A kapcsolók pót-
lása csak ideiglenes megoldás, azokat könnyen kiszakíthatják. Há-
rom hálókörletben hiányzott az armatúra burája, melyet az õrizetesek
szereltek le, amit a szolgálatban lévõ állomány tõlük elvett. Az arma-
túrákból a vezetékek szabadon lógtak, azok kiszakíthatóak. Az arma-
túra burája törhetõ, abból veszélyes eszköz készíthetõ. Az armatú-
rákból a fénycsövek kiszedhetõek, melyekkel önkárosítás végezhetõ.

Összességében az Õrzött Szállás „B” épületében tapasztaltak alap-
ján megállapítottuk, hogy a hiányosságok súlyosan veszélyeztetik

kollégáink és az õrizetesek életét,
testi épségét, ezáltal az épület alkal-
matlan funkciója betöltésére. Mind-
ezek alapján a fõkapitányság vezetõ-
jénél kezdeményeztük az objektum
haladéktalan bezárását. Megkeresé-
sünk eredményérõl a késõbbiekben
lapunk hasábjain is be fogunk szá-
molni.

Ezt követõen a kiskunhalasi tag-
szervezet is azzal a kéréssel fordult
hozzánk, hogy az ottani Õrzött Szál-
láson is végezzünk el egy munkavé-
delmi ellenõrzést. Ezt Kovács György régióelnök, Huszár Attila me-
gyei elnök, valamint Tóth Csaba János kiskunhalasi titkár közremû-
ködésével hajtottuk végre. A szemlén a szállás vezetõhelyettese, az
MRFK munkabiztonsági felügyelõje és egy munkabiztonsági szak-
ember is részt vett, majd a kiértékelésen részt vett az MRFK Határ-
rendészeti Szolgálatának vezetõje is. Itt a nyírbátorihoz hasonló, de
attól valamivel jobb körülményeket tapasztaltunk. Közvetlenül az
életet veszélyeztetõ hiányosságot ugyan nem tapasztaltunk, azonban
szükségesnek tartottuk néhány hiányosságban azonnali intézkedés
megtételét, mellyel a jelen lévõ szolgálatvezetõ is egyetértett. 

Összességében azt állapíthattuk meg, hogy a vezetõi gondosko-
dás elsõdlegesen nem állományunk védelmében mutatkozott meg, a
rendõr életének védelme még mindig nem elsõdleges szempontja a
munkáltatónak. Meg kell ugyan jegyeznünk, hogy az érintett helyi
és megyei vezetõk tisztában voltak a problémák súlyával és súlyos-
ságával, melyet folyamatosan jeleztek a központi szervnek, azonban
azok megnyugtató rendezése ez ideig nem történt meg. 

Ennyit ér egy rendõr élete!!
Molnár János általános ügyvivõ
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Véleményem szerint a rendõr érték. Mégpedig a társada-
lom értéke. Nem egy emberé, nem egy szervezeté, ha-
nem az egész országé. Egy rendõr vagy a rendõrség nem
változik meg évente vagy négy évente vagy tíz évente. A
rendõr és a rendõrség mindig az egész országot szolgálja
és védi. A rendõrnek a képzése az alap iskolákban, a fõ-
iskolán, az egyetemeken, a különbözõ szakirányú képzé-
seken mind-mind pénzbe kerül. És ez a pénz a tár-
sadalomé. Tehát a társadalom befektet az egyes
rendõrbe és a rendõrségbe egyaránt. És a befek-
tetését biztosnak szeretné látni. A jó pénzügyi
szakember pedig vigyáz a befektetésére. Ezért
a rendõr nem egy alkalomra, hanem egy
egész életre értéke marad a társadalomnak.
Így vigyázni kell rá. 

Vigyázni kell rá úgy, hogy az oktatási intéz-
ményekben a legmagasabb fokú képzéseket kap-
ják, hogy az elméleti tudással felvértezve léphesse-
nek tényleges szolgálatba. A pályakezdõ fiatal rendõr-
nek minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy önálló
egzisztenciát tudjon felépíteni magának, hogy aztán egész életét a
testületben töltse el teljes energiájával a szolgálatra koncentrálva,
ne pedig azon kelljen gondolkodnia, hogy milyen legális vagy ille-
gális másodállást szerezzen a minimális megélhetése érdekében.
Amennyiben ezeket a Rendõrség és az állam megadja, akkor min-
den további nélkül ellenõrizzék is, hogy a rendõr a szolgálathoz
méltó módon él-e! De addig…  

Vigyázni kell arra, hogy legyenek olyan öreg rendõrök – zsaruk
– akik át tudják adni a hivatás gyakorlati fortélyait a fiataloknak.
Jobb, ha azt nem a saját kárukon, a maguk feje után menve tanul-
ják meg, mert annak nagy ára lehet. Igaz a mondás, hogy jó az öreg
a háznál, a mi esetünkben pedig elengedhetetlen! Inkább mások ke-
serû tapasztalataiból, hibáiból tanuljanak a fiatalok, hogy azt nekik
már ne kelljen megélni. Jelenleg sajnos a kialakult vagy kialakított
helyzetnek „köszönhetõen” kevés olyan öreg rendõr van, akitõl a
most kezdõ fiatal kollégák tanulhatnak. Manapság a 35 éves kollé-
gák már öregnek számítanak.

Vigyázni kell a rendõrre, hogy az egyébként sem kevés stresszt,
ami a szolgálatban ér bennünket, ne tetézzék még a testületen belül
is. Bízni kellene a kollégákban és nem a lépten-nyomon történõ el-
lenõrzésekkel kellene rávenni a rendõröket a tisztességre, rendre és
fegyelemre. Ezek alapvetõek a testületben. Legalábbis az igazi
rendõrök szemében igen. Ez minden szolgálati helyen máshogy je-

lenik meg, de ott van! A megbízhatósági ellenõrzés fokozá-
sa nem a feltétlen bizalom jele! Nem arra utal, hogy a
rendõrség vagy a társadalom bízik a rendõreiben! 

Vigyázni kell a rendõrre úgy is, hogy az aktív szolgá-
lata alatt minden lehetõséget meg kell adni arra, hogy a
kollégák képezhessék magukat. Mind szellemi, mind pedig

fizikai értelemben. Az évente egyszeri kötelezõ lövészet 20-
30 lõszerrel, finoman szólva is kevés. Minden rend-
õrnek készség szinten kellene tudni lõni, és ahhoz a
heti, de minimum havi egyszeri lövészet nélkülöz-
hetetlen. És ehhez ne a rendõrnek kelljen lõszert
venni. A fegyver ugyanis szükség esetén meg-

mentheti a rendõr, a társa vagy a társadalom bár-
mely tagjának életét. A rendõröknek a gépkocsi-
vezetést is gyakorolni kellene, erre alkalmas ok-

tatókkal és pályákkal, hiszen a biztonságos vezetés
a kevesebb baleset kapcsán az anyagi kiadások csök-

kenését is jelentheti és kevesebb rendõr sérülne balese-
tekben. Vagyis a jobb képzéssel a Rendõrség és így az

egész társadalom spórol!
Õrizni kell a rendõröket azzal, hogy olyan technikai eszközökkel

engedik szolgálatba, amikkel azt teljesíteni is tudják és utána haza-
mehetnek a családjukhoz. Nem azon gondolkodnak, hogy a napot
megússzák. A jármûveink mûszaki állapota nem mindig megfelelõ,
és akkor még finoman fogalmaztam. Erre friss példa a nemrégiben
szolgálat teljesítés közben elhunyt motoros kolléga esete is! 

Vigyázni kell a rendõrökre úgy is, hogy a vezetõk megfelelõ
élet- és szakmai tapasztalatokkal rendelkezzenek és azt át is tudják
adni a kollégáknak. Így õk közvetlenül is tudnak vigyázni a beosz-
tott állományra. És ehhez minden segítség megilleti õket.

Végül, de nem utolsósorban vigyázni kell a rendõrre és a rend-
õrségre úgy, hogy a médiában történõ megnyilvánulásokból az tük-
rözõdjön, hogy ez egy erõs, egységes és minden nehézséget le-
gyõzni képes szervezet, amely minden körülmények között az
egész országot szolgálja. Amennyiben igaztalan vádak érik a testü-
letet vagy annak bármely tagját, akkor a legmagasabb szinten kell
kiállni érdekeink mellett. Meg kell mutatni a nehézségeinket és azt
a rengeteg sikert, eredményt, amit ezen nehézségek ellenére is elér
a rendõrség, amely kizárólag annak köszönhetõ, hogy azok az em-
berek, akik a testületnél dolgoznak, ezt hivatásuknak érzik, és sok
mindenrõl lemondva, néha az egészségük, a családi életük árán is
szolgálnak és védenek!

Szakács Ervin

A rendõr érték

Orbán szerint nem kõbe vésett 
az érdekegyeztetés rendje

A kormány megváltoztathatja az érdekegyeztetés rendszerét, de
nem szeretné ezt egyedül megtenni - errõl beszélt Orbán Viktor mi-
niszterelnök az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) szeptem-
ber 20-ai ülésén. A miniszterelnök szerint összekapcsolható a nem-
zeti konzultáció az érdekegyeztetéssel. A miniszterelnök az ország-
gyûlési választásokon nyert többségre hivatkozva azt mondta, hogy
„semmilyen törvény nem írhatja felül a választói akaratot, s ennek
a kormánynak a programja tartalmazza a választási programot tel-
jes egészében.“ Orbán Viktor szerint ha az áprilisban hozott válasz-
tói akarat ütközik az OÉT-ben kötött korábbi megállapodásokkal,
akkor „nekünk a parlamenti választáson kinyilvánított választói
akaratot kell elsõdlegesnek tekinteni“ - tette hozzá. (Forrás:
Origo.hu)

Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke rámutatott: az el-
múlt 110 nap során „sok gonddal küzdöttek“ a munkavállalók kép-
viselõi, számos olyan törvény született, amelyben a szociális part-
nereket konzultációra kellett volna hívnia a kormánynak. A nemze-
ti konzultáció értékes konzultációs módszer, de nem helyettesíthe-
ti a törvényben leírt, a társadalmi párbeszéd fenntartására vonatko-
zó törvényi elõírásokat - hangsúlyozta. Aláhúzta: az OÉT ne várja

meg, míg esetleg módosítják az OÉT-törvényt, hanem mielõbb
kezdjék meg az érdemi munkát, és e közben tárgyalják meg az
OÉT mûködésére vonatkozó javaslatokat.

