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Családi Juniális - Miskolc
A hagyományoknak megfelelõen ez évben is megrendezésre került az FRSZ
szervezésében a Családi Juniális Miskolcon. A rendezvény szorosan kapcsolódott a Motorozó Rendõrök II. Országos
Találkozójához. A rendezvény a Miskolc-Diósgyõri Várstrand területén került megrendezésre. Míg a motorosok
egy gyönyörû túrán ismerkedtek Borsod
megye nevezetességeivel, addig a rendõr
családok kihasználták a hely és a rendezvény adta lehetõségeket.
Az FRSZ megalakulása óta mindig is
fontosnak tartotta az érdekképviseleti,
érdekvédelmi munka mellett az együvé
tartozás szellemének erõsítését különbözõ rendezvények megszervezésével.
Rendezvényeinkre azonban nemcsak az
FRSZ tagjait várjuk. Szívesen látjuk, ha
oda szervezeten kívüli, vagy esetleg más szakszervezet tagjai is részt
vesznek. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is meghirdetésre került a
rendezvény az egész megyében. Sajnos most a megye kapitányságairól
kevesen jelentkeztek, ezért a jelentkezõk, és résztvevõk nagy része is a
miskolci, az MRFK és a Rendészeti Szakközépiskola állománya körébõl
került ki.
A szervezés oroszlánrészét most is a miskolci tagszervezet vezetése
vállalta magára. A lebonyolításban képviseltette magát az MRFK és a
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola szakszervezeti vezetése is. A figyelemfelhívó plakátra megindult a jelentkezõk áradata is. Több mint
hétszáz fõ jelentette be részvételi igényét. Ennek megfelelõen alakították
a szervezõk a programot is.
Volt itt minden! A szervezõk szerették volna, ha minden korosztály
megtalálja az érdeklõdési körének megfelelõ programot, amelyek ingyenesen álltak az érdeklõdõk részére. Igaz, elsõsorban a gyermekkorú résztvevõkre gondoltak, de a felnõtt korosztály is hasznosan eltölthette a
szombati napját.
A strand parkolójában a bátrak kipróbálhatták lovagló tudásukat, természetesen felügyelet mellett. Aki más, kevésbé imbolygó közlekedési lehetõséget keresett, az megízlelhette a quadozás élményét. A gyerekek kerékpáros KRESZ vetélkedõ keretében mérhették föl közlekedési ismereteiket. Nagy érdeklõdés kísérte a „horgászversenyt” is, amelynek keretén
belül mókás és hasznos holmikat nyerhettek a „csendes õrültek” sportjának „hódolói. Sokan kipróbálták íjásztudásukat is, és elmondhatták, hogy
a tûzfegyverek kezelése egyszerûbb és sokak számára kevésbé fájdalmas.
Aki kipróbálta, tudja, mire gondolok. Volt lövészet lõfegyverrel is, bár

azok a fegyverek nem lõporral mûködtek.
A bátrak a borongós idõ ellenére megmártózhattak a Várstrand medencéinek
vizeiben. Volt lehetõség arra is, hogy a
fiatalabb korosztály megméresse ügyességét és bátorságát az ugráló asztalon
vagy az óriás csúszdán is. Aki a kulturális igényeit szerette volna kielégíteni, az
átsétálhatott a szomszéd diósgyõri várba, és ugyancsak ingyenesen megnézhette a vár rendezvényeit.
A szervezõk gondoltak arra is,
hogy az egész napi forgatagban megéheznek és megszomjaznak a kollégák. Minden regisztrált résztvevõt
megkínáltak egy szerény ebéddel.
Lehetett válogatni virsli, és sajtburger között. Az ebédet követõen életkortól függõen lehetett válogatni alkoholmentes, és alkoholtartalmú italok között is.
A délutáni órákra nagyon sok gyerekarcra különbözõ színû és mintájú
ábra került. Szerencsére az idõjárás is megkegyelmezett a rendezvénynek. A napközben a magasban elhúzó nehéz felhõkbõl nem esett esõ. A
nap zárásaként megrendezett koncert befejezését követõen, a késõ esti
órákban kezdett csak esni.
Köszönettel tartozunk azoknak a támogatóknak, akik segítették, hogy
mindkét rendezvényünk, a Motoros Találkozó, és a Családi Juniális is
eredményesen lebonyolításra kerülhetett. Elismerésünk jeleként álljon itt
a nevük is: Mokrai Mihály, Miskolc Város alpolgármestere, Osika József polgármester, Tállya, Táborosi Sándor igazgató, Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és Szabadidõközpont, Ilniczki Miklósné, fürdõvezetõ, Diósgyõri Várfürdõ, Szabó Péter étteremvezetõ, Miskolci Vigadó
étterem, Nagy Judit étteremvezetõ, Miskolc Búza téri Mc Donald’s
étterem, Nemes György hotelvezetõ, Cseppkõ Hotel Aggtelek, Ivacs
Lajos igazgató, Palota Szálloda Miskolc-Lillafüred, Tóth Árpád területi vezetõ, GENERALI-PROVIDENCIA, Nagy Zoltán vezetõ
N-ZOLL Trans, Porkoláb László igazgató, Kohászati
MúzeumMiskolc-Felsõhámor, Hulyák Béláné igazgató, Speciális
Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska, Fürjes József elnök Vízügyi
Közszolgáltatási Dogozók Szakszervezeti Szövetsége, Kazincbarcika.
Végezetül köszönjük azoknak a „szürkeségben” tevékenykedõ, az aktív és nyugdíjas kollégáknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény
lebonyolítását.
(A rendezvényekrõl készült fényképek megtekinthetõk az FRSZ honlapján.)
Demján Zsolt, régióelnök

FRSZ sikerek az FRDÉSZ focikupán
AZ FRSZ GBEO DUPLÁZOTT! A BRFK HEGYVIDÉK MÁSODIK LETT
Az FRDÉSZ focikupát idén ötödik alkalommal, hagyományosan Egerben augusztus 2325 között rendezték meg a szervezõk. A
sporteseményen három FRSZ-es csapat képviseltette magát: az FRSZ GBEO csapata – a
tavalyi bajnok -, az FRSZ Veszprém csapata,
valamint az FRSZ focikupa gyõztese: a
BRFK XII. Hegyvidék csapata.
A bajnokságon 12 csapat versengett a bajnoki címért. A három naposra szervezett eseményen - Hócza György magas színtû szervezõ munkájának köszönhetõen - a csapatok színvonalas elszállásolása, valamint bõséges étkeztetése hozzájárult ahhoz, hogy
a csapatok a legjobb formájukat produkálják.
Az elõdöntõkben lejátszott eredményeik alapján két FRSZ-es csapat is
– FRSZ GBEO, valamint a BRFK XII. Hegyvidék - kivívta magának a jogot a hármas döntõben való szerepléshez, akikhez az elõdöntõben kimagasló eredményt nyújtó Liga Tungsram csapata társult harmadikként.
A döntõben elsõként a BRFK XII. ker. Rendõrkapitányság harcolt az
elsõbbségért a Liga Tungsrammal. A mérkõzésen a Liga Tungsram szerezte meg a vezetést, azonban a gyõzelemmel - 3:2 - a BRFK XII. Hegyvidék csapata büszkélkedhetett.

Az FRSZ GBEO csapata igen sportszerû
mérkõzésen 6:2 arányban gyõzedelmeskedett a
Liga Tungsram csapata felett. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a két rendõr csapat közül fog
kikerülni a bajnok. A várakozásoknak megfelelõen rendkívül küzdelemnek lehettünk tanúi.
Bõven akadtak helyzetek mindkét kapu elõtt. A
nagyszerû kapus bravúrok mellett mesterien kidolgozott helyzeteknek lehettünk tanúi. A 2X20
perces játékidõ alatt utolsó erejüket is beleadták
a játékosok. A Kis Zsolt László által vezetett
FRSZ GBEO csapata az elsõ félidõben megszerzett 1:0 - ás eredményt meg tudta tartani, így idén a vándorkupa nem vándorolt, a bajnoki címet kiváló szereplésével megõrizte az FRSZ GBEO csapata.
A legsportszerûbb csapatnak a BVDOSZ kalocsai csapat bizonyult, a
gólkirályi címet Hodászi László (HTFSZ Balassagyarmat) szerezte meg,
a legjobb mezõnyjátékosnak járó díjat Szenes Sándor (BRFK XII. Hegyvidék) vehette át, végül, de nem utolsósorban a legjobb kapusnak járó külön díjat Becsei András (BRFK GBEO) érdemelte ki.
Gratulálunk az FRSZ GBEO csapatának a bajnoki címhez, valamint a
BRFK XII. Hegyvidék csapatának az elõkelõ második helyezés megszerzéséhez.
Zoltán Gábor, FRSZ BRFK megyei elnök
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Érdekvédelem – nyári szünet nélkül
INTERJÚ DÁVID TIBORRAL, AZ FRSZ FÕTITKÁR-HELYETTESÉVEL
Közhelynek tûnik, ám igaz: minden nap új kihívásokkal, új problémákkal szembesülnek a magyar érdekvédelmi szervezetek vezetõi – s
e felelõsségteljes kötelezettség alól
nem mentesek a nyári, kánikulai
idõszakok sem. Különösen így van
ez napjainkban, amikor az általános takarékosság jegyében a közszféra dolgozói jövedelmük reálértékének csökkenésével kénytelenek
szembesülni. Ebben a közhangulatban az empátia, az egyéni és közösségi gondok kezelése különösen középpontba kerül – ezúttal az aktualitásokról, az állományt foglalkoztató kérdésekrõl beszélgettünk Dávid Tiborral, az FRSZ fõtitkár-helyettesével.
- Fõtitkár-helyettes úr! Aktualitás témákat említettem a bevezetõben, ám egy hosszú ideje vajúdó jogalkotási folyamat ügye minden mást megelõz: a Hszt. módosítására gondolok!
Ez vitathatatlan, hiszen a Hszt. módosítása az egyik legfontosabb és legaktuálisabb kérdés az állomány számára – érthetõ tehát,
hogy a törvénykezési szünet ellenére rendszeresen tárgyalunk a tárcával a jogszabály változtatásával, aktualizálásával kapcsolatban.
Ismeretes, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium már
régóta szorgalmazza a törvény módosítását, s már az elsõ félévben
parlamenti döntést szeretett volna elérni. Az általuk kezdeményezett tételes változtatások közül azonban többet nem tudunk támogatni, hiszen nincs egyensúly, nincs harmónia a juttatások és az elvárások között. S bár patthelyzetrõl mindezek ellenére nem beszélhetünk, de az õszi parlamenti ülésszak kezdetéig szeretnénk áttörést elérni ezen a téren. Úgy gondoljuk: feltétlenül elfogadható
megoldást kell találni a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszámítása ügyében.
- Nem titok: a Független Rendõr Szakszervezet a konszenzuskeresés híve, idõnként mégis konfrontálódni kényszerül a szaktárcával. Az egyik látványos vita a hûségpénz összegérõl és bevezetésének módjáról zajlott le.
- Köztudott, hogy a hûségpénz bevezetésének ténye jelentõsen
megosztotta az állományt – a közelmúltban tartott tárgyalások során a munkavállalói oldal joggal kifogásolta azt is, hogy a legalább
25 év szolgálati idõvel rendelkezõ és a további hivatásos szolgálatot vállaló állománnyal még nem kötötték meg a szerzõdéseket.
Az elõkészítetlenséget jellemzi, hogy az illetményosztályoktól
származó információk szerint még a folyósítás technikai feltételeit sem teremtették meg. Ugyanakkor örvendetes, hogy a hûségpénzre jogosult mintegy 3800 fõbõl közel kétezren jelezték már,
hogy vállalják az újabb három, illetve ötéves szolgálatot az ötvenezer forintos plusz juttatásért. Természetesen vannak egyéb kifogásaink, aggályaink is. Ezek közé tartozik a 2011 év végéig szóló
jelentkezési határidõ. Számunkra, s így természetesen tagjaink
számára nem egyértelmû, hogy aki ezt követõen éri el a huszonöt
éves szolgálati idõt, vajon miért nem részesülhet e juttatásban.
Ugyancsak megmagyarázhatatlan, hogy ez a félszázezer forint miért nem jár automatikusan, s miért kell a kollégának igényelni!. Az
pedig egyenesen elfogadhatatlan számunkra, hogy a szerzõdés
nem teljesítése esetén egy összegben kell visszafizetnie a felvett
összeget a kollégának – családi, egészségügyi problémák is akadályát képezhetik annak, hogy kitöltse a megállapodásban rögzített
újabb három vagy ötéves szolgálati idõt. Az FRSZ – a rendõri állományon túl - szerette volna kiterjeszteni ezt az intézményt a
büntetés-végrehajtási dolgozókra is, hiszen körükben szintén jelentõs a fluktuáció, s az ott dolgozó állomány erkölcsi és anyagi
megbecsültsége.
- Maradjunk a bérnél, a különbözõ juttatásoknál – a túlórák kifizetése, a többletszolgálat megváltása ugyancsak az akut problémák közé tartozik.
- A RÉT ülésein állandóan felvetjük, hogy még mindig vannak
2008. évi megváltatlan túlórák és szabadságok. Felhívtuk a mun-