A LIGA Szakszervezetek elnöke kijelentette, hogy ami szere-
pelt a Fidesz választási programjában, arról valóban ne egyeztesse-
nek, azonban egyeztessenek minden olyan kérdésrõl, ami abban
nem szerepelt konkrétumként. (Forrás: LIGA)

Feleslegesen izmozott Orbán Viktor
Orbán Viktor feleslegesen mutogatta bicepszét, mert az OÉT-

rõl szóló törvény egyszerû többséggel is módosítható, nem kell két-
harmados többség a vonatkozó jogszabály megváltoztatásához - je-
gyezte meg Gaskó István az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülé-
sével kapcsolatban a Klubrádió Megbeszéljük címû mûsorában. A
Liga Szakszervezetek elnöke azt mondta: felszólalásában felhívta
Orbán Viktor figyelmét, hogy a szavazófülkék forradalmában nem
az dõlt el, hogy az OÉT tárgyalásokat lehet ritkítani. Illetve arra is
rámutatott, hogy a választói programban összesen kétszer szerepel
a munkavállaló szó, és azokban a kérdésekben, melyek a munka-
vállalók megkérdezése nélkül eldõltek, egyik sem szerepel a prog-
ramban. (Forrás: Klub Rádió, 168 óra)

Összeállította: v.f.

LIGA HÍREK
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Jó, ha tudjuk – a polgári ruhások bevetési felszerelése
A polgári ruhanormába sorol-
tak bevetési, illetve gyakorló
ruha beszerzésére való köte-
lezhetõségének kérdése az
utóbbi idõben többször is fel-
merült. A témával kapcsolat-
ban az FRSZ Jogsegélyszolgá-
latának álláspontja a követke-
zõ.

A jelenleg hatályos ruházati szabályzat (RUSZ), vagyis a
12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet szerint a munkáltató a polgári ru-
hanormába sorolt férfiak számára a bevetési, míg a polgári ruha-
normás nõk számára a gyakorló ruha beszerzését – alegység szint-
jén – elõírhatja. A RUSZ szerint a munkáltatói elõírás esetén a be-
szerzést a ruhapénz terhére kell teljesíteni. A jogszabályi rendelke-
zésre figyelemmel tehát álláspontunk szerint a munkáltatói kötele-
zés akkor kifogásolható, ha arra nem alegységi szinten, hanem
egyénileg kerül sor. Természetesen véleményünk szerint az alegy-
ségi szintû kötelezésnek is alapfeltétele az, hogy arra kellõ indok-
kal kerüljön sor. Amennyiben ez hiányzik, úgy álláspontunk szerint
joggal való visszaélés, rendeltetésellenes joggyakorlás valósul meg
a munkáltató részérõl. Hozzá kell tennünk ugyanakkor azt is, hogy
ezt egy esetleges jogvita esetén a bíróság elõtt nehéz lenne bizonyí-
tani, mivel a munkáltató eljárása formálisan jogszerû (a RUSZ
alapján lehetõsége van a kötelezésre), és vélhetõen fel is tudna hoz-
ni „szakmai érveket” az intézkedésének igazolására. Álláspontunk
szerint ugyancsak a munkáltató esélyeit javítja: a ruhapénz rendel-
tetése is végsõ soron az, hogy azon a munkavállaló a munkáltató ál-
tal megkívánt ruházatot megvásárolja.

Álláspontunk szerint fontos lehet az, hogy a felszereléskor mi-
lyen ellátásban részesült az érintett. A jelenleg hatályos RUSZ, de a
korábbi ruházati szabályzatok ugyanis a tekintetben egységesen ren-
delkeznek, hogy a polgári ruhanormába soroltak felszerelésére két-
féleképpen kerülhet sor: vagy csak ruhapénzzel, vagy gyakorló ru-
házattal és ruhapénzzel. Az elõírások szerint a ruhapénz összegét a
gyakorló ruházattal való ellátás nem csökkenti. Így ha valakinek a

felszereléskori beosztása érdemben nem változott, de a felszerelés-
kor mégsem látták el bevetési, vagy gyakorló ruházattal, akkor an-
nak utóbb, és saját költségen való beszereztetése valóban hátrányos
a dolgozóra nézve, mellyel összefüggésben felmerülhet a munkálta-
tói intézkedés megtámadhatóságának kérdése. Ezzel kapcsolatban
azonban csak a korábbiakban leírtakra tudunk visszautalni, vagyis,
hogy egyrészrõl csak az egyéni kötelezés kifogásolható, másrészt
pedig, hogy a rendellenes joggyakorlás nehezen bizonyítható.

A munkáltatói kötelezés idõpontja ugyancsak lényeges, mivel a
ruhapénzzel október végéig el kell számolni. Ha tehát a bevetési
vagy gyakorló ruha beszerzését ezt követõen írja elõ a munkáltató,
akkor az intézkedés kifogásolható, mivel a kötelezés véleményünk
szerint jogszerûen csak a következõ évi ellátmány terhére szólhat.

A témához kapcsolódik még az átszerelési költség kérdése is. A
Határõrség - Rendõrség között áthelyezetteket 2008. 09. 20.-ig
úgynevezett alapellátás-kiegészítés is megillette, amennyiben az új
szolgálati helyen rendszeresített felszerelési cikkek némelyikével
az áthelyezett nem rendelkezett. A Határõrség, illetve a Rendõrség
gyakorló ruházata eltért, ugyanis míg a Rendõrségnél 65 M, addig
a Határõrségnél 87 M mintázatú gyakorló felszerelési cikkek kerül-
tek kiadásra. Álláspontunk szerint ha az integráció során a Határõr-
ségnél rendszeresített gyakorló ruházatot a Rendõrség elfogadta, és
nem biztosított átszerelési ellátmányt, az utóbb elõírt beszerzési kö-
telezés ugyancsak rendeltetésellenes joggyakorlásként értékelhetõ,
bár az intézkedés megtámadásának esélyei a fentebb már leírtakra
figyelemmel bizonytalanok.

Mindezek alapján javasoljuk tagjaink számára, hogy a bevetési
vagy gyakorló ruha beszerzésére kötelezéssel kapcsolatos problé-
mákat a tisztségviselõink irányába jelezzék, azok helyi szintû tisz-
tázása és lehetõség szerinti megoldása érdekében.

Végezetül említést igényel, hogy az országgyûlés õszi üléssza-
kán várhatóan elfogadásra kerülõ, ún. rendészeti saláta-törvény
szerint a hivatásos állomány valamennyi tagja számára kötelezõ ri-
adócsomag, és benne a bevetési ruha elsõ alkalommal – várhatóan
2011-ben – a minisztériumi költségvetés terhére kerül biztosításra.

dr. Varga Marianna jogász

KILÓG A TÉRDÜNK A NADRÁGBÓL
FEGYELMI ELJÁRÁST INDÍTOTTAK A TÉRDNADRÁGBAN MUNKÁBA JÁRÓVAL SZEMBEN

Veszprém megye fõkapitányának utasítása
szerint a személyi állománynak a rendõrségi
épületekbe rövid nadrágban, papucsban vagy
pántos felsõben belépni és az épületben
tartózkodni még pihenõnapon is szigorúan tilos.
Ez azt jelenti, hogy az egyenruhás állományba
tartozók, akik rendszerint a kapitányságok
épületeiben cserélik le a polgári ruházatukat
egyenruhára, nem viselhetnek a munkába járás
során rövidnadrágot, papucsot vagy a hölgyek
pántos felsõt, hiszen ezekben az öltözékekben
még belépni is tilos a rendõrségi objektumokba. 

A munkáltató túl messzire ment. Az ápolt és
kulturált viseletû munkavégzés fontos, és ezért az
természetes elvárás. Ugyanakkor a munkáltató
utasítási és szabályozási lehetõségén kívül esik
annak meghatározása, hogy milyen öltözéket visel-
jenek a foglalkoztatottak a munkaidejükön kívül,
és még inkább visszás a helyzet az egyenruhás
állománnyal szemben, akik a szolgálatteljesítési idejükben
egyébként is kötelesek az öltözködési szabályzatnak megfelelni. 

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

Az értelmetlen fõkapitányi utasítás ellen a szakszervezetünk
felemelte a szavát, de a munkáltató hajthatatlanul ragaszkodott a
döntéséhez. 

Egy alkalommal a tagunk térdnadrágban
érkezett a munkahelyére, és habár a szol-
gálatkezdésre az egyenruháját magára öltötte,
fegyelmi eljárást rendeltek el vele szemben. Az
eljárásban tagunknak jogi képviseletet biztosí-
tunk. Kifejtettük, hogy álláspontunk szerint
jogsértõ az az utasítás, amely a szolgálatteljesítési
idõt meghaladóan is kívánja szabályozni az
állomány öltözködését. A hivatásos állomány
tagját megilletõ alapjogok lehetséges korlátozását
a törvény nevesíti, ez a szolgálati viszony sajá-
tossága, szükségszerû velejárója, azonban a kor-
látozás nem feltétlen, és nem lehet aránytalan.
Azon alapjogok, amelyeknek korlátozásáról a
törvény nem rendelkezik, változatlan
feltételekkel megilleti a hivatásos állomány tagját
is, mint bárki mást. Az alapjogok korlátozására
kizárólag abban a körben van lehetõség, amelyet
a törvény nevesít, az kiterjesztõen nem

értelmezhetõ, továbbá figyelemmel kell lenni a szükségesség és
arányosság elvére, amely szerint az alapvetõ jog korlátozása nem
okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel szemben nyilván-
valóan aránytalan hátrányt. 

Mindezekre tekintettel a fegyelmi eljárás megszüntetését
kértük, a felelõsségre vonás mellõzésével. Lapzártánkig az ügyben
nem született döntés.  Az eset arról tanúskodhat, hogy Veszprém
megye bûnügyi mutatói kiválóak, azon már nincs javítanivaló, a
fõkapitányi regulákat ezért érdemes máshová koncentrálni, és a
ruhapénzünk olyan bõséges, hogy igazán nem lóghat ki a ....... a
nadrágból!

dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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2.846.349,-Ft sem arányos jóvátétel

A szokásos kérdés: ki a felelõs?

Ennyi illetménykülönbözet megfizetésé-
re kötelezte a munkaügyi bíróság a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányságot, mert a
munkáltató a felperest a járõri kineve-
zése mellett csaknem 15 évig vezényelte
vizsgálói feladatokra. Ezen idõszak alatt
az illetményét a járõri alacsonyabb be-

osztás alapján állapították meg, és azt mindösszesen nyomozói
pótlékkal egészítették ki. Egy személyi konfliktus miatt 15 év
után a vezénylését megszüntették, és az értékes vizsgálói tapasz-
talata ellenére visszahelyezték eredeti járõri beosztásba. 

A felperes vezénylése jogellenes volt, hisz az állományilletékes
parancsnok által vezetett szervezeten belül vezénylésre nincs jogsze-
rû lehetõség; másrészt a vezénylés egy átmeneti, ideiglenes munkál-
tatói intézkedés, mely ez esetben csaknem 15 évig tartott; habár a más

helyiségbe való vezénylések együttes idõtartama 3 évenként a 6 hó-
napot nem haladhatja meg. A felperest jogszerûen a vizsgáló beosztá-
sában megbízással lehetett volna foglalkoztatni, és ennek alapján a
vizsgálói beosztás szerinti teljes illetményt kellett volna részére fizet-
ni. A felperes a vizsgálói beosztásra iskolai végzettsége hiányában is
alkalmas volt, hiszen ezen beosztásban csaknem 15 évig foglalkoztat-
ták, és az iskolai végzettségnek nincs jelentõsége a megbízás esetén. 

A felperes képviseletében a munkajogi elévülésre tekintettel 3 évre
visszamenõen tudtunk illetménykülönbözet iránti igényt elõterjeszteni,
és a keresetünknek a bíróság már az elsõ tárgyaláson helyt adott. A
pernyertességgel a tagunk 2.846.349,-Ft és kamataira jogosult,  ami te-
kintélyes summa, de annak minden forintjáért tisztességgel megdolgo-
zott, és ennek az összegnek a 4-szerese maradt a munkáltató zsebében
az elévülés folytán. Ne késlekedjünk az igényeink érvényesítésében! 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos 

Az elmúlt idõszakban ismételten a figyelem középpontjába ke-
rült a rendõrségi motorkerékpárok állapota. Hozzáteszem: eh-
hez megint egy kollégánk halálára volt szükség. Egy ilyen bal-
esetet követõen elsõdlegesen is szakértõ bevonásával azt vizsgál-
ják, hogy a balesetet vezetéstechnikai hiba vagy a motor mûsza-
ki állapota okozta. Ennek eredménye azonban általában a köz-
vélemény által már nem ismert, az már ugyanis nem bír olyan
hírértékkel, mint maga a szörnyû tragédia. Így meg sem tudjuk,
hogy a balesetet mégsem a motoros hibája, hanem például a mo-
torra szabálytalanul felhelyezett bukócsõ okozta. Ennek megál-
lapítására Egerben például majdnem egy évet kellett várni.

A motorkerékpárok kialakításánál általános közlekedésbizton-
sági szempont, hogy a motor nagyobb mértékû bedöntésénél a
lábtartó koptatócsavarja kell, hogy érintkezzen az útfelülettel, s
így a vezetõ érzékelheti, hogy az úgynevezett döntési határra ért.

Mondani sem kell, hogy ha egy egyedileg
kialakított bukócsõ szabálytalanul kerül
felszerelésre, akkor ezen általános sza-
bály nem érvényesül, s feleslegessé válik
az általánosan elismert és elfogadott ve-
zetéstechnikai képzéseken elhangzó
módszerek bárminemû ismerete.

Azok a kérdések pedig, hogy ki, mi-
lyen szerzõdés alapján, milyen felelõs-
ség mellett módosíthatta így egy motor mûszaki állapotát, illetve
kinek lett volna kötelessége szólni a kollégának a megváltozott ve-
zetéstechnika szükségességérõl, vagy, hogy miért kellett a baleset
okának megállapítására 1 évet várni, elvésznek az idõ homályá-
ban.

dr. Tordai Gábor jogtanácsos

Szabálytalan szolgálatvezénylés
A Független Rendõr Szakszervezet a közelmúltban parancsno-
ki intézkedést kezdeményezett a Komlói Rendõrkapitányság
vezetõjénél a kapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendé-
szeti állománya szolgálatvezénylésének szabálytalanságára vo-
natkozó információk miatt.

A szakszervezetünkhöz érkezett jelzések szerint az állomány a
papírforma szerinti vezényléses munkaidõrendszer helyett a gya-
korlatban I. számú váltásos szolgálati idõrendben látja el feladata-
it, azonban a szabadságok kiadása az elméletben vezényléses mun-
karend szerint történik, ami a kollégák számára hátrányos. Emellett
értesüléseink szerint a szolgálattervezetet ceruzával készítik, így az
elõre tervezett pihenõnapok „átjavítása” miatt a pihenõnapon telje-
sített szolgálatért járó díjazást sem kapják meg a dolgozók. Mind-
ezek alapján a szolgálatvezénylési rend felülvizsgálatát és a sza-
bálytalanságok megszüntetését kezdeményeztük.

A kapitányságvezetõi válasz szerint a vezényléses szolgálati
idõrendszer alkalmazása azért indokolt, mert az általában 12 órás
napi szolgálatellátás az állomány által teljesítendõ egyéb szolgála-
ti feladatok (fizikai, egészségi felmérések, lövészet, stb.) idejére
nem indokolt, ilyen esetben ugyanis rövidebb (pl. 4 óra) szolgálat-
teljesítési idõ kerül tervezésre. Kapitányságvezetõ úr a válaszleve-
lében nem cáfolta a szolgálattervezet ceruzával történõ készítését,
de annak kapcsán egy ORFK rendészeti fõigazgatósági leiratra hi-
vatkozott. Emiatt az ORFK rendészeti fõigazgatójához fordultunk
a kérdéses ORFK leirat rendelkezésünkre bocsájtása, illetve a ceru-
zás szolgálatvezényléssel kapcsolatos ORFK állásfoglalás érdeké-
ben. A szolgálattervezet ceruzával történõ készítésének szabályta-
lanságára egyébiránt már nem egy esetben felhívtuk a rendõri ve-
zetés figyelmét. Az ORFK rendészeti fõigazgatója válaszlevelében
megerõsítette azt, hogy a szolgálattervezet ceruzával történõ kitöl-

tésének gyakorlata ellentétes a Rendõrség Iratkezelési Szabályzatá-
nak elõírásaival, melynek megszüntetésére rendõrfõkapitány-he-
lyettes úr írásban is intézkedett, felhívva valamennyi rendõri szerv
vezetõjének figyelmét a szolgálattervezet tollal történõ vezetésére.

Az országos rendõrfõkapitány-helyettesi választ követõen ismétel-
ten megkereséssel fordultunk a Komlói Rendõrkapitányság vezetõjé-
hez, mivel bár a szolgálattervezet készítésének eddigi szabálytalan
gyakorlata rendezõdni látszik, viszont a szolgálatvezénylés rendje ál-
láspontunk szerint továbbra is felülvizsgálatot igényel, mivel az nem
felel meg a Rendõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesí-
tési idejérõl, valamint a szolgálati idõrendszerekrõl szóló 23/2008. (OT
14.) ORFK utasítás elõírásainak. Az ORFK utasítás szerint ugyanis
egyrészrõl a folyamatos munkavégzést igénylõ beosztásokban I. szá-
mú váltásos szolgálati idõrendszert kell alkalmazni, másrészrõl a ve-
zényléses szolgálati idõrendszerben szolgálatot teljesítõk ideiglenesen
váltásos szolgálati idõrendszerben történõ foglalkoztatásának idõtarta-
ma a belsõ norma értelmében hat hónap alatt nem haladhatja meg a 30
napot. Álláspontunk szerint a kapitányság közrendvédelmi és közleke-
désrendészeti állományának szolgálatvezénylése az ORFK utasítás
elõírásainak nem felel meg, mivel egyrészt a kapitányságvezetõi vá-
lasz szerint sem vitatottan az említett szakterületeken folyamatos rend-
õri jelenlét biztosítása szükséges, másrészt a hivatkozott egyéb szolgá-
lati feladatok (lövészet, stb.) gyakorisága, és ezáltal a napi 12 órás szol-
gálatteljesítési idõtõl való eltérés kivételesnek mondható.