káltató figyelmét arra, hogy az ez évi trendek hasonló probléma kialakulásának irányába mutatnak. Sokkoló a szám: 2009 elsõ négy
hónapjában már több mint 166 ezer óra túlszolgálat nem került
megváltásra. Ismeretes, hogy megtörtént a ki nem vett szabadságok
felmérése is, amely rendõrségi szinten közel 2400 fõt érint, több
mint 26500 ki nem vett szabadságos nappal. Az FRSZ mindkét témában megoldási javaslattal élt, s egyértelmû állásfoglalásunk
hogy tabula rasa-t kell csinálni e téren. A parlamentnek már az elsõ ülésnapokon biztosítania kellene a ki nem vett szabadságok egyszeri kifizetését – ehhez törvénymódosítás szükséges. Ezen a területen nincs vita a munkáltató és a munkavállalók között: a túlórák
és a szabadságok kérdését év végéig meg kell oldani, különben a
rendszer folyamatosan maga elõtt görgeti a felgyülemlett gondokat.
Rendkívül örvendetes a Független Rendõr Szakszervezet határõr szekciójának megalakulását, s a vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak mûködésére. Segítjük a szervezeti élet kibontakozását tagszervezési munkájukat is.
Molnár János szekcióvezetõ már eddig is igazolta, hogy az irányítás kitûnõ kezekbe került, s máris precíz munkakapcsolatot alakított ki az FRSZ vezetõivel. Ismerjük gondjaikat, s természetesen
megtesszük azokat a lépéseket, amelyek egy jól prosperáló érdekvédelmi szervezettõl joggal elvárhatók. Tudjuk, hogy náluk most a
munkába járás költségeinek finanszírozása jelenti az egyik legnagyobb gondot. Munkakörülményeiket ismerve egyértelmû, hogy a
szolgálatteljesítéshez tömegközlekedéssel eljutni szinte lehetetlen,
s ezért kényszerbõl saját autójukat használják. Eddig 9 Ft/km költséget térített a munkáltató, ez azonban napjainkra értékét veszítette. Szakértõink számítása szerint a jelenlegi benzinárak mellett –
napi ötven km utazást feltételezve – szakértõink szerint a saját gépjármûvel történõ munkába járásnak csak 43 százaléka kerül kompenzálásra, nem beszélve a gépjármû amortizációjáról. Azt javasoltuk Draskovics Tibor miniszternek, hogy a munkáltató által fizetendõ költségtérítést 2010. január 1-tõl 15 Ft/km-re módosítsák.
Ebben számítunk a LIGA konföderáció együtt érzõ támogatására is.
Más szakmákhoz, hivatásokhoz hasonlóan azt szeretnénk, ha
rendõrdinasztiák alakulnának ki. Ennek elõnyeit felesleges ecsetelnem, ám ha csak annyit említek, hogy az ilyen családban felnõtt
gyermekeknek egészen más lesz az identitása is. A közelmúltban az
állomány megtartását és szociális helyzetének javítását célzó javaslatot terjesztettünk elõ az országos rendõr-fõkapitányhoz. A javaslatban a cigány származású fiatalok számára belsõ normában biztosított
támogatási és ösztönzõ rendszernek a kiterjesztését javasoltuk a
rendõrség hivatásos állományában szolgálatot teljesítõk középiskolai
tanulmányokat folytató gyermekeire is. Elõterjesztésünkben hangsúlyoztuk, hogy ezzel a támogatással a kollégák pályán tartásán túl az
utánpótlás terén is pozitív eredmények várhatók. A támogatási és
ösztönzõ rendszer kiterjesztése a rendõrök egyre romló egzisztenciális, anyagi helyzete miatt is indokolt. Meggyõzõdésünk, hogy ezzel
a támogatási formával csökkenthetõ lenne a pályaelhagyás, s egyben
javítaná a rendõrök megélhetési körülményeit, szociális helyzetét is.
A kedvezmények ismertek, s ezek közül ezúttal csak a
MAKASZ és az üdülési lehetõséget emelem ki. A MAKASZ kártyákhoz szükséges érvényesítõ címkéket minden taghoz eljuttatjuk
a közeljövõben, s arra kérjük õket ragasszák fel a kis plasztik lapra, hiszen így lesz érvényes 2010. augusztus 31-ig. Köztudott az is,
hogy a Signal Biztosítóval kötött megállapodásunk szerint valamennyi tagunkat biztosítottuk. A kimutatás szerint közel kétmillió
forintot fizettek ki eddig tagjainknak, zömmel törésessel járó baleset miatt, de sajnos haláleset is elõfordult már tagjaink körében,
amelyeknél szintén helytállt a biztósító.
Az üdülõink teltházzal mûködnek, Harkányban és Szoboszlón
egyaránt négy apartman várja vendégeinket, míg Gyomaendrõdön
két lakókocsi biztosít színvonalas szállást kollégáinknak. Egyre
több vállalkozóval, szolgáltatóval, panzió-és étterem tulajdonossal
kötünk szerzõdést szerte az országban, s ezeket tagjaink jelentõs
kedvezménnyel vehetik igénybe.
Tagjaink gyermekeinek természetesen térítés nélkül biztosítunk
nyaralási lehetõséget.
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Dr. Plecskó Gyulára emlékezünk
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy volt
munkatársunk, Dr. Plecskó Gyula, az
FRSZ Jogsegélyszolgálatának egykori
jogtanácsosa, életének 51. évében, hoszszan tartó betegség után elhunyt. A temetésre a Rákoskeresztúri Új Köztemetõben
katonai tiszteletadás mellett került sor július 2-án.
Az FRSZ-ben és korábbi munkahelyén, a BRFK-n csak „a Plecskógyula”ként ismert és elismert kollégánk 2000 és
2002 között dolgozott körünkben. Csapatunkat sajnos csak két évig
erõsítette, de ezen idõ alatt is mind szakmai munkájával, mind emberi hozzáállásával kivívta tagságunk és tisztségviselõink elismeré-

sét. Határozott, ugyanakkor gondosan mérlegelõ és penge élességgel érvelõ jogász volt. Szakmai felkészültségével és mentalitásával
figyelemre méltó sikereket ért el az FRSZ tagságának képviseletében. Olyan, precedens értékû ítéletek fûzõdnek a nevéhez, melyek
nem egy esetben alapvetõen változtatták meg a munkáltatók korábbi, hibás joggyakorlatát.
Dr. Plecskó Gyula egyike volt azon, egyre fogyatkozó kollégáknak, akik munkájukat „hivatás”-nak tekintve, sokszor magukat sem kímélve, maximális idõ- és erõráfordítással végzik feladataikat.
Az FRSZ vezetése, a Központi Koordinációs Iroda és a Jogsegélyszolgálat munkatársai fájó szívvel búcsúznak tõle.
Emlékezzünk rá!
Pongó Géza fõtitkár