A szolgálatszervezés kérdését a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Ta-
nács (RÉT) az októberi soros ülésén is tárgyalta, ahol a fenti prob-
lémára – amely valószínûleg nem egyedi eset a Rendõrségen belül
– felhívtuk az ORFK szakmai képviselõinek figyelmét, függetlenül
az újabb megkeresésünk végkimenetelétõl.

dr. Varga Marianna jogász
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Karácsony Béla: a hitelesség a legjobb ajánlólevél

Balázs Sándor: a meglévõ állomány 
nagyobb megbecsülést érdemel

Közel három éve választották meg jelenlegi tisztségére Ka-
rácsony Bélát, s az akkor funkcióba lépõ Hajdú-Bihar me-
gyei FRSZ elnök aktivitásának köszönhetõen megpezsdült a
szakszervezeti élet. A helyi és megyei rendezvények, a csalá-
di napok, a közös vacsorák és a már hagyományosnak te-
kinthetõ disznóölések mind-mind alkalmat teremtenek ar-
ra, hogy a testület tagjai ne csak munkatársként – barát-
ként is tekintsenek egymásra. A példamutató közösségi élet-
nek természetesen híre megy a kollégák között, így tehát az
sem meglepõ, hogy országosan is elismerésre méltó a szerve-
zettség. Hajdúszoboszló – az elnök munkahelye – még a
rendkívül magas átlagból is kiemelkedik: itt az állomány
80%-a csatlakozott már a Független Rendõr Szakszervezet-
hez, de Püspökladányban és a megyei rendõr-fõkapitánysá-
gon is 50% feletti az arány. Karácsony Béla szerint a siker
titka a napi kapcsolatban, a gyors reagálásokban és az ösz-
szefogásban rejlik. 

- Közhely, bár igaz: egyedül semmire sem mennék! A pa-
rancsnokok pozitív hozzáállása is kell ahhoz, hogy az általunk
felvetett problémák megoldódjanak. A havonta tartandó vezetõi
értekezletek kitûnõ fórumot biztosítanak arra, hogy az érdekvé-
dõk a parancsnokok elé tárják a kollégák által jelzett gondokat,
az aktualitásokat. Ilyen volt például a közelmúltban az árvízi
védekezésben résztvevõk számára megállapított túlórák össze-
ge, kifizetése, amely több mint félezer rendõrt érintett. E tragi-
kus helyzet kapcsán is bizonyítottuk, hogy kiállunk a tagság
mellett, hiszen az ellátásnál észlelt anomáliákat szinte azonnal
megoldottuk. A heroikus munkát végzõ kollégák számára védõ-
sapkát, napvédõ krémet, szúnyogriasztót szállítottunk ki a bor-
sodi és szabolcsi FRSZ tisztségviselõkkel együtt, s nem kérdez-
tük, ki tartozik közénk…

Jólesett valamennyiüknek, hogy a szakszervezet azonnal in-
tézkedett, s így a kedvezõ visszhang sem maradt el. Növekvõ

népszerûségünkben az is közrejátsz-
hat, hogy tudatosult bennük: ami az
egyik nap még problémaként jelent-
kezett, azt másnap az FRSZ közben-
járására a vezetõk megoldották.  

Az elnök hosszasan sorolja azo-
kat a lépéseket, melyeket a munka-
helyi konfliktusok feloldása érde-
kében tettek. Az uniós támogatás-
sal zajló nyelvi képzés a szolgálat-
vezénylést is befolyásolta, de a tit-
károk segítségével e téren sikerült
kompromisszumos megoldást ta-

lálni. Nem ilyen egyszerû viszont az ügyeletesek szolgálat át-
adásával, illetve a szolgálatellátással kapcsolatos vita. Ezek-
ben az ügyekben már a jogsegélyszolgálat munkatársai kép-
viselik az érintett FRSZ tagokat – utóbbiakban már bírósági
szakaszban lévõ perek zajlanak.

- A hitelesség a legjobb ajánlólevél. Ha a rendõrök, a határ-
rendészek és a büntetés-végrehajtás dolgozói látják, hogy gond-
jaik az országos érdekegyeztetés szintjén is megjelennek, szívesen
csatlakoznak hozzánk. Emiatt a nyolc kapitányságon és a három
határrendészeti kirendeltségen nem kell különösebb toborzó
munkát kifejtenünk - tetteink igazolnak bennünket. Ugyanakkor
szólnom kell két olyan szakszervezeti vezetõrõl, akik nélkül bizo-
nyára nehezebben végezhetném feladataim ellátását: Kiss János
régióelnök és Molnár János általános ügyvivõ támogatása rend-
kívül fontos számomra. Tudom, hogy az eredményekhez partne-
rek is kellenek: munkahelyemen a parancsnok toleranciája, ott-
hon pedig a feleségem és a gyermekek szeretete segít át a nehéz-
ségeken – ennek felismerése jelenti az elmúlt három év legfonto-
sabb hozadékát számomra. 

Süli Ferenc

- Elkeserítõnek tartom, hogy a rendõr-
ség négyévente átszervezi a testületet
– még akkor is, ha az állampolgárok
bizalmából esetleg több cikluson ke-
resztül ugyanaz a politikai erõ irányít-
hatja az országot. Az elmúlt évek egyik
legrosszabb döntésének tartom, hogy
az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium irányítása alá helyezték a
rendõrséget - ez súlyos gondot okozott
a testület funkcionális mûködésében –
fogalmazza meg markáns véleményét
az FRSZ Borsod megyei elnöke. 

- Nem csak az a gond, hogy nem il-
leszkedik a magyar hagyományokba, hiszen Európában több he-
lyen is mûködik ez a változat.  A valós problémát az jelentette, hogy
az IRM nem készült fel egy negyvenezer fõs „nagyvállalat“ irányí-
tására. Rosszul kezdtek hozzá, leváltották az ORFK két szakmai
igazgatóját „spórolás“ címén, és ezt írták elõ a fõkapitányságok-
nak is. Szerencsére néhány vazallus fõkapitányon kívül ezt nem haj-
tották végre, és az ominózus utasítás a gyakori minisztercserék kö-
vetkeztében feledésbe is merült.

Talán az sem volt véletlen, hogy négy év alatt négy miniszterünk
is volt, és egyik sem a  klaszikus törvényalkotási munka miatt vette
a kalapját.

Balázs Sándor azonban nem csak a múlthoz – a jelenhez is kri-
tikusan viszonyul. Szerinte az új kormány ígéretei részben a „lát-
ványtervezéshez” hasonlítanak. 

- Bár más munkahelyekrõl több száz rendõrt vezényeltek Bor-
sod megyébe – õk valószínûleg ott hiányoztak -, az állomány han-
gulata és a közbiztonság érdemben nem javult, s illúzió is lett

volna két hét után pozitív változást várni. A meggondolatlan lépé-
sek közül mást is ki tudok emelni: a régiós GEI-k a kezdeti nehéz-
ségek után már egészen jól mûködtek, ám ismét újabb átszervezé-
sekre kell számítani – tudomásom szerint megyei gazdasági szerve-
zetek jönnek létre. A közalkalmazottak számára ez a döntés valószí-
nûleg hátrányos lesz - a bizonytalanság, az egzisztenciális félelem
máris felütötte fejét. 

Hasonló gondokkal kell szembenéznie az állománynak a nyug-
díjazással kapcsolatban is. A korábbi helyzet adott volt, ahhoz al-
kalmazkodtak a szolgálati idõ alatt, de most, a várható új jogsza-
bályok miatt a mérleg egyik serpenyõjébe nem kerül semmi. Aki tu-
dott, már „elmenekült”, a meglévõket tehát illene jobban megbe-
csülni, s erre kitûnõ lehetõséget biztosítana a korpótlék intézménye. 

S hogy ne csak egyetemleges gondjainkról szóljak: megyénkben
a szervezeti élet legalább nem veszített lendületébõl, hiszen az au-
gusztus végi családi napon mintegy ezer vendéget fogadhattunk a
diósgyõri vár tövében. Ebben az évben még több olyan eseményre
készülünk, melyek fontosak az FRSZ tagság számára: a Mikulás-
nappal kapcsolatos rendezvények, a gyermekeknek és a kollégák-
nak címzett ajándékok az összetartozás érzését erõsítik. Talán ezek-
nek a hagyományoknak is köszönhetõ, hogy stabilizálódott a me-
gyében az FRSZ taglétszáma, sõt mintegy ötven fõvel gyarapodtunk
is. Annak ismeretében, hogy az átszervezések után általában csök-
kenéssel kellett szembenéznünk, ez a tény örömmel tölthet el ben-
nünket. Az utánpótlás is biztosított nálunk, hiszen kitûnõ kapcsola-
tot ápolunk a szakközépiskola irányítóival és diákjaival egyaránt. 

Ezt az alkalmat is szeretném megragadni arra, hogy köszönetet
mondjak az árvízi mentésben résztvevõ rendõröknek, akik nem csak
heroikus munkát végeztek, de a tragédiában érintett kollégáknak –
gyûjtés útján – jelentõs anyagi segítséget is nyújtottak.  

Süli Ferenc
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Az immunerõsítésrõl
ÉLJÜNK TELJES, BOLDOG ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETET

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak elõtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetõt….Petõfi Sándor

Visszafordíthatatlanul eljött az õsz és utána érkezik a dermesz-
tõ hideg tél, s vele együtt a szervezetünket megterhelõ megfázások,
vírusok, amiket a legyengült immunrendszerünk nem, vagy csak
nehezen tud kivédeni.

Ezért fel kell készülnünk rá, meg kell találnunk azt a módszert,
amivel az immunrendszerünket erõsíteni lehet. A természetgyó-
gyászatban rengeteg lehetõség van arra, hogy természetes módon
helyére állítsuk a harmonikus mûködést testünkben-lelkünkben. 

A lehetõ legfontosabb, hogy tiszta képet kapjunk jelenlegi álla-
potunkról, milyen állapotban van a nyirokrendszerünk, el tudja-e
látni a védekezõ feladatát, megfelelõ-e a felszívódás a bélrendsze-
rünkben, a hasnyálmirigy elegendõ emésztõ enzimeket termel-e, a
vegetatív idegrendszerünk kiegyensúlyozottan mûködik-e. Mert ha
valamelyik alul- vagy felülmûködik, akkor felborul az egyensúly
az egész testben, ami kihatással van a lélekre és a szellemre egy-
aránt, ezáltal ki vagyunk téve a fertõzéseknek, betegségeknek.

A legelsõ és legfontosabb feladat: egy állapotfelmérést kell végezni,
hogy világosan lássuk azt, melyik területet-szervet kell erõsíteni, építeni.

Erre a célra ma már többféle módszert is alkalmaznak: a Voll-
állapotfelméréssel tiszta képet kapunk a szervezetben zajló, de még fel-
színre nem tört folyamatról, kiszûrhetõ a szervezetet ért toxikus terhelt-
ség, góckutatást és allergia tesztet is lehet vele végezni, bemérhetõ,
hogy milyen vitaminra, ásványi anyagra van szüksége a szervezetnek.

A biorezonanciás állapotfelméréssel ugyanezeket a dolgokat le-
het megállapítani, de amíg a Voll-állapotfelmérés az akupunktúrás
pontokon a meridiánok mentén történik, addig a biorezonanciás
vizsgálat a rezgéseken alapszik.

Ezenkívül lehet gyulladásokat keresni hõ-térképpel, allergiát
keresni Vega-teszttel, és többféle, de ugyanezeken az elveken ala-
puló készülékkel. 

A vizsgálatok fájdalmatlanok és 40-50 percet vesznek igénybe.
Amikor a kezünkben van az eredmény, akkor el lehet indulni, hogy
melyik területet kell erõsíteni, mire van szükségünk ahhoz, hogy
erõsödjön a védekezõ képességünk. Nagyon sokszor elõfordul,
hogy méregtelenítéssel kell kezdeni, meg kell a szervezetet szaba-
dítani a lerakódott toxikus anyagoktól. A méregtelenítés idõszaka a
tavasz és az õsz, majd a megfelelõ méregtelenítés után szükség van
az újraépítésre, a tökéletes PH egyensúly megteremtésére. 

Legelõször a bélrendszerben lévõ mikroflórát kell a helyére ál-
lítani, hogy az emésztés és felszívódás tökéletes legyen. Pótolni
kell azokat az emésztõ enzimeket, amiket nem termel megfelelõen

a hasnyálmirigy, a tökéletes bélflórára kell törekedni, visszatelepí-
teni a hasznos bélbaktériumokat, hogy a bejuttatott tápanyagból a
szervezet fel tudja szívni és el tudja raktározni a számára megfele-
lõ dolgokat, amibõl építeni, regenerálni tudja az immunrendszert.
Ez által a nyirokrendszer és a vegetatív idegrendszer is megfelelõ-
en mûködik, ellátva védekezõ feladatát, harmonikus mûködését.

Ezek az alapok, innen kell elindulni, a szervezetnek meg kell ad-
ni a számára szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomele-
meket, amiket pótolni kell, mert sajnos az élelmiszerekbõl, a táplá-
lékból nagyon kevés, ami bejut és hasznosulni tud, mert már az
alapanyagokban is alig van, a fõzés útján pedig veszít az értékébõl.

Nagyon fontos a természetes alapú - például csipkebogyóból ki-
vont - C-vitamin, ajánlott az 1000 mg naponta, mert ebbõl ki tudja
vonni a szervezet a neki megfelelõ mennyiséget. Fontos tudni: nem
mindennap van szükség ekkora dózisra, néha kevesebb is elég, de
mivel ez az anyag nem rakódik le, hanem a fölösleg vizelet útján
távozik, érdemes ezt szedni. 

Nem mindenkinek van szüksége mindig minden vitaminra - ez
egyéntõl függ, s ezért szükséges a felmérés, hiszen van, amit a szer-
vezet raktároz és van, amit könnyen elveszít.

Szükséges fehérjéket, szénhidrátokat és a sejtépítéshez zsírokat
bejuttatni,  figyelve a megfelelõ arányokra. Az egyoldalú táplálko-
zás és az elhízás nagyon sok veszélyt rejt magában.

Zöldségeket, gyümölcsöket, halat, húst kell fogyasztani, mert az
embernek vegyes táplálkozásra van szüksége, ezekbõl vonja ki
azokat az anyagokat, amiket hasznosítani tud.

Célszerû hazai tájakon termelt zöldségeket, gyümölcsöket enni:
a természetben minden megterem, amire az itt élõ embereknek
szüksége van a téli idõszakban is, pl. cékla, káposzta - akár sava-
nyítva is – mert rengeteg benne a C-vitamin, alma, körte, ezeket a
terményeket ugyanaz a „föld adta”, amely  bennünket is teremtett.

„Ép testben, ép lélek” szól a latin mondás, s valóban a testtel is tö-
rõdni kell. Nagyon fontos, hogy eddzük a testünket is! Bármilyen
sporttevékenység hasznos lehet - futás, tenisz, úszás -, az úszással
egybekötött szauna tornáztatja az immunrendszert, ezáltal erõssé teszi
azt.  Emiatt is nagyon fontos, mert ellenállóvá tesz és méregtelenít.

Helyezzük a lélek egyensúlyát is elõtérbe: ki kell zárni magunk-
ból minden negatív gondolatot, és elfogadni a jót, s fontos pozitív
dolgokkal, gondolatokkal feltöltekezni.

Akarnunk kell boldognak lenni, mert csak akkor lehetünk bol-
dogok, ha azok akarunk lenni!

A „homeosztázist” megteremtve ki tudjuk védeni az ellenünk
indult „támadást”, tehát tegyünk meg mindent a testi, lelki és szel-
lemi egyensúlyunkért, éljünk teljes, egészséges és boldog életet!

Lajosné Adamek Erzsébet
kineziológus

Elkeserítõ a testület mentális állapota, ezért nem elegendõ, ha
csak jogi segítséget nyújtunk számukra – ad helyzetértékelést
Szõlõsi Péter, a miskolci rendõr szakközépiskola FRSZ elnöke.
A szakképzésen túl a megyeszékhely egyetemén is elismert ok-
tató szerint a kollégák lelki problémáiban közrejátszik az is,
hogy a parancsnokok - részben a létszámhiány miatt - mindent
kifacsarnak a munkatársakból. A labilis háttér, a létbizonyta-
lanság már az állomány jelentõs részét érinti.

- Az FRSZ felvállalja e probléma kezelését, sõt ezt javasol-
juk más érdekvédõ szervezeteknek is. Úttörõ jellegû a munka, de
kötelezettségünk, hogy gondoljunk a kollégák mentális állapotá-
ra. Tudni kell ugyanis, hogy a  jogrendszer stabilizálása mellett
a lélek gondjaira is megoldást kell találnunk. S mivel ez a szak-
mám, a hivatásom és a hitvallásom – a rám váró feladatoktól
nem tudok és nem akarok szabadulni. A lelki segélyszolgálat
szükségességét az élet hozta: a közelmúltban több kollégám ön-
kezével vetett véget életének. Ha az önként, örökre távozók kö-
zül csak egy is velünk marad, már elértem célomat. Kell-e mon-

danom: hiszek az ilyen küldetések si-
kerében. 

A pszichológiában, kriminálpszi-
chológiában jártas szakember az
FRSZ nyitó lapján egy linkre kattintva
lesz elérhetõ.

- Titkon azt szeretném, ha senki
sem keresne, bár tudom: az élet nem
így mûködik. Az embereknek ugyanis
nincsenek küzdési stratégiái, a
stresszre pedig a számukra legegy-
szerûbb választ adják, hiszen nem ta-
nítják meg a felnövõ generációt a
konfliktusok kezelésére. Az állo-
mányban egyszer mindenki eljut a kilépés fokáig – új ajtót kell
számukra mutatni, amely az élhetõ, boldog, értelmes  élethez ve-
zet. 

Süli Ferenc

Lelki támaszt nyújt az FRSZ
SZÕLÕSI PÉTER: AZ INSTABIL HÁTTÉR FELÕRLI AZ ÁLLOMÁNYT
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Kaland az ov-ról hazafelé
AVAGY A „SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK” A GYAKORLATBAN

Az idei, harmadik országos választmányi
ülésrõl, a Zalaegerszeg-Ságodról 2010.
szeptember 28-án kora délután hárman in-
dultunk hazafelé. Horváth Erika, Bács-
Kiskun megyei elnökhelyettes, Madarasi István Békés megyei
elnök és jómagam.

Az M7 autópályán haladtunk már, én jó szokásom szerint tán el is
bóbiskoltam a jobb hátsó ülésen, sõt biztosan. Egyszer csak szólnak
Eráék, hogy mi van ott? Meglepetten láttuk, hogy egy Suzuki
VagonR+ a belsõ sávban, a forgalommal szemben áll. És mindenki el-
megy mellette... (M7 autópálya 130 km szelvény Budapest felé.) Még
egyszer leírom, aki vizuálisabb alkat, el is tudja képzelni a helyzetet. A
belsõ sávban, szemben a forgalommal, ami kb. másodpercenként egy
autót, vagy kamiont jelentett, egy jobbra ívelõ és így nehezen belátha-
tó kanyarban. Sõt kamionok, mint vonatszerelvények egymás mögött
haladva mentek el a Suzuki mellett a többi közlekedõvel együtt, a kül-
sõ sávban, sokan éppen, hogy visszahúzódva oda !!

Majd – hoppá !- látjuk, hogy egy idõs bácsi pakol ki a kocsiból az
elválasztó fûsávra. Mellé érve értettük meg, mi is történt. Az egyik
kerék a szó legszorosabb értelmében durrdefektet kapott. Na, ennek
fele sem tréfa! Ha már a bácsi túlélte a defektet és az ezzel járó „szem-
befordulást” a menetiránynak, akkor segíteni kell, hogy a belsõ sáv-
ban túlélje a hihetetlen helyszínen általa elkezdett kerékcserét is.