Elindult az FRSZ honlap Fórum rovata
A Független Rendõr Szakszervezet megújított honlapján régi adósságunkat törlesztve,
tagjaink és honlapunk rendszeres látogatóinak kezdeményezésére útjára indítottuk Fórum rovatunkat. A Fórummal lehetõséget kívánunk biztosítani a rendõrség állományába
tartozók foglalkoztatási jogviszonyával,
élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos
kérdések megvitatásához, egymás véleményének megismeréséhez. Nem titkolt célunk
az sem, hogy egy újabb ablakot, információs
csatornát nyissunk kollégáink mindennapi
gondjainak és problémáinak szélesebb körû megismeréséhez, hogy
annak alapján hatékonyabban képviselhessük tagságunk érdekeit.
A Fórumban megjelenõ téma fõcsoportokat – az eszmecsere
mederben tartása érdekében – moderátoraink nyitják meg, azokon
belül azonban, érdeklõdésének vagy kérdésének megfelelõen mindenki szabadon nyithat új topicokat. A szabad véleménycserét ter-

mészetesen nem kívánjuk korlátozni, a kulturált társalgás szabályait azonban be kell
tartatnunk. Ennek szabályait fektettük le
Fórum Szabályzatunkban, amit érdemes a
fórumozás megkezdése elõtt áttanulmányozni. Moderátori feladatokat ellátó tisztségviselõink a Fórum felügyelete mellett
arra is törekedni fognak, hogy a felmerülõ
kérdésekre minél hamarabb szakszerû válaszokat adjanak az érdeklõdõknek. Ezzel
kapcsolatban azonban mindenkitõl türelmet kérünk, hiszen munkatársainknak a fórumozás mellett tagságunk ügyeinek intézése és képviselete során
sok egyéb elfoglaltságuk is van, ezért valamennyi kérdésre nyilvánvalóan nem tudnak azonnal választ adni.
Végezetül valamennyi fórumozónak hasznos gondolatváltást kívánok.
Pongó Géza, fõtitkár

A határrendészek védelméért!
A Rendõrség Védõoltási Szabályzatáról szóló ORFK Utasítás hiányos munkaköri felsorolása miatt nem részesül védõoltás ellátásban a határrendészeti kirendeltségek fertõzés veszélyének kitett körülmények között szolgálatot teljesítõ személyi állománya. A határrendészeti kirendeltségeknél több olyan rendszeresített munkakör is van, amelyek betöltõi a szolgálat jellegébõl adódóan legalább
olyan mértékben vannak kitéve egy esetleges fertõzés veszélyének,
mint az Utasításban nevesített beosztásokba kinevezettek, például
a bûnügyi nyomozók, vagy a járõrök.
Az ORFK utasítás 2008. január 1-jével lépett hatályba, kifogásolt 2. számú mellékletének módosítására - az FRSZ kezdeményezésére - egy ízben, 2008. október 1-jével ugyan már sor került, a
határrendészek fertõzõ betegségek és járványok elleni védelme
azonban az integráció óta még sem biztosított.
Mindezek alapján kezdeményeztük az utasítás mellékletében
felsorolt munkakörök kiegészítését a határrendészeti kirendeltségeken rendszeresített beosztásokkal.
Normamódosítás kezdeményezésünkre az ORFK vezetõjének
megbízásából a Humánigazgatási Szolgálat vezetõje válaszolt. Az
ORFK tájékoztatás szerint a Rendõrség egészségügyi szakirányító
egységének szakemberei nem tartják indokoltnak a hatályos utasítás módosítását. Az FRSZ javaslat elutasítását az ORFK egyebek
közt azzal indokolta, hogy az õrzött szálláshelyek fogvatartottakkal

ténylegesen érintkezõ dolgozói
azonos elbírálás alá esnek a fogda- és kísérõõrökkel, így ugyanazon védõoltásokra jogosultak,
másrészt álláspontjuk szerint a
norma alapján az utasításban
konkrétan fel nem tüntetett munkakörök esetében is jogosult lehet az állomány tagja védõoltásra, ha azt az egészségügyi alapellátó szolgálat javasolja. Az
ORFK és a Rendõrség egészségügyi szakirányító egysége szakembereinek véleménye szerint
az egyértelmû normabeli szabályozás helyett elegendõ a norma
megfelelõ értelmezése. Tehát bízzunk az egységes jogértelmezésben!
Az ORFK állásfoglalását megküldtük tisztségviselõinknek a jogosultságok érvényesítésének segítése érdekében. Azon tagjaink,
akik a jogosultsági tényezõk fennállása ellenére nem részesültek
védõoltásban, igényük elutasítása esetén kérjék tisztségviselõink
segítségét.
v. m.
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Mi történt a RÉT-en?
BESZÁMOLÓ A RENDÕRSÉGI ÉRDEKEGYEZTETÕ TANÁCS JÚLIUS 6-AI ÜLÉSÉRÕL
A tanácskozást az ORFK gazdasági fõigazgatója, dr. Sipos Gyula r. dandártábornok úr vezette. Az ülésen az FRSZ
mellett a BRDSZ és az RV képviselõi,
valamint az ORFK Közalkalmazotti Tanács elnöke vettek részt. A TMRSZ ezúttal sem tartotta szükségesnek, hogy tagsága érdekeit a Rendõrség legmagasabb
érdekegyeztetõ fórumának ülésén képviselje. (A munkáltatói oldal által adott válaszokat a szövegben hagyományosan
dõlt betûkkel szedve jelöljük.)

Láthatósági mellény
Az elõzõ RÉT ülésen országos intézkedés kiadását kezdeményeztük a láthatósági mellény viselése alóli könnyítés érdekében.
A jelenleg használt ruházati kellék
ugyanis anyaga miatt meleg idõben
egészségügyi problémákat okozhat,
ezért kértük, hogy annak viselése alól 25
Celsius fok felett az állomány kapjon
felmentést. A júniusi RÉT ülésen kapott
munkáltatói válasz szerint a probléma a
rendõri vezetés elõtt is ismert, a jelenlegi mellényeknek az állomány által tesztelt másik termékre történõ lecserélésére
rövidesen sor kerül. Az e havi ülésen
megismételtük javaslatunkat azzal, hogy
a készletcsere megtörténtéig hõségben
mentesítsék az állományt az „alkalmatlan” termék viselése alól.
– Kezdeményezésünket Sipos tábornok azzal utasította el, hogy a jelenlegi
közlekedési morál mellett felelõs vezetõ
nem hozhat olyan döntést, amivel veszélyezteti az állomány testi épségét, ezért a
csere befejezéséig meleg idõben is indokoltnak tartja a láthatósági mellény kötelezõ viselését. Kérdésünkre válaszolva azonban azt is elmondta,
hogy hõségben, a vonatkozó szabályok szerint mindenhol biztosítani kell a szolgálatot teljesítõk védõitallal való ellátását.

Illetményelõleg
A gazdasági fõigazgató úr szóbeli kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az illetményelõleg iránti kérelmek elutasításának oka nem
a központi tiltás, hanem az, hogy a szervek nem rendelkeznek pénzügyi fedezettel az ilyen igények kielégítésére.
Fentiekkel összefüggésben a munkavállalói oldal felhívta a figyelmet, hogy az illetményelõleg nem szociális juttatás, hiszen a
kérelmezõk saját munkabérük elõrehozott kifizetését kérik, amit a
késõbbiekben vissza is térítenek a munkáltató számára. Amennyiben e lehetõséget bezárják, akkor várhatóan csak a segélyért folyamodók számát növelik, hiszen a kifizetetlen számlák problémáját
másként nem tudják megoldani az érintettek.
Sipos tábornok úr válaszában ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják: van-e lehetõség más területen való megszorítás útján fedezetet teremteni az illetményelõleg iránti kérelmek teljesítéséhez.

Hûségpénz
A munkavállalói oldal kifogásolta, hogy a legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkezõ és további hivatásos szolgálatot vállaló állománnyal még nem kötötték meg a szerzõdéseket és az illetményosztályoktól származó információk szerint még a folyósítás technikai feltételeit sem teremtették meg.
Az ORFK-tól kapott tájékoztatás szerint: „A Rendõrség hivatásos állományából 2009. július 1-jéig a szolgálati idejének, hûségének és szakmai tevékenységének elismerésére kiadott 17/2009.
(VI.4.) IRM rendelet alapján biztosított 50.000 Ft/hó támogatási
lehetõséget 1886 fõ (1398 fõ tiszt, és 488 fõ zászlós és tiszthelyettes) igényelte.” A munkáltatói oldal képviselõi fentieket az ülésen
szóban azzal egészítették ki, hogy a szerzõdések megkötése folyamatban van, a folyósításhoz szükséges KIR kódszámot a rendõrség
már megigényelte az számfejtõ program üzemeltetõjétõl, így az elmaradásokat hamarosan pótolni tudják. Biztosították a szakszerve-

zeteket, hogy jogos járandóságát mindenki maradéktalanul meg
fogja kapni.

Szociális és jóléti juttatások
Az ülésen a munkavállalói oldal kezdeményezte, hogy az
ORFK adjon ki egységes szabályozást a szociális és jóléti juttatások mértékének meghatározására, mivel az egyes megyék között
jelentõs eltérések tapasztalhatóak.
Sipos tábornok úr válaszában elmondta, hogy nem tartja indokoltnak a kérdés belsõ normában való szabályozását, mivel egyrészt a szervek a juttatásokat jogszabályok alapján folyósítják,
másrészt e célra országosan, egységesen a rendszeres személyi juttatások 0,5 %-ának megfelelõ összeg áll rendelkezésre, így különbségek nem alakulhatnak ki az egyes fõkapitányságok között.
Fentiekkel kapcsolatban felhívtuk gazdasági fõigazgató úr figyelmét a Közép-dunántúli GEI-hez tartozó fõkapitányságok vezetõi által kiadott, 10 pontjában is jogszabálysértõ intézkedésre. A
norma kiadása miatt az FRSZ országos fõkapitányi vizsgálatot is
kezdeményezett. Ennek részleteirõl a késõbbiekben honlapunkon
is tájékoztatjuk tagságunkat.
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Cafetéria - avagy a 2009. évi béren kívüli juttatások útján biztosított bérkompenzáció
Kérdésre válaszolva a gazdasági fõigazgató és Kovács István r.
ezredes, az ORFK Közgazdasági Fõosztályának vezetõje elmondták, hogy a 2009. évi adómentes béren kívüli juttatások, vagy közismert nevén a cafetéria elemek munkavállalók számára való kiosztása várhatóan augusztus hónapban fejezõdik be.

Iskolakezdési támogatás
Az ülésen a munkavállalói oldal kérdésére Sipos tábornok úr elmondta, hogy pénzbeni támogatást fognak folyósítani, gyermekenként 20.700 Ft összegben. Az utalásra várhatóan az augusztusi fizetéssel fog sor kerülni. A juttatás elszámolási kötelezettség alá
esik, ezért a felhasználást utólag számlával igazolni kell.