Pisti barátom semmit nem gondolkozva azonnal a leállósávban
megállt, majd mind a hárman szó nélkül kipattantunk az autóból. Eri-
ka egy ritka, üres forgalmi helyzetet kihasználva leparancsolta az
idõs urat a leállósávba, maga mellé. Pisti elõvette a láthatósági mel-
lényét és az elakadást jelzõ háromszögét és elindult, hogy azt kellõ-
en messze lerakja, és karjelzésekkel lassításra szólítsa fel az autókat
és kamionokat. Ez olykor sikerült is neki… Eközben én azonnal te-
lefonáltam a Somogy megyei RFK-ra segítséget kérni. Közben lát-
tam, hogy nem egy autó Pisti elõtt pár méterre satuzott, vagy sorolt
vissza a külsõ sávba. Õ meg rezzenéstelenül állva, kezével lassításra
felhívva állt a fûsáv és az aszfalt határán.

Hihetetlen, hogyan közlekedett az emberek többsége, hihetet-
len, hogy meg sem állt senki a bácsinak segíteni, hihetetlen, hogy
nem történt tragédia !

Erre tényleg csak ez a szó jellemzõ: HIHETETLEN!
A fõkapitányság ügyelete beszámolómat hallva (érzékeltem,

hogy átérzi a helyzetet) azonnal intézkedett és mikor mondtam,
hogy a járõr kiérkezéséig megpróbáljuk lassítani a forgalmat,

felhívni a figyelmet a veszélyre, halkan,
de annál aggódóbb nyomatékossággal
kérte, vigyázzunk magunkra…

Ezt követõen a 78 éves bácsi, falfehé-
ren és remegve elmondta Erikának, hogy 120-125 km/h sebesség-
nél érte a defekt és el akarta kezdeni a kerékcserét ott, ahol szem-
beállt a forgalommal… Zavart volt. Semelyikünk sem csodálkozott
ezen, hiszen sérülés nélkül, a kocsiban semmilyen kár nem kelet-
kezve élt túl egy, a nyomokból ítélve majd százméteres csúszást-
pörgést a nagy forgalomban.

A bácsit már biztonságban tudva mind a hárman már csak azon
voltunk, hogy a rohanókat lelassítsuk. Pisti barátunk bûnügyes lé-
tét meghazudtolva irányította a forgalmat, Era már ismert nagy em-
pátiájával és pszichikai érzékével nyugtatta a bácsit.

A telefonálást követõen nem telt el öt perc, már az elsõ járõr
megérkezett, rá pár percre egy újabb, és mint végül kiderült, a biz-
tonság kedvéért egy mentõ is. Hiszen nem hitték, hogy az elmon-
dott helyzet ellenére sérülés nem történt. A kiérkezett kollégák is
elhûlve hallgatták a történteket. Egyikõjük meg is jegyezte, jó pár
éve szolgál az autópályán, de ilyen szerencsés kimenetelõ ese-
ményt még nem látott, pedig már jó pár érdekes szituációt tapasz-
talt. Ezt követõen mindenki tette a dolgát. 

Pár percre leállították a forgalmat, az autót átvezettük a leálló-
sávba, Pistivel kicseréltük a kereket, Era pedig nyugtatta az idõs
urat. Láthatóan sikerrel.

A kerékcserét követõen a bácsi Pistit átölelve köszönte meg a
segítséget és körülnézve, talán mindenkinek feltéve a kérdést, mi-
vel tartozik. A válasz természetesen egy mosoly volt mindenki ré-
szérõl és az, hogy mi – õk – tényleg „szolgálunk és védünk”. Ez a
szlogen itt tényleg testet öltött. Szolgálva a biztonságot és védve a
kiszolgáltatottat. Az általam csak bácsinak nevezett urat, hisz még
be sem mutatkoztunk egymásnak. 

Végezetül! Mint szakszervezeti vezetõ, nap mint nap találkozom
a szolidalítással, vagy így, vagy úgy. Most úgy, hogy a közlekedõk
közül senki nem érezte, segíteni kellene. És így, ahogy Pisti, Erika,
az ÜTI és a kiérkezõ rendõrök viselkedtek. Nagy empátiával, gyor-
san, szakszerûen és együttérezve egy polgártársunkkal, aki bajba
került és túlélt egy eseményt, amit már sokan nem éltek túl. 

Köszönet érte, hiszen ez azért visszaad valamit abból, amit a kö-
zönyösek elvettek, elvesznek 

Orgovány Zoltán FRSZ Fejér megyei elnök

A rendõr megmérettetett és könnyûnek találtatott…
(AMI MÁR NEM IS OLYAN MEGLEPÕ)

Kis hazánkban a közbiz-
tonságot meg kell erõsíte-
ni, biztosítani, szolgáltatni
kell, erre különbözõ intéz-
kedések és tervezetek szü-
lettek, léptek életbe. Lásd
szabálysértési õrizet, rend-
õrképzés átalakítása, gyor-
sítása, minden faluba kmb-

t és még sorolhatnánk, de a média is sugározza minden mennyiség-
ben.

Aki a közbiztonságot szolgáltatja, a RENDÕR. (Igen, csupa
nagybetûvel!) Aki a rendõrt megtámadja, megtámadja a közren-
det, a biztonságot, valahol az államot, annak rendjét is, persze át-
vitt értelemben. A hivatalos személy elleni erõszak elkövetõjével
szemben a legtöbb esetben nevetséges mértékû, súlyú büntetést
szabnak ki az eljáró hatóságok. Például közérdekû munkát, meg-
rovást. A Btk.-ban mennyi is a büntetési tétele? Hány hivatalos
személy elleni erõszakot elkövetõ került akár csak õrizetbe, elõze-
tes letartóztatásba? Hányat korlátoztak személyes szabadságában

a cselekménye után? Az életben a közbiztonság érdekében min-
denhol szigorítanak, de itt nem, itt nem számít! Hogyan szolgál-
tasson a rendõr közbiztonságot, ha semmi visszatartó erõ nem mu-
tatkozik? (Ilyen „büntetések” – illetve elmaradásuk - után máskor
is simán, gondolkodás nélkül megteszik, hogy nekimennek a rend-
õrnek.) A cselekmény súlyával, társadalomra való veszélyességé-
vel van a gond? Vagy a rendõr testi épsége ér ennyit?

Lehet, hogy igazuk van. Sokkal veszélyesebb annak a cselek-
ménye, aki csokit, banánt, kiflit lop a boltban szabálysértési érték-
re! Mennyi gyermek, vitaminra vágyó, éhes ember elõl veszi el
ezeket! (Bár lehet, hogy õ maga is éhes?) Ez igen, ez veszélyes a
társadalomra, ennek súlya van, azonnal elzárással sújtjuk – a média
is ezt harsogja napokon át - és bevarrjuk valamelyik fogdába, kor-
látozzuk személyes szabadságában! 

Tehát a rendõr megmérettetett és (ismét) könnyûnek találtatott!
A jövõben ne csodálkozzunk, ha kiderül: minden rendõrre támadó
szereti az édességet, amit elõtte a boltban vett magához fizetés nél-
kül. Ha az elõbbiért nem is, ez utóbbiért legalább lecsukják néhány
napra! 

h.i.
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Keressük a Magyar Rendõrség
„Pókerarcát“

ezért,
a Független Rendõr Szakszervezet meghirdeti elsõ

PÓKERBAJNOKSÁGÁT
a rendõrségi, illetve rendvédelmi szerveknél dolgozók körében.

Nevezési határidõ: 2010. október 29.

Nevezési feltételek:

- a bajnokságon a rendõrség és a rendvédelmi szervek állományába tartozók indulhatnak (család-
tagok, barátok nevezését nem tudjuk elfogadni);

- a bajnokságra egyéni versenyzõk és 3 fõs csapatok nevezhetnek. A csapatversenynél a csapatta-
gok egyéni versenyben elért helyezései számának összegét számítjuk (azonos pontszámnál, a
legtovább jutott versenyzõ helyezése dönt), és a legkevesebb pontszámmal rendelkezõ csapat
lesz a gyõztes!

- a versenyre – a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével – az FRSZ tagsággal rendelkezõk díjmen-
tesen, más jelentkezõk jelképes, 500 Ft-os díj befizetésével nevezhetnek.

Egyéni versenyzõk közül az utolsó asztalnál ülõk (a 10. helyezéstõl) és a csapatverseny elsõ három
helyezettje az FRSZ különdíjait kapják. Az egyéni verseny elsõ három helyezettje részére a rendez-
vényt lebonyolító Miami Póker Klub is különdíjat ajánlott fel! A verseny gyõztese lesz 2010’ Póker-
arca a Rendõrségnél!

A távolról érkezõk számára (max. 40 fõig) szálláslehetõséget is tudunk biztosítani a Készenléti
Rendõrség objektumában, 2.000 Ft/fõ/éjszaka térítés ellenében.

Bõvebb információ:
Weisz József: 06-20/216-9434

Berta Tibor: 06-30/960-1962 (szállás)

A versenyre 2010. november 27-én (szombaton),
a LURDY-ház Miami Póker Klubjában kerül sor.

A jelentkezési lap letölthetõ az FRSZ honlapjáról - www.frsz.hu
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Balázs István: az érdemi munka dönt
Az FRSZ közelmúltban
megválasztott Zala me-
gyei elnöke közel két évti-
zede, 1992-ben öltötte
magára a kék egyenru-
hát, majd a budapesti
rendõr szakközépiskola
elvégzése után ismét a
megyeszékhelyen - szülõ-
városában - teljesített
szolgálatot.