Túlóramegváltás
A korábbi RÉT üléseken beigazolódott, hogy még mindig vannak 2008. évi megváltatlan túlórák. Felhívtuk a figyelmet, hogy az
idei év elsõ négy hónapjának túlóraszámai a 2008. évihez hasonló,
országos méretû probléma kialakulásának irányába mutatnak. A
Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjétõl
kapott tájékoztatás szerint a megyében január-április hónapban
9.048 óra olyan túlszolgálat keletkezett, mely 150 órán belüli, de
szabadidõben történõ kiadására szolgálati érdekbõl (folyamatos létszámhiány, betegállomány, stb.) nem került sor. A Hszt. 88. §-a
szerint, amennyiben a 150 órán belüli többletszolgálat szabadidõben történõ megváltása a teljesítést követõ 30 napon belül nem lehetséges, úgy azt ki kell fizetni. Fentiek alapján kezdeményeztük a
törvényi elõírás ORFK általi, valamennyi rendõr-fõkapitányságra
kiterjedõ ellenõrzését, és intézkedést az elmaradt kifizetések kamatokkal történõ soron kívüli teljesítésére.
Az ORFK írásbeli tájékoztatása szerint: „A 2008. évben elrendelt túlszolgálatok kifizetésének ellenõrzésére az ORFK gazdasági
fõigazgatója intézkedett, megtörtént a megváltásra nem került túlszolgálati óraszámok felmérése is. A szervek jelentései szerint, a
2008. évrõl áthozott túlszolgálati órák
kerültek elsõsorban megváltásra, egyedül a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság jelezte, hogy 6402 óra megváltatlan
túlszolgálata maradt 2008. évrõl. A
2009. január 1-je és április 30-a között
elrendelt, de megváltásra nem került
túlszolgálati óraszámok tekintetében - a
szervezeti egységektõl beérkezett adatszolgáltatások alapján - összesen
166.233 óra túlszolgálat nem került
megváltásra. A rendõrségi hivatásos állomány átlagos távolléti díjával számolva, a 2009. évi meg nem váltott túlszolgálat ellentételezése 231,5 millió Ft személyi juttatások és 74,1 millió Ft munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzaton jelentkezõ fedezetet igényel. A szolgálat zökkenõmentes ellátása és az állomány érdekei sérelmének elkerülése
érdekében, az ORFK a 2009. I-IV. hónapban elrendelt és meg nem váltott
túlszolgálat pénzbeli ellentételezéséhez
szükséges elõirányzatokat - az e célra
beközpontosított keret, illetve a Cselekvési Program és Feladattervben szereplõ feladatok végrehajtására biztosított
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fedezet terhére - a szervezeti egységek rendelkezésére bocsátja.
Megtörtént a ki nem vett szabadságok felmérése, amely rendõrségi
szinten közel 2400 fõt érint, több mint 26.500 ki nem vett szabadságos nappal.” Az ülésen szóbeli kérdésünkre válaszolva Sipos úr elmondta, hogy a 2009. elsõ négy hónapjában keletkezett túlórák kifizetésére legkésõbb szeptember hónapban kerülhet sor.
Az ülésen kifejtettük, hogy az FRSZ álláspontja szerint a Hszt.
módosítása útján egyszeri lehetõségként, a munkavállaló beleegyezése esetén lehetõvé kellene tenni a korábbi évekrõl bent ragadt
szabadságok pénzbeli megváltását. Véleményünk szerint ugyanis a
rendszer nem megfelelõ, hiszen minden évben periodikusan ugyanazok a problémák merülnek fel: elmarad a 150 óra alatti túlórák
szabadidõben történõ megváltása, majd nem tudják kiadni az állománynak a törvény szerinti rendben a szabadságot és mindezek következtében újra és újra törvénysértésre kényszerülnek az állományilletékes parancsnokok. Ez még „békeidõben” is így van, ráadásként jövõre országgyûlési választások lesznek, ami a rendezvények számának megugrásával és még több túlórával jár. Fentiekre tekintettel a korábbi évekrõl felhalmozódott szabadság pénzbeli
megváltása mellett az FRSZ javasolja, hogy a 150 órás szabály eltörlésével a Hszt. mondja ki, hogy a túlórákat elsõdleges pénzben
kell megváltani.
Sipos tábornok úr válaszában elmondta, hogy egyetért az FRSZ
elmaradt szabadságok pénzbeli megváltására vonatkozó kezdeményezésével, mivel a nélkül nem oldható fel a jelenlegi helyzet.

A FÜV eljárások helyzete
A RÉT korábbi ülésén feltett szóbeli kérdésre válaszolva az
ORFK tájékoztatást adott arról, hogy: „A FÜV eljárást 2009. január 1.- június 30. között a Rendõrség hivatásos állományából 1154
fõ kezdeményezte, közülük 860 fõnek az ügye már lezárult FÜV határozattal (81 fõ hivatásos szolgálatra alkalmatlan, 709 fõ jelenlegi beosztásában alkalmatlan, 70 fõ jelenlegi beosztásában alkalmas) és 294 fõnek az ügye van folyamatban, illetve vár elbírálásra.”
A jelenlegi beosztásában alkalmatlan minõsítések kiugróan magas arányának okait firtató kérdésünkre a munkáltató képviselõi
nem tudtak egyértelmû választ adni, azt azonban Zakor úr kifejtette, hogy más megfelelõ beosztás hiányában ezen esetek többségében
ugyanaz a személyzeti intézkedés következik be, mintha az érintettet hivatásos
szolgálatra alkalmatlannak minõsítették volna. Az egészségi állapotnak megfelelõ felajánlható beosztás hiányában
az érintettek szolgálati viszonyát rendszerint felmentéssel megszüntetik.
Fentieken túl a RÉT ülésen szó esett
a Magyar Köztársaság Rendõrsége
2009-2010. évekre vonatkozó 61 pontos Cselekvési Programjának végrehajtásáról, a szolgálati kutyák szállításával
kapcsolatos problémákról (e témával
külön cikkben is foglalkozunk), az útlevél ellenõrzõ fülkék klíma berendezéseinek karbantartásáról, a határrendészeti kirendeltségek állománya ruházati
termék ellátásának módosítására vonatkozó FRSZ javaslatról, a rendészeti
szakközépiskolák ORFK alárendeltségbe helyezésének elõkészítésérõl is.
Mindezen témákról a honlapunkról letölthetõ 9/2009. számú fõtitkári tájékoztatóban számolunk be részletesebben. Dávid Tibor fõtitkár-helyettes
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Tájékoztató a BRFK Érdekegyeztetõ
Fórumának ülésérõl
AZ FRSZ KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A BRFK NYÁRON, NAPPALI SZOLGÁLATBAN NEM
KÖTELEZI AZ ÁLLOMÁNYT A ROSSZUL SZELLÕZÕ LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY VISELÉSÉRE
2009. július 27-én összeült a BRFK Érdekegyeztetõ Fóruma. Az érdekegyeztetésen a munkáltató részérõl jelen volt dr. Tóth Gábor r.
vezérõrnagy, Bodnár Zsolt r. dandártábornok, Szik László r. dandártábornok, dr. Barta Erika r. ezredes, Soós Istvánné dr. r. ezredes, dr.
Szabó Csaba r. ezredes, valamint Kalmár Tamás r. õrnagy. Az érdekvédelmi oldal részérõl jelen voltak a BRDSZ, az RV, a TMRSZ, valamint az FRSZ képviselõi.
Az Érdekegyeztetõ Fórumot dr. Tóth Gábor, Budapest rendõrfõkapitánya az FRSZ írásban feltett kérdéseinek megválaszolásával
kezdte. Az írásban szakszervezetünkhöz eljuttatott válasz honlapunkon megtekinthetõ. A válaszokkal kapcsolatban az FRSZ képviseletében az alábbi észrevételekkel éltem:
1. A szakszervezetünkhöz írásban eljuttatott válasz alapján igény
esetén lehetõség van az egészségkárosító monitorok cseréjére. Kollégáink hogyan jelezzék igényüket? Írásban kell ezt megtenniük, illetve elég szóban jelezniük a parancsnokuknak? Szik László r. dandártábornok, a BRFK gazdasági igazgatója megerõsítette az írásban
hozzánk eljuttatott választ: „Igény esetén tehát van lehetõség a vibráló, egészségkárosító monitorok cseréjére..” Tábornok úr válaszára
hivatkozva kérjük kollégáinkat, hogy amennyiben elavult vibráló,
egészségkárosító monitorral végzik a napi munkájukat, írásban jelezzék igényüket parancsnokuknak modernebb monitor cseréjére.
2. A láthatósági(sárga) mellény napi viselésével kapcsolatban
Bozsó Zoltán r. dandártábornok rendészeti helyettes körfaxot adott
ki, amelyben tájékoztatta a szerveket, hogy az állományilletékes parancsnok engedélyével a mellény viselése nappali szolgálatban nem
kötelezõ. Az érintett állomány nevében köszönetemet fejeztem ki a
BRFK vezetésének, amiért az eléjük tárt probléma megoldása érdekében a lehetõ leggyorsabban reagáltak a kiadott intézkedéssel. A
szakszervezetünkhöz eljuttatott információk alapján több kollégánk
is beszámolt arról, hogy nagy melegben bõrproblémáik keletkeztek
a nehezen szellõzõ mellény miatt.
3. A MÁV Zrt. és a BRFK közötti megállapodás nem ad lehetõséget a vidékrõl rendszeresen szolgálatba járó kollégáinknak, hogy igazolványuk felmutatása mellett ingyenesen utazhassanak. A kérdés
azért került napirendre, mert szakszervezetünk értesülései alapján a
Készenléti Rendõrség és a MÁV Zrt. között olyan megállapodás jött
létre, amely lehetõséget biztosít a Készenléti Rendõrségen szolgálatot
teljesítõ kollégáinknak igazolványuk felmutatása mellett az ingyenes
utazásra. Budapest rendõrfõkapitánya tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az egyeztetések során a MÁV vezetése nem adott lehetõséget
arra, hogy a teljes BRFK állománya ingyenesen utazhasson. Indoklásuk szerint a Készenléti Rendõrség illetékessége az ország egész területére kiterjed, míg a BRFK illetékességérõl ez nem mondható el.
A MÁV Zrt. a jelenleg hatályos együttmûködési megállapodás alapján a keleti- és nyugati-pályaudvari rendõrõrsökön szolgálatot ellátó
állomány részére díjmentes vasúti menetjegyet biztosít.
Szakszervezetünk képviseletében megjegyeztem, hogy a Készenléti Rendõrségen szolgálatot teljesítõ kollégáink ugyanúgy szabadidejükben utaznak, mint a BRFK-n szolgálatot teljesítõ kollégáink.
A hatásköri illetékesség a rendõrt szabadidejében nem köti. Adott
esetben intézkedésre a BRFK-n szolgálatot teljesítõ kollégáink is felkérhetõk. Megkérdeztem: van-e lehetõség arra, hogy ezzel az indokkal egy kedvezõbb megállapodás szülessen a MÁV Zrt.-vel. Fõkapitány úr megjegyezte, hogy a MÁV Zrt. vezetése nem hajlandó ilyen
tartalmú megállapodás megkötésére.
4. A BRFK Érdekegyeztetõ Fórum mûködési rendjével kapcsolatban feltett kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a Fórum ügyrendjének kiadásáról szóló 66/2008 (XII.15.) BRFK intézkedés szabályozza a BRÉF mûködését, ezért külön mûködési szabályzat kiadását nem tervezik.
Tájékoztattam fõkapitány urat, hogy szakszervezetünk utolsó értesülései szerint a TMRSZ kifogással élt a fent említett intézkedéssel szemben, ezért azt nem lehet hatályosnak tekinteni.
A Rendészeti Védegylet képviseletében jelenlévõ Pósa Zoltán
alátámasztotta az általam elmondottakat. Soós Istvánné dr. r.
ezredes, a BRFK Hivatal vezetõje tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a bíróság nem adott helyt a kifogásnak. Elnézést kért,

amiért a szükséges tájékoztatást nem
adták meg. A TMRSZ képviseletében jelen lévõ dr. Konkoly Adrienne
megjegyezte, hogy tudomása szerint
az ítélet nem jogerõs. Hivatalvezetõ
asszony ígéretet tett rá, hogy az ügynek utána néz és a szükséges tájékoztatást meg fogják adni.
5. A Kollektív Szerzõdéssel kapcsolatban arról kaptunk tájékoztatást, hogy
a tervezet koordinációja folyamatban
van az eltérõ szakmai álláspontok összehangolása érdekében. Megjegyeztem,
hogy 2009 márciusában a szakszervezetek már véleményezték a tervezetet.
Több hónap eltelt azóta, és még mindig a szakmai koordináció folyik!
Tud-e a vezetés egy idõpontot meghatározni, amikorra elkészül az
újabb tervezet? A tervezet késõi kiadásának a közalkalmazottak az
igazi vesztesei, ezért lenne fontos a kiadása. Soós Istvánné dr. r. ezredes asszony tájékoztatott bennünket, hogy igen komoly munka a tervezet elkészítése, ugyanis a hozzájuk beérkezett szakszervezetek álláspontjai, javaslatai is eltérõek, ezért tart ilyen sokáig annak kiadása.
A BRFK-án mûködõ szakszervezetek további kérdéseket írásban
nem juttattak el a munkáltatóhoz, ezért dr. Tóth Gábor r. vezérõrnagy úr az alábbiakról tájékoztatta a szakszervezeteket: A BRFK vezetése jogosnak tartja a szállókkal kapcsolatban felmerült kritikákat.
Komoly változtatásokat terveznek, melyet most meg kívánnak osztani a szakszervezetekkel. Jelentõsen támogatni kívánják az albérleti hozzájárulás mértékét. Amennyiben a terveiknek megfelelõen sikerül a kapcsolódó jogszabályok módosítása, több mint havi 50 000
forintot kaphatnának kollégáink albérleti hozzájárulás címén. Fõkapitány úr kezdeményezését az IRM-ben is támogatják. Jelenleg felmérik a vidékrõl feljáró kollégák körében, hogy ilyen feltételekkel
hányan mennének el albérletbe. A jelenlegi monopolhelyzet megszüntetése érdekében új közbeszerzési eljárás indul. Budapest 4 régiójában lesz majd szálló biztosítva.
Kibõvítésre kerül a vissza nem térítendõ lakástámogatás országos
szintre, ugyanis Budapesten nem használják fel az erre szánt keretet.
A szakközépiskolák létszámát bõvíteni fogja a minisztérium. A budapesti, illetve a Budapest környéki fiatalok prioritást fognak élvezni.
A létszámhiány jelenleg 700 fõ alatti. Várhatóan ez januárra ismét el fogja érni az 1200 fõt. A létszámhiányt növeli, hogy a BRFKról igen sok státust visznek át az NNI-hez.
Az RV képviseletében Pósa Zoltán megjegyezte, hogy az egyik kollégájuk több mint két hónapja kért fõkapitányi meghallgatást, azonban
nem került sor a meghallgatására. Kérdezte, hogy mi az oka. Fõkapitány
úr elmondta, hogy igen sok esetben kell a minisztériumban megjelennie,
ezért kerülhet sor ilyen csúszásokra. Pósa Zoltán javasolta, hogy legyen
egy nap kitûzve, amikor fõkapitány úr fogadja a kollégákat, ha õ nem ér
rá, akkor a helyettesei legyenek ott. Tájékoztatta fõkapitány urat, hogy a
többi szakszervezettel egyeztetni kíván e témában.
A gazdasági szervek összevonásával kapcsolatban fõkapitány úr
kijelentette, hogy egyelõre nem várható a BRFK-át érintõ gazdasági
átszervezés.
A szolgálatteljesítési idõ módosításával kapcsolatban az FRSZ
képviseletében megjegyeztem, hogy szakszervezetünk kifogásolhatónak tartja, hogy a vezényléses munkarendben az osztott munkarend nincs feltételhez kötve. Kollégáinkban komoly visszatetszésre
ad majd okot, amennyiben rendszeresen alkalmazzák. Megkérdeztem, hogy várhatóan milyen gyakorisággal számíthatnak kollégáink
ennek alkalmazására.
Fõkapitány úr válaszában kifejtette, hogy ennek gyakori alkalmazására nem kerül sor. Megítélése szerint a közlekedésrendészeti fõosztályon lehet majd számítani ennek alkalmazására, azonban ott
sem lesz gyakori.
A következõ BRFK Érdekegyeztetõ Fórumot Dr. Tóth Gábor r.
vezérõrnagy 2009 szeptember hónapban hívja össze.
Zoltán Gábor, FRSZ BRFK megyei elnöke
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A BRFK megkérdõjelezi a
szakszervezet jogait!
Tisztségviselõink 2009. május 13-án munkahelyi
ellenõrzést tartottak a BRFK Közlekedésrendészeti
Fõosztály Hungária körúti épületében. Az ellenõrzés eredményeként az FRSZ mind a munkahelyi
körülményekkel, mind a közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban munkáltatói intézkedéseket kezdeményezett. A munkahelyi körülményeket illetõen kifogásoltuk, hogy olyan hiányosságok
megszüntetésére nem került sor, melyek már több
korábbi ellenõrzés során is kifogás tárgyát képezték: pl. villamosbiztonsági felülvizsgálat. Munkajogi szempontból kifogásoltuk, hogy az objektív felelõsséggel kapcsolatos ügyintézést végzõ közalkalmazottak határozott idejû kinevezését a jogszabályokkal ellentétesen a munkáltató folyamatosan hosszabbítgatja. A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint ugyanis a közalkalmazotti jogviszony fõ
szabályként határozatlan idõre létesül. Határozott idejû foglalkoztatásra ugyan a munkáltatónak van lehetõsége, de arra
csak kellõ indokkal kerülhet sor, így meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására. A lényeg, hogy a feladat
(munka) alkalomszerû és meghatározható idõtartamú legyen.
Az objektív felelõsség jogintézménye már több mint egy éve
került bevezetésre a rendõri szervek, így a BRFK feladataként, és annak a Rendõrségtõl történõ kiszervezése nem várható. Ennél fogva az említett feladatra felvett közalkalmazottak határozott idõre történõ kinevezésének hosszabbítása nyilvánvalóan jogellenes.
Mindezek alapján a BRFK vezetõjénél intézkedést kezdeményeztünk a munkabiztonsági hiányosságok, illetve a jogellenes
foglalkoztatás megszüntetése terén. Ez utóbbi tekintetében a kinevezések határozatlan idõtartamra történõ módosítását tartjuk
elfogadhatónak.
Visszajelzést csak a közalkalmazotti foglalkoztatás tekintetében kaptunk, azt is a BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetõjétõl; a munkabiztonsági felvetésekre senki nem reagált. Fõosztályvezetõ úr érdemi válasz helyett csupán arról tájékoztatta

szakszervezetünket, hogy kizárólag a szolgálati- és
munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenõrizhetjük, a jogviszony létesítését megalapozó iratokat azonban nem vizsgálhatjuk. Fõosztályvezetõ úr arra is kioktatott bennünket, hogy a Munka
törvénykönyve szerint a szakszervezet csak a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggõ gazdasági és
szociális érdekeivel kapcsolatos kérdésekben kérhet
tájékoztatást. Mivel a munkáltatói válasz szerint a
közalkalmazotti kinevezés körülményei a személyügyi igazgatás kérdéskörébe tartoznak, e témakörben tájékoztatáskérésre a szakszervezeteknek nincs törvényi felhatalmazása.
Fõosztályvezetõ úr véleménye szerint kizárólag egyéni jogorvoslat kezdeményezhetõ, melynek keretében a szakszervezet képviselheti tagjait.
A BRFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetõje – úgy látszik – csak félig olvassa, vagy másként értelmezi a jogszabályt.
A Munka törvénykönyve szerint a szakszervezeteknek általános
képviseleti joga, hogy a munkaviszonyt érintõ körben tagjait a
munkáltatóval szemben képviselje. Ezen túlmenõen a szakszervezet egy-egy tagjának képviseletére is jogosult, ha erre a tag kifejezetten felhatalmazza. A Munka törvénykönyve emellett arra
is kötelezi a munkáltatót, hogy az érdekképviseleti tevékenységhez szükséges információkat biztosítsa a szakszervezet számára,
valamint reagáljon a szakszervezet észrevételeire. A törvény valóban kiemeli a gazdasági és szociális érdekekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz való szakszervezeti jogosultságot, de az a törvény
szerint nem merül ki ebben. A Munka törvénykönyve szerint
ugyanis a szakszervezet ezen túlmenõen a munkáltatói intézkedéssel szemben véleményét közölheti a munkáltatóval, továbbá
konzultációt is kezdeményezhet.
A fõosztályvezetõi választ ily módon nem fogadtuk el, ezért
fõkapitány úrnál a közalkalmazottak jogviszonyának Kjt. szerinti rendezését és a feltárt munkahelyi-munkabiztonsági hiányosságok felszámolását kezdeményeztük.
Kovács György, régióelnök