- Kevés emberrel fordul
elõ, hogy kezdõ munkavállalóként már túl legyen a pályamódo-
sításon – velem ez a furcsa eset is megtörtént. Két évig ugyanis
katonai kollégiumban tanultam, s biztos voltam benne, hogy tel-
jesül életem álma: vadászpilóta lehetek. Egy egészségügyi vizs-
gálaton azonban kiderült, hogy szervezetem nem alkalmas erre
a hatalmas igénybevételt jelentõ feladatra, így számomra egy
másik fegyveres testület jelentette az alternatívát. Egy évig sor-
állományú határõrként teljesítettem hazafias kötelezettségei-
met, késõbb  – már mint rendõr – az egerszegi kapitánysághoz
tartozó  Zalaszentivánon láttam el tíz éven keresztül KMB-s fel-
adatokat. Azóta a megyeszékhely nyomozó alosztályán dolgo-
zom, miközben német nyelvtanfolyamot is végeztem.

Balázs István már 1993-ban csatlakozott a Független Rend-
õr Szakszervezethez, s bár korábban nem viselt tisztséget, akti-
vitására mindig számíthattak a kollégák. 

- Mint oly sok rendõr, én is járõrként kezdtem szakmai pálya-
futásomat, ezért elmondhatom: valóban jól ismerem az állományt
foglalkoztató gondokat. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy megyei el-
nökként sok és nehéz feladat vár rám – többek között Lentiben
még nem sikerült tagszervezetet létrehozni. Tudom persze azt is,
hogy nem a létszám minõsíti elsõdlegesen a szakszervezeteket - s
a tagépítés sem jelent versenyt az érdekvédõk között -, mégis ezt
tekintem egyik legfontosabb feladatomnak. Arra törekszem, hogy
az érdemi munka döntsön abban az esetben, ha a munkavállaló a
testületen belül mûködõ szakszervetek között kíván választani. S
mivel nõtlen vagyok, nem korlátoznak családi kötelezettségek - a
szabadidõmbõl is szívesen áldozok majd erre a feladatra, akár ré-
giós szinten is. Nem csak lokális, hanem az egész megyére kiterje-
dõ kedvezményeket szeretnék biztosítani az FRSZ valamennyi tag-
jának.  Zala csodálatos természeti adottságokkal rendelkezik: va-
rázslatos tájak, kitûnõ campingek, felejthetetlen fogási élményt
ígérõ horgászhelyek várják - reményeim szerint az egész ország-
ból - a kollégákat, de tárgyalni fogok hasonló kedvezményekrõl a
fürdõk, aquaparkok vezetõivel is. Úgy gondolom: egy szolgáltató
szakszervezet valóban vonzó lehet az állomány számára.

Süli Ferenc

A bogrács mellett is helytálltak az FRSZ tagjai
KÜLÖNDÍJAS A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA CSAPATA

Csodálatos környezet,
nívós programok, ran-
gos vetélytársak. Min-
den együtt volt ahhoz,
hogy a Rendõrtiszti Fõ-
iskola „mûkedvelõ sza-
kács csapata” ötödik al-
kalommal is emlékeze-
tes teljesítményt nyújt-
son a fõvárosi Bókay-
kertben. A XVIII. kerü-
let egyik leglátogatot-
tabb kulturális intézmé-
nyében – hagyományo-
san – tizenegyedik alka-
lommal, szeptember el-
sõ hétvégéjén lebonyo-
lított SzeptEmber-
fesztivál rendezvényen
vett részt a fõiskola FRSZ tagokból álló válogatottja. A há-
rom napon át tartó kulturális és gasztronómiai fesztivál kü-
lönbözõ zenei programokkal, szombaton és vasárnap pedig
még ínycsiklandó illatokkal is vonzotta az idelátogatókat. A
központi óriás bográcson kívül neves közéleti személyisé-
gek, sportolók, mûvészek részvételével a száznál is több
helyszínen folyó gasztronómiai vetélkedõn ezúttal is dicsé-
retesen helytállt a csapat. Az általuk fõzött csülkös pacalpör-
költ különdíjat kapott a Budai Péter mesterszakács által ve-
zetett szakértõ zsûritõl.

- A Bókay-kert kora
õszi programjának híre
van a határon túl is: so-
kan a kulturális progra-
mok, mások a kitûnõ ét-
kek-italok miatt érkez-
nek a SzeptEmber-
fesztivál rendezvényei-
re. A fõzõversenynek
komoly hagyománya
van már, s az itt elért
eredményekre nem csak
mi, amatõrök vagyunk
büszkék – közismert ét-
termek szakácsai is ki-
emelt helyen õrzik az itt
szerzett okleveleket,
serlegeket – avatott be a
SzeptEmberfesz t ivá l

eseményeibe LuczaTibor.
A Rendõrtiszti Fõiskola FRSZ elnöke szerint nem csak az

emelkedett hangulat – és a siker reményében – döntöttek ismét
a részvétel mellett. Az oktatási intézmény és a testület társadal-
mi elismertsége miatt is fontosnak tartották a megjelenést. S ha
már kivívták a publikum és az ítészek szimpátiáját – ezt tovább
erõsítendõ - ajándékkal is kedveskedtek az egyik „konkurenci-
ának”. Az FRSZ különdíját a XVIII. kerület Önkormányzat Va-
gyonkezelõ Zrt. csapata vehette át.  

Süli F.



Közösségi élet, jogsegélyszolgálat 212010/8. számFRáSZ

Nem csak, ha lesben áll a cápa…
AVAGY ÚJABB NYERT PER 1,2 SZERES SZORZÓ ÜGYÉBEN

A Fejér Megyei Bíróság
másodfokon, jogerõsen
döntött egy, a Velencei-
tavon dolgozó vízi rendõr
tagunk ügyében és ki-
mondta, hogy igenis foko-

zott igénybevétellel és veszéllyel jár a munkája, ezért jogosult a
kedvezményes szorzóra.

Az alperesként eljáró munkáltató képviselõje hiába próbálta
meggyõzni a bíróságot arról, hogy a vízen tartózkodás csak akkor
lenne veszélyes, ha a rendõr nem tudna úszni, és a vízben pedig cá-

pák hemzsegnének, sikertelen maradt próbálkozása.
A bíróság rámutatott, hogy azokban a hónapokban, amikor a fel-

peres a szolgálatát a vízen látta el, egyrészt ki volt téve az idõjárás vi-
szontagságainak, - melyhez az alperes még védõfelszerelést is bizto-
sított -, másrészt azonnal, reagálási idõ nélkül kellett elvégeznie a
nagy lelki és fizikai erõfeszítéssel járó mentéseket, ezáltal jogosulttá
vált a szolgálati ideje kedvezményes szorzóval való számításához. A
bíróság úgy ítélte meg, hogy a módosított keresetnek, - amely a tény-
legesen a vízen töltött idõre korlátozódott -, helyt adott, és a 9 év alatt
összesen 65 hónapot rendelt 1,2 szeres szorzóval számítani.

dr. Mata Anett jogász

Gyorshír: a „házon belüli” vezénylés járandóságairól
A BRFK egyik kerületi rendõrkapitányságán fõügyeletesként dolgozó kollégánkat egy
év idõtartamra szóban vezényelte a bûnügyi osztályra nyomozói feladatok ellátására.
Mivel erre parancsot nem kapott, természetesen illetménye és egyéb járandóságai sem
változtak.

Szolgálati panaszunk alapján a vezénylés idõtartamára az ORFK vezetõje – másodfokon –
megítélte az érintett kolléga részére a gépjármûvezetõi- és a nyomozó pótlékot, több, mint
300.000,- Ft értékben, valamint erre az egy évre a szolgálati idõ kedvezményes 1,2-szeres szor-
zóval történõ számítását.

Aki hasonló „cipõben jár” és FRSZ-tag, forduljon Jogsegélyszolgálatunkhoz!
Dr. Topánka Erika

Eljött az utolsó verseny...
2010. szeptember 11-én  a Mosella -
HO.KED.LI versenysorozat 5. évadának
utolsó versenyére Hajdúszováton, a Fü-
zes-tónál gyülekeztek az idén megala-
kult, jogerõs bírói végzéssel bejegyzett
Horgászatot Kedvelõk Ligája Rendõr
Horgász Egyesület tagjai. Hajdúszobosz-
ló nem elõször adott otthont a záró fordu-
lónak, de ez nem is véletlen, hiszen a
HOKEDLI egyik alapító csapata még
2006-ban a Hajdúszoboszlói Rendõrkapi-
tányság Poli-Cet Ft nevû csapata volt, melynek oszlopos tagja, jó-
magam, Rantal Béla vállaltam a záróforduló rendezését. Nagy
gondban voltam a versenyt megelõzõ napon, mivel a több napos
esõ miatt a tó megközelítését szolgáló földút járhatatlanná vált. Mit
volt mit tenni, erõgépeket, traktort kerítettem elõ és azok hordták
be a tóhoz a versenyzõket, kísérõket és a felszereléseket. Szombat-
helyrõl, Nyergesújfaluból, Polgárdiból, Kaposvárról, Dunaújváros-
ból is érkeztek horgászok, akiket a viharfelhõk sem riasztottak el.
Gumicsizmában és esõkabátban gyülekezett a 14 csapat korán reg-
gel a sorsolásra. Mivel az éves összetett egyéni- és csapatverseny el-
sõ 3 helyezéséért még többen is harcba szállhattak, kiélezett küz-
delem volt várható. A kezdetek kezdetén még nem annyira az ered-
mény, mint inkább a találkozás, barátkozás volt a cél. Mostanra
azonban mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jó eredmé-
nyért már komolyan meg kell küzdeniük egymással. Egy-egy na-
gyobb hal megakasztása után azért sûrûn elhangzottak a nem éppen
baráti megjegyzések a parton: bárcsak leakadna neki! Persze ez csak
ugratás volt, de amikor beteljesült, akkor aztán lehetett magyaráz-
kodni. A hangulatot javította, hogy a délelõtt folyamán elállt az esõ
és a mérlegelés már vidáman, egymást ugratva, számolgatva telt. 

Kiderült, hogy a horgászok zöme fogott halat, sõt, volt aki 10 kg
fölötti mennyiséget is mérlegelt. Bár fontos volt a halak súlya, azért
a gõzölgõ marhapörkölt pásztor tarhonyával sem volt mellékes,
amivel a szervezõ vendégül látta a résztvevõket.