Az ORFK a gombhoz varrja a
kabátot, illetve a szolgálati inget!
Az FRSZ az ORFK gazdasági fõigazgatójánál
kezdeményezte, hogy az
idei - egyszeri - 30 ezer
forintos kiegészítõ ruházati utánpótlási ellátmány biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás során a munkáltató a
tervezettel szemben fehér
helyett kék színû vállpántos szolgálati ingbõl rendeljen többet, mivel a határrendészeti
kirendeltségek egyenruhás állománya azt jobb kihasználtsággal

tudná használni. Fehér inget ugyanis csak vasárnapokon és a munkaszüneti napokon hordhatnak kollégáink. A 28 határrendészeti kirendeltség állománya által támogatott kezdeményezést dr. Sipos
Gyula r. dandártábornok gazdaságossági szempontokra hivatkozással elutasította. Javaslatunk elfogadása helyett az ORFK inkább az
Öltözködési Szabályzat módosítását tervezi, hogy lehetõvé tegye a
fehér szolgálati ing hétköznapokon való viselését is. A gombhoz
varrják a kabátot mondást tehát a rendõrség esetében úgy fordíthatjuk le, hogy a rendelkezésre álló pénzhez igazítják az Öltözködési
Szabályzatot. Ezek után már csak az a kérdés, hogy szükség van-e
egyáltalán szabályzatra? A piacon ugyanis a kínaiak „nagyon ócóócó“ ingeket is árulnak...
v.f.
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Oktatás

Szeptemberben ismét indul a kriminalisztikai
szakjogász és szakokleveles rendõrtiszt képzés!
A Független Rendõr Szakszervezet – mint eddig is – a lehetõségeihez mérten folyamatosan tájékoztatást kíván adni a rendõri pályán
lévõ, a szakmai képzések és továbbtanulási lehetõségek iránt nyitott kollégák részére.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképzõ Intézete 2009. szeptemberi kezdéssel ismételten meghirdeti „Kriminalisztikai
szakjogász és szakokleveles rendvédelmi szakember” felsõfokú
szakirányú továbbképzését. Míg azonban a jelenleg folyamatban
lévõ képzéseken jogászok és rendõrtisztek vesznek részt, a jövõben
azok is jelentkezhetnek, akik egyéb területen szerzett felsõfokú
végzettségük mellé elvégezték a rendõrszervezõ (tiszt) OKJ-s képzést. A három plusz egy féléves képzés eredményes záróvizsgáinak
letételét követõen alapképzettségüknek megfelelõen a hallgatók
kriminalisztikai szakjogász, illetve kriminalisztikai szakokleveles
rendvédelmi szakember cím viselésére válnak jogosulttá. Eddig két
évfolyam végzett ezen a képzési szakon. Az eredményes oktatói
munkát fémjelzi az a folyamat, ahogyan a hallgatók „beleszeretnek” a kriminalisztika tudományába, hiszen mindkét csoport 4,7-es
átlageredménnyel államvizsgázott.
A képzés megálmodója és megalkotója dr. Tóth Éva, a Fõvárosi Ítélõtábla tanácselnöke, legfelsõbb bírósági bíró, címzetes
egyetemi tanár volt, aki egyben a képzés szakfelelõse is. Tanácselnök asszony kezdeményezésére 2004 nyarán az Egyetemi Tanács
támogatása mellett akkreditálták a képzést, az oktatás 2005. szeptemberében indulhatott el. Tanácselnök asszony, mintegy védjegyévé és minõségi garanciájává vált a „Kriminalisztikai szakjogász és
rendvédelmi szakember” képzési szaknak, hiszen a büntetõ igazságszolgáltatásban hosszú évek alatt megszerzett páratlan elméleti és
gyakorlati ismereteinek – elsõ fokon tanácselnökként, legfelsõbb bírósági bíróként dolgozott 26 éven át, jelenleg a 2003-ban megalakult Ítélõtábla tanácselnökeként folytatja munkáját – komplex tudásanyagának köszönhetõen az ítélkezõ bírói munka iránti hivatásszeretete és határtalan pedagógiai érzéke lengi körül az oktatás minden
percét. A több évtizedes bírói gyakorlata és tapasztalata következtében felhalmozott tudás átadása révén a hallgatóknak alkalmuk nyílik
megismerni az igazságszolgáltatás, a bírói hivatás felelõsségét, sokoldalúságát, szépségét és nehézségeit, illetve a segédtudományok
jelentõségét. A bírónõ, aki maga is elmélyült ismeretekkel rendelkezik igazságügyi orvostanból és igazságügyi elmekórtanból, szociológiából, a saját tevékenységi körében tapasztalta meg az ezen területeken, segédtudományokban való jártasság gyakorlati szükségességét. A képzés legmagasabb szakmai színvonalának biztosítása érdekében szakfelelõs asszony javaslatára a Deák Intézet az adott
szakterületet kiválóan ismerõ, hazai és nemzetközi tekintélynek örvendõ szakembereit kérte fel elõadónak, akik kivétel nélkül örömmel vállalkoztak az igazságügyi szakértõi munkában szerzett több
évtizedes szakmai ismeretük és tapasztalataik átadására, így segítve
a hatékony igazságszolgáltatás elõmozdítását célzó kurzust.
A teljesség igénye nélkül, a képzés oktatói között tisztelhetjük
dr. Lontainé dr. Santora Zsófiát, a BSZKI fõigazgatóját, dr. Keller
Évát, a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatóját, Pótorné
Nagy Zsuzsannát, a Budapesti Mûszaki Könyv- és Adószakértõi
Intézet igazgatóját, dr. Varga Tibort, a SZOTE tanszékvezetõ egyetemi tanárát, dr. Baraczka Balázst, a Budapesti Orvosszakértõi Intézet volt fõigazgatóját, dr. Bencze József Országos Rendõrfõkapitányt, dr. Petõfi Attilát, a Nemzeti Nyomozó Iroda fõigazgatóját,
dr. Finszter Gézát, az OKRI osztályvezetõjét, dr. Szász Miklós
igazságügyi mûszaki szakértõt, dr. Varga Zoltán legfelsõbb bírósági bírót, dr. Czine Ágnest a Fõvárosi Ítélõtábla kollégiumvezetõjét,
dr. Somogyi Gábort, az IRM Toxikológiai Intézetének igazgatóját,
dr. Melegh Gábort, a Budapesti Mûszaki és Gazdasági Egyetem
tanszékvezetõ egyetemi tanárát, Pádár Zsolt igazságügyi genetikus
szakértõt és még sok kitûnõ szakembert.
Tanácselnök asszony kérdésünkre elmondta, hogy a képzésen
résztvevõk munkáltatóival tárgyalásokat fog kezdeményezni a tanulmányok fokozottabb támogatása, esetleges tanulmányi szerzõdések megkötése végett. Jelen aspektusból a munkáltatók egyre nagyobb perspektívát láthatnak abban, hogy az állományukban dolgozó, a szakmai tudás szélesítése iránt nyitott beosztottak magasabb kvalitással végezhessék eddigi, vagy leendõ munkájukat.

A 2009. évi oklevélosztón résztvevõ oktatók
(Dr. Tóth Éva képünkön jobbra a második mosolygós hölgy)
Nem új keletû megállapítás, hogy a jelenlegi formájában sem a jogász, sem pedig a rendõrtiszti alapképzés nem képes megfelelni azoknak az igényeknek és elvárásoknak, amelyeket az egyre bonyolultabbá váló jogalkalmazási-igazságszolgáltatási, bûnüldözési és prevencionális tevékenység támaszt. Már nem csak a bûncselekményeket
szervezetten elkövetõk körében tapasztalható az a jelenség, hogy az
elkövetõk idõt és fáradtságot nem kímélve, folyamatosan képzik magukat, tökéletesítve az elkövetési módszereket, a hatékonyabb kivitelezést, megnehezítve, vagy látenciába taszítva a felderítést.
A képzés célja ezért éppen az, hogy a bûnüldözési és igazságszolgáltatási munka segédtudományainak területén minél nagyobb
tudással felvértezve bocsássa ki hallgatóit a napi munkavégzésük
helyszíneire, módszeresen és tudatosan felkészítve õket, hogy minél eredményesebben szálljanak szembe az elkövetõkkel, átlátva a
jogszolgáltatás, a hatékony felderítés, a „szakértõkkel való szótértés” szegmenseit. A képzés nagy lehetõsége, illetve eredménye az
is, hogy az oktatáson keresztül a hallgatók közvetlen szakmai kapcsolatokat építhetnek ki a szakterület legkiválóbb képviselõivel, illetve a büntetõ igazságszolgáltatásban dolgozó rendõrtiszt, ügyész,
ügyvéd és bíró kollégákkal, akikkel részben a tanórákon, részben
pedig kötetlen formában megvitathatják a munkájuk során felmerülõ legfontosabb szakmai kérdéseket, problémákat.
A képzések célja, hogy a büntetõ jogalkalmazás különbözõ területén mûködõ jogászok és rendõrtisztek a különleges szakértelmet igénylõ kriminalisztikai szakkérdésekben kellõ jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (orvostudomány, mûszaki tudomány, közgazdasági tudományok) véleményt adó szakértõk vizsgálati módszereit megismerjék és a szakértõi vizsgálatokat szakszerûen értékelni, mérlegelni tudják, ezzel is javítva az igazságszolgáltatás, a bûnügyi munka minõségét és idõszerûségét.
Újdonság! Egyéb képzési területen alapképzésben szerzett
alapfokozattal és szakképzettséggel rendelkezõk a képzésben akkor
vehetnek részt, ha elvégezték a rendõrszervezõ [korábban: rendõrszervezõ (tiszt) szakképzést - OKJ 71 8915 01] és legalább 3 év
szolgálati idõvel rendelkeznek rendészeti vagy bûnügyi igazgatási,
nemzetbiztonsági, illetve katonai védelmi szakterületen.
A képzés önköltséges, szemeszterenként 140.000 Ft-ba kerül.
Több jelentõs kedvezmény is igénybe vehetõ, melyek közül külön
kiemeljük a családbarát kedvezménycsomagunkat! Eszerint a tandíj 20%-nak megfelelõ mértékû költségtérítési támogatást igényelhet az a hallgató, aki
- TGYES, GYES, GYED-re jogosult, vagy
- 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel a saját háztartásában, vagy
- pályakezdõ házas (házasságkötéstõl számított két éven belül,
amennyiben alapoklevelét 3 éven belül szerezte)
A képzéssel kapcsolatos bárminemû kérdés esetén és a jelentkezés körülményeirõl bizalommal forduljon a képzés oktatásszervezõjéhez: Kissné Brückner Mónika,
Telefon/fax: 429-7238; E-mail: mbruckner@jak.ppke.hu,
illetve
látogasson
el
az
Intézet
honlapjára:
http://www.jak.ppke.hu/deak
A képzés hallgatójaként õszintén ajánlom figyelmetekbe az
azon való részvételt.
Dr. Bói László
titkár
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Nyár a Beregben!

Még tart a nyár!

Újabb lehetõségekkel bõvült az FRSZ kedvezményes üdülési kínálata. A SzabolcsSzatmár-Bereg megyében pihenni vágyó tagjaink és családjaik egy csendes beregi
faluban, Beregdarócon, kellemes környezetben, kedvezményesen üdülhetnek, illetve tölthetnek el gondtalan napokat a Hét Csillag Üdülõ és Konferencia Központban. Együttmûködõ partnerünk a szállás aktuális árából az FRSZ tagjai és családtagjaik részére 20% kedvezményt biztosít. A szállásfoglalás a Hét Csillag Üdülõ és
Konferencia Központ recepcióján történik! A Hét Csillag étkezési lehetõséget is kínál, szlogenjük szerint konyhájukra igaz, amit a mondás a borsról tart: „kicsi, de
hm!“ Elsõsorban hagyományos, tájjellegû ételeket kínálnak a vendégeknek.
A Hét Csillag az FRSZ rendelkezésére bocsátott 10 darab, egyenként 10 alkalomra szóló uszoda bérletet is, mellyel az uszoda, a gyermek pancsoló és a pezsgõfürdõ használható. A szauna és a 3 teniszpálya költségtérítéses, melyet a helyszínen
kell kifizetni. A bérletek igénylésérõl részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak
az érdeklõdõk. Az üdülõrõl részletes információ a www.hetcsillag.hu weblapon található.
Molnár János Határrendész Szekció titkára

Újabb együttmûködési megállapodást kötöttünk a Mezõkövesd Zsóry-fürdõn található Hajnal Hotel szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére. A szerzõdés
alapján partnerünk a Hajnal Hotel nyilvánosan meghirdetett aktuális áraiból elõ-, fõés utószezonban egyaránt 10% kedvezményt biztosít az FRSZ tagok és családtagjaik részére. A kedvezmény igénybevételének feltétele a tagsági igazolvány felmutatása. A hotel 60 db jól felszerelt, egy- és többágyas szobával, valamint 120 fõs éttermével várja vendégeit. A Hotelben gyógyászati- és wellness szolgáltatások is
igénybe vehetõk. További részletek az FRSZ honlapon az üdültetés menüpont alatt!
v.m.

HAJNAL HOTEL***
Zsóry – fürdõ Mezõkövesd
www.hajnalhotel.hu
Látogasson el Bükkalja és a Hortobágy találkozásához
Mezõkövesd, Zsóry-fürdõre!
Bükkalja és a Hortobágy találkozási pontjában fekszik Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ. E
kitûnõ klímájú üdülõövezetben kezdõdött a Hajnal Hotel sikertörténete.
A hotel karrierje egy nagyon kedvelt családias panzióként indult. A végtelenül tisztességes és barátságos vendéglátás hamarosan meghozta gyümölcsét.
Az elégedett, gyakran visszatérõ vendégkörnek köszönhetõen ma egy páratlanul jól
felszerelt gyógy- és pihenõhotel áll a korábbi panzió helyén.
A hotel 125 fõ befogadására alkalmas.
Felszereltsége: étterem, saját parkoló, konferenciaterem, lift, gyógyászat, wellness
részleg.
Étterem: 120 fõs étterem magyaros, vegetáriánus, diabetikus modern ételekkel várja vendégeit. A felszolgált magyaros ételek bõséges adagban kerülnek a vendég
asztalára.
Szoba: A 60 szobás Hajnal Hotel szobáinak közel fele klímatizált. A vendégek a kétágyas elhelyezés mellett egyágyas vagy három- és négyágyas szobát is választhatnak. A szobák televízióval, minibárral, telefonnal, internet csatlakozási lehetõséggel
felszereltek.
Konferenciaterem: 50 fõs konferenciatermünk minden igényt kielégít. Modern eszközeink (videoprojektor, írásvetítõ, diavetítõ, flipchart, videomagnó, kérésre laptop
számítógép). A technikai eszközökön túl segítõkész személyzetünk is biztosítja,
hogy a konferencia résztvevõi elégedetten távozzanak egy hasznosan eltöltött nap,
vagy napok után.
KAPCSOLAT, ELÉRHETÕSÉG:
Hajnal Hotel ***
3400 Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ , Hajnal u. 2.
Tel: 49/505-190 Fax: 49/505-199 Mobil.:30/408-0351
kinga.hajnalhotel@gmail.com
www.hajnalpanzio.hu

Tovább bõvült
belföldi üdülési kínálatunk!
2009. júniusban együttmûködési megállapodást írtunk
alá a Hotel Corvus Aqua képviselõjével az OrosházaGyopárosfürdõn található négycsillagos hotel szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére. A hotel a
gyopárosi tó partján helyezkedik el, néhány méternyire a
gyopárosi Gyógy- és Élményfürdõtõl. A szerzõdés alapján partnerünk a Hotel Corvus Aqua nyilvánosan meghirdetett aktuális áraiból az alábbi kedvezményeket nyújtja:
- FRSZ tagok és családtagjaik részére elõ,- fõ- és utószezonban 15% kedvezményt,
- csoportok (szakszervezeti tagok esetében minimum
20 fõtõl) részére 25% kedvezményt.
Figyelem! Az egyéni és csoportos kedvezmények egyaránt minimum 2 éjszaka foglalása esetén érvényesek
vasárnaptól-péntekig. Egyéni kedvezmény igénybevételénél további feltétel, hogy a foglalás minimum 2 fõre történjen. Az FRSZ tagok és családtagjaik a kedvezmény igénybevételére az FRSZ tag tagsági igazolványának felmutatásával szereznek jogosultságot. A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy foglaláskor
fel kell tüntetni a szakszervezet nevét és az „extra szakszervezeti kedvezmény” megjegyzést. További részletek az FRSZ honlapon az üdültetés menüpont alatt!
v.m.
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Motoros találkozó és családi nap
Miskolcon
Röpke huszonnégy óra alatt közel 20 fokot csökkent a hõmérséklet
a miskolci motoros találkozó idején, ám akik már péntek este befutottak a diósgyõri vár tövében lévõ bázisra, még fürödhettek a strand
üdítõen hûs vizében. A másnapi rajton 77 motoros pattant nyeregbe, s közel félszázan voltak azok a családtagok, hozzátartozók, akik
a hátsó ülésrõl kívánták megszemlélni Borsod legszebb tájait.

Amikor feldübörögtek a motorok, és kezdetét vette a 230 km-es
túra, a fel-felélénkülõ szélnek köszönhetõen már messzirõl érzékelhették a helyi lakosok, hogy különleges látványban lesz részük. A
mintegy másfél kilométeres konvoj valóban impozáns látványt nyújtott – a túra útvonala mellett elõször a miskolciak integettek a zárt
oszlopban közlekedõ kétkerekû jármûvek „sofõrjeinek” – ez a speciális kapcsolat késõbb valamennyi érintett településen megismétlõdött.
A Független Rendõr Szakszervezet régiós és megyei szervezete,
az aktivisták hihetetlen kemény munkát végeztek az elõkészítés során
- a visszajelzés alapján teljes sikerrel. A résztvevõk elismerõen nyilatkoztak a programról, az elõkészítésrõl, s a szervezõk hozzáértésérõl.
Papp Zoltán - bár nem tartozik a
fegyveres testülethez – baráti körében
több aktív rendõr is található. Így jutott
tudomására a II. Miskolci motoros találkozó – õ ugyancsak elégedetten és
elismerõleg nyilatkozott a programról:
- Évente négy-öt alkalommal veszek
részt hasonló rendezvényeken, elsõdlegesen azért, mert a közös motorozásnak
sajátos hangulata van. Ennek megfelelõen van némi tapasztalatom, s elmondhatom, hogy ez rendkívül jól szervezett,
professzionálisan elõkészített találkozó
volt, ahol a résztvevõk nagyon vigyáztak egymásra és környezetükre.
Dergez Szibilla a fõváros XXI. kerületébõl, Sárkány Beáta és
Siraki Attila Tökölrõl érkezett Miskolcra – mindhárman a rendõrség kötelékében dolgoznak.
- Elõször a kollégáktól hallottuk a hírt e programról, majd a részletekrõl intranetes információkat is beszereztünk. Azt valljuk: ilyen
eseményeken csak akkor szabad jelen lenni, ha a motorozás mellett
más élményekkel is gazdagodhatunk. Bár nem vagyunk az FRSZ tagjai, rendszeresen olvassuk a FRÁSZ újságot és abból is tájékozódhattunk a három nap, illetve a kirándulás részleteirõl. A lányoknak
ugyan kicsit hosszú a hátsó ülésen passzívan üldögélni, de minden
megálló új információkat jelentett számukra is. A helyi rendõrök biztosítása fontos és megnyugtató a kevésbé rutinos motorozóknak, bár
örömmel konstatáltuk, hogy rendkívül fegyelmezett a társaság. Csodálatos tájakon vezetett a túra útvonala, köszönet a szervezésért a
Független Rendõr Szakszervezetnek – minõsítette az eseményt Attila.
Juhos Gábor és kedvese, Nyisztor Melinda Komlóról érkezett a
találkozóra: Gábor a helyi kapitányságon, Melinda pedig a városi
televíziónál szerkesztõként dolgozik - elismeréssel nyilatkoztak a
programról, elbûvölte õket a táj szépsége, s annak is örültek, hogy
a mûemlék épületeknél, kastélyoknál idegenvezetõk hívták fel a