Ebéd után került sor az eredményhirdetésre. Egyéni 1. helyezett
Körmendi János (Pentele Police, Dunaújváros), 2. Kovács Imre
(Sügerek Ft), 3. Tóth Tibor (Holdudvar Ft). Csapat 1. Sügerek Ft
(Kaposvár), 2. Holdudvar Ft, 3. Amatõrök (Nyergesújfalu). A leg-
nagyobb halat egy közel 5 kg-os amurt Körmendi János fogta. 

A díjkiosztásnál a Független Rendõr
Szakszervezetet Kiss János régióelnök
képviselte, aki a Sporthorgász Vándorku-
pát adta át a Sügerek Ft. csapatának. Jövõ-
re újra harcba lehet szállni, hiszen 3 alka-
lommal kell megnyerni, hogy örökre meg-
tartható legyen, ami korábban a Holdud-
var Ft. csapatának már sikerült.

A helyi verseny eredményhirdetése
után Tomkovics László, a HOKEDLI
RHE elnöke, Sugár Ferenc, az egyesület

titkára és Helman Gyula gazdasági vezetõ ismertették a 2010. évi
Mosella-HO.KED.LI elnevezésû, összetett verseny alakulását. 

Az év legjobb rendõrhorgásza Helman Gyula lett (Sügerek Ft,
Kaposvár), a második Tóth Tibor, a 3. Ámán András (mindketten
a Holdudvar Ft. tagjai ). Helman Gyula 4 versenyen is elsõ helyet
ért el, így az összetettben is abszolút elsõ lett.

A legjobb csapat címet 2010-ben a Sügerek Ft. csapata szerezte
meg, 2. a Holdudvar Ft., 3. az Amatõrök Csapata lett.

Rózsahegyi Józsi bácsi, a Mosella Hungária Kft. tulajdonosa,
aki már 4 éve a versenysorozat névadó támogatója, betegsége mi-
att nem tudott jelen lenni a versenyen, ezért az általa felajánlott dí-
jakat Sugár Ferenc egyesületi titkár adta át a versenyzõknek. 

Itt szeretném megköszönni az FRSZ helyi és megyei vezetõinek
önzetlen támogatásukat. Volt, ahol a szervezésben is segítettek, sõt
a lebonyolításban is részt vettek.  

2011-ben tovább folytatódik a versenysorozat, hiszen a barátság
is tovább tart a résztvevõk között. Szeretnénk, ha minél több hor-
gászatot kedvelõ rendõrkolléga venné fel a kapcsolatot az egyesü-
lettel, vagy a versenyeink résztvevõivel és csatlakoznának ehhez a
baráti társasághoz. Már régóta szokás, hogy a hozzátartozók is el-
kísérik a horgászokat, így a 2 napos versenyek komoly kiránduló
programot is biztosítanak.

Aki szeretne olyan horgászvizekre eljutni, ahová önmagától
nemigen menne el, aki szeretne új horgászmódszereket megtanul-
ni, aki szeretne a versenyek elõtti, esti tábortûz mellett beszélget-
ni, az tájékozódjon a www.hokedli.hermeszsoft.hu weboldalon.
Információ telefonon kérhetõ Tomkovics László elnöktõl
(06/20/386 7131)

Rantal Béla, versenyszervezõ
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„Lecsaltam az alagsorba, és megvalósítottam vele homoszexuáli-
san azt, amit éreztem iránta….”

„A helyszínen megállapítást nyert, hogy a fent nevezett személy a
birtokába került lõszereket szétszerelte. Azokkal játszadozott, ame-
lyek során azok a kezében elmûködtek.”

„Négyen támadtak rám: három fiatalkorú és két kutya.”

„Felszólításomra az elõállított azt válaszolta, hogy azt csinál, amit
akar, majd szoknyáját felkapta, lekuporodott a lépcsõre és újra az
utcára folyatta vizeletét. A szabálysértés ténye több méter hosszan
csordogált.”

„A nõ elmondása szerint férje nem tudta otthon teljesíteni férfiúi
kötelezettségét. Ezért késsel támadt rá, levágásilag, hogy máshol se
tudja azt használni. A mozdulat közben a kés kicsit félrecsúszott,
így hasba szúrta a férfit.”

„Körözését rendelem el személy elleni lopás bûncselekményének
alapos gyanúja miatt ismeretlen tettesnek, aki a pályaudvaron B.B.
sérelmére személyi tulajdon elleni lopás bûncselekményét ismeret-
len idõpontban módszer nélküli módszerrel elkövette.” 

„A sértett szerint támadója legudvariasabb cselekedete az volt,
hogy csak egyszer verte meg.”

„A holttesten a rajta levõ alsónadrágon kívül semmi személyazo-
nosságra utaló igazolás nem található.” A megboldogult nyugalmát
a temetkezési vállalat szakembereinek megérkezéséig a helyszínen
õriztük.”

„Nevezett nõ csak erõteljes felszólításomra volt hajlandó benyúlni
a szoknyára alá, ahonnan is a lába közül elõvette a 3 csomag elõ-
zõleg eltulajdonított kávét.”

„A társadalmi tulajdont sértõ bûncselekmények száma az utóbbi öt
évben hullámzóan stagnál, a trend lefelé mutat.”

Idézetek 
rendõrségi jegyzõkönyvekbõl

Magyarország legerõsebb rendõre 2010. verseny
Az idén is megrendezésre került – immár
negyedik alkalommal – Magyarország
Legerõsebb rendõre - erõsember verseny.
A elõzõ évekhez mérten idén is szeptem-
ber elején a hajdúszoboszlói repülõtéren, a
város lakosságának igen jelentõs számú
részvételével megrendezett Városi birka
és slambucfõzõ örömnap keretein belül
mérték össze a fiúk kimagasló erejüket. 

A versenyre 8 fõ jelentkezett, ami kez-
désre hétre módosult – egyik versenyzõ sé-
rülés miatt visszamondta a megmérettetést.
Így hét megtermett fiatalember várta, hogy
összemérhesse az erejét és megmutassa kis
országunknak, hogy a rendõr nem csak büntetni tud, hanem ha kell,
iszonyú súlyokat mozgat meg. Ami külön öröm számunkra, hogy
gyakorlatilag lehet FRSZ bajnokságnak is nevezni a versenyt, hi-
szen az indulók nagy részét tagjaink között tudhatjuk.

A verseny négy számból állt. Az elsõ szám a klasszikus erõsem-
ber versenyekrõl jól ismert kamionhúzás volt. Idén a szervezõk úgy
gondolták, hogy mindenbõl egy kicsit növelik a súlyokat, így sike-
rült egy 8 tonnás óriási kamiont „versenybe állítani”. A feladat: egy
megadott idõkereten belül 20 méter hosszan egy speciális hám se-
gítségével történõ vontatás. A kamionhúzás eredménye a papírfor-
mát hozta: 1. Lukács Krisztián r.tzls, 2. Német Szabolcs r.tzls, 3.
Biás Tibor honvéd.szkv volt .

Rövid bemelegítést követõen a következõ feladat két részbõl
állt. Egy 300 kg-os lengõ súlyt kellett vállon elvinni 20 méter
hosszan, majd visszafelé „pihenésképpen” egy pár 110 kg-os kof-
ferrel kellett a rajtvonalig menni. Itt egy kicsit felcserélõdött a sor-
rend – nagyon jó hajrával az elsõ Biás Tibor lett, 2. Lukács Krisz-
tián, 3. Német Szabolcs volt. A következõ megmérettetés egy nyo-
mó vegyes szám volt. Ez a feladat egy 90 kg-os rönkbõl, egy 110

kg-os rönkbõl és egy 115 kg-os úgyneve-
zett apolló rúdból állt, melyeket egy idõke-
reten belül a fej fölé kellett nyomni. 

Itt szeretném kiemelni egy kicsit a jö-
võbe tekintve, hogy az idén még elsõként
induló Varga Dániel és Gere Szabolcs pél-
daértékû helytállásukkal még az idõsebb
versenyzõket is megrémisztették teljesít-
ményükkel, rendkívüli erejükkel, fel-
készültségükkel. Ennek ellenére ebben a
számban mért teljesítmények a papírfor-
mát hozták:1. Lukács Krisztián, 2. Biás Ti-
bor, 3. Német Szabolcs lett.

A legutolsó szám – ami az erõemelõ
versenyekrõl jól ismert felhúzás volt olybá módosulva, hogy itt –
egy speciális keret segítségével kellett egy 1200 kg-os személyau-
tót felhúzni. A versenyszám eredménye pedig a következõképpen
alakult: 1. Lukács Krisztián 29 ismétléssel, 2. Biás Tibor 27, 3. Ma-
joros Árpád 26, 4. Nagy László lett 23 ismétléssel.

Az összesített versenyt Lukács Krisztián nyerte, a második he-
lyet Németh Szabolcs szerezte meg, míg a dobogó harmadik foká-
ra Majoros Árpád állhatott fel. Külön díjat lapott Biás Tibor
szerzõdéseskatona. 

A teljesítményekért járó kupákat és az ajándékcsomagokat dr.
Gali Sándor r. alezredes, a Hajdúszoboszlói Rendõrkapitányság ve-
zetõje adta át.

Az FRSZ vándorkupáját – ami ismét Lukács Krisztiánhoz került
– Karácsony Béla, az FRSZ Hajdú-Bihar megyei elnöke adta át.

A nagy küzdelem után kiadós ebéd járt a versenyzõknek.A me-
nü nagyon ízletesre és változatosra sikerült /vaddisznó, õzpörkölt,
töltött lapcsánka, vadas gulyás/, melyet Csige László nyugalmazott
r.ftzls, FRSZ tagunk és társai készítettek el.

Lukács Krisztián szervezõ



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!)