figyelmet az egyedi látnivalókra. Mint mondták: sok fontos információt szereztek ez által, s mivel a kisszékelyi találkozón is részt
vesznek, egyre erõsebben kötõdnek a motorozó rendõr kollégákhoz. Gábor - a Független Rendõr Szakszervezet tagjaként is - a
szervezõk odaadó, precíz munkáját is fontosnak tartotta kiemelni
az esemény értékei között.
A program végén véleményt kértünk Szél Józseftõl, az FRSZ elnökétõl is.
- A motoros találkozó - és a párhuzamosan rendezett családi
nap – kitûnõ példája az együttgondolkodásnak. A most tapasztalt
összefogás a régi szép idõket idézi fel bennem, s számomra különleges örömöt jelent, hogy az FRSZ évek óta ennek egyik élharcosa.
Úgy gondolom: ez a rendezvény példaértékû lehet a többi szakszervezet számára is. Rendkívül komoly teljesítménynek tartom a szervezõk munkáját, a program sikere pedig a résztvevõket is dicséri.
Hangulatos eseményt rendeztek a miskolci kollégák - olyat, amely
számunkra, az FRSZ számára csak kedvezõ visszhangot hozhat.
Szerencsés dolognak tartom, hogy nem csak szakszervezetünk tagjai vettek részt az eseményen, hanem civilek és más fegyveres testületek tagjai is. Ennek köszönhetõen az egész országba elviszik az
FRSZ jó hírét: nagyszerû dolog ez, jó élni vele, hiszen erõsíti a tagépítés folyamatát, s egyben a szakszervezet iránti szimpátiát is.
Balázs Sándor, az FRSZ megyei elnöke a legnagyobb sikernek
azt tartotta, hogy valamennyi programot sikerült megrendezni, hiszen az egész országban esett az esõ – csak az FRSZ rendezvény
helyszínei maradtak ki az égi áldásból.
- A tavalyi motoros találkozó jó hírének köszönhetõen ezúttal nõtt
a résztvevõk száma. A motorosokkal és az autós kísérõkkel együtt

másfélszázan vettek részt a túrán – a hozzám eljutott elsõ reakciók elragadtatottak voltak. Jövõre hasonló programot tervezünk, s akkor
valószínûleg Borsod megye tavait vagy gyógyfürdõit keressük fel.
S amíg a motoros találkozó résztvevõi Borsod útjait rótták, addig a diósgyõri vár tövében lévõ strandon hétszáz szülõ, illetve
gyermek szórakozott az FRSZ családi napján. A szervezõk kiemelték, hogy a megyében mûködõ rendõrszakszervezetek tagjai közül
többen is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A rendõr szakközépiskola, a városi-, illetve a megyei fõkapitányság szakszervezeti aktivistái által szervezett programon ugráló- várban szórakozhattak a gyerekek, lovagolhattak, megismerhették az íjászat alapfogásait, tapasztalt búvárok segítségével víz alá merülhettek, s ezúttal elfoglalhatták a rendõrautókat is.
Pongó Géza, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára rövid
értékelésében a helyi szakszervezeti tagok és a miskolci, szolgálatban lévõ motoros rendõrök kitûnõ munkáját hangsúlyozta - ez
utóbbiak szakszerû irányításának köszönhetõen ezúttal is balesetmentesen zárult a nap. Mint mondta, nem csak Demján Zsolt, Balázs Sándor, Asztalos Zoltán neve érdemel említést, hanem a családtagok segítõkészsége is. Mindez azt bizonyítja, hogy az ország
egyik legnagyobb megyéjében dolgozó rendõrök számára fontos a
munkahelyi, s a személyes kapcsolatok ápolása is - a Független
Rendõr Szakszervezet ehhez tudott most katalizátor lenni.
Süli Ferenc
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Nyílt levél Szima Judit asszonynak,
A TETTREKÉSZ MAGYAR RENDÕRÖK SZAKSZERVEZETE FÕTITKÁRÁNAK
Engedje meg, hogy Pongó Géza fõtitkár úr megbízásából - mint
megszólított és személyében is érintett - én válaszoljak Önnek a
FRÁSZ újságban és az FRSZ honlapján „Tisztelt Tettrekész Rendõr bajtársaim” címmel megjelent cikk kapcsán küldött helyreigazítási kérelmére.
Már bevezetõ soraimmal el kell szomorítanom. Cikkünk szereplõinek neve és szolgálati helye ugyanis természetesen a rendelkezésünkre állnak! Az elhíresült mondással élve: „Mi az hogy? Nagyon is!”
Ne magából induljon ki! Az FRSZ soha egyetlen rendõrségi
dolgozót vagy vezetõt sem illetett alaptalan váddal! Ellentétben
Önnel! Vegye elõ a TMRSZ-szel szemben hozott jogerõs ítéleteket
és ügyészi végzéseket a részben tagjai befizetéseibõl fenntartott lakása kredencébõl és olvassa el azokat figyelmesen! Talán eszébe
jut, ki is szokott alaptalan rágalmakkal másokat vádolni.
De térjünk vissza a lényeghez! Ellentétben Önnel, én figyelmesen átolvastam pontatlanságoktól és csúsztatásoktól „hemzsegõ”
levelét, és elszomorodtam azon, hogy csak ennyi telik abból a „hatalmas szellemi tõkébõl”, amelyet eddigi írásaiban megvillantott.
A pontatlanságok és csúsztatások sorozata már a levele elején
kezdetüket veszik. A párbeszéd egy elõállítás során spontán esett
meg, amikor a nyomozó kolléga egy elõállítottat vitt az elõállító
helyiségbe. A fiatal egyenruhás azt sem tudta, kivel áll szemben.
Nem kért segítséget egyetlen problémájának megoldásához sem. A
beszélgetést az Önök tagja kezdeményezte. Segítséget egyébként
sem Önöktõl kérne, mivel már a szakközépiskolában találkozott
mindkét érdekképviseleti szervezettel és úgy találta, hogy az FRSZ
az, amelyik valóban az emberekért dolgozik. Egyszóval a beszélgetést az Önök tagja kezdeményezte, bár elhamarkodott kiszólását
már maga is megbánta, és elnézést kért tagtársunktól!

Az események menete cikkembõl világosan kitûnik. Így vagy az
értõ olvasás terén vannak alapvetõ hiányosságai, vagy szándékosan
beszél félre a lényeg mellett. Elõbbi orvosolható, jelen cikkem nyomán - ha nem is szívesen, de kötelességtudatból - stúdiumot tarthatok értõ olvasásból, azonban ha szánt szándékkal beszél félre, azon
nem segíthetek!
Mindezekre figyelemmel helyreigazítás iránti kérelmének természetesen nem adunk helyt, és az érintettek nevét sem közöljük
Önnel! Azzal, hogy Tettrekész Bajtársunk elégtételt adott fiatal
FRSZ-s kollégánknak, az ügyet egymás között rendezni tudták. De
nem adjuk ki az érintetteket azért sem, mert egyiküket sem kívánjuk
kitenni olyan zaklatásoknak és fenyegetéseknek, amiket a TMRSZbõl az FRSZ-be átlépett tagok élhetnek át az önök részérõl. E helyett
azt ajánljuk, hogy keresse meg saját tagját, egyedül, ha van rá ideje.
A megkeresésében foglalt egyéb csúsztatásokkal nem kívánunk
foglalkozni, mivel azok nem tartoznak a témához, másrészt bízunk
benne, hogy a valóságalapot teljességgel nélkülözõ rágalmait minden értelmes ember magától is a helyi értékén tudja kezelni és értelmezni.
Fentiekkel az ügyet a Független Rendõr Szakszervezet lezártnak tekinti. Cikkünk elérte célját, mivel meggondolatlanul nyilatkozó tagjukat sikerült elgondolkodtatnunk és belátásra késztetnünk. Mindezt feljelentések és más nemtelen eszközök nélkül! Azzal, hogy nevezett elégtételt adott fiatal kollégájának, bajtársiasságból példát mutatott Önnek is!
Kérem, kövesse!
Miskolc, 2009. július 9.
Egyre fogyatkozó tisztelettel:
Demján Zsolt, régióelnök sk.

Mi nem csak beszélünk, teszünk is!
TISZTHELYETTESEK REKREÁCIÓJA FRSZ TÁMOGATÁSSAL
Rekreáció. Mit is takar ez a fogalom? Kis hazánkban nem sokat, legalábbis, nálunk fegyvereseknél
és fõleg a rendõröknél nem. Mert számunkra csak egy lehetõség
van, fõleg azoknál, akik a végrehajtásban szolgálnak: továbbra is
dolgozni. Sajnos a törvényalkotók részérõl nem talált megértésre a
rekreáció, így csak egy hamvába holt ötlet maradt. Sõt az elmúlt
években, a közszolgálatban dolgozók a politika részérõl bûnbaknak
lettek kikiáltva az ország rossz gazdasági helyzetéért. Pedig, ha
igazából megnézzük, nem mi irányítjuk a költségvetést. Tehát remény sincs arra, hogy az ezen a területen dolgozók ilyen „kiváltságban” részesüljenek.
Néhány „kiváltságos” azért eljut Hévízre és néhány hetes kezelés után, „felfrissülve” tér vissza szolgálati helyére, már, ha nem
nyugdíjas. De igazából a beosztotti állománynak nincs lehetõsége
ilyen jellegû kikapcsolódásra, pedig éppen az lenne a cél, hogy a
munkáltató ezzel is elõmozdítsa a fokozott igénybevételnek kitett
végrehajtó állomány aktív kikapcsolódását, pihenését, felfrissülését, munkaerejének, munkavégzõ képességének megújítását. A
közelmúltban egy mozgásszervi problémákat kezelõ egészségügyi
intézményben dolgozó megkérdezett egy rendõrt: mi az oka annak, hogy mostanában több hivatásos érkezik kezelésre elhasználódott ízületei miatt? Lehet, hogy a sok csapatszolgálatos igénybevétel teszi tönkre a kollégák ízületeit. De az is lehet, hogy a minden területen jelentkezõ egyre nagyobb leterheltség az oka
mindennek, vagy „csak” a rendõröknek is egyre fontosabb az
egészségük.
Vannak azonban néhányan, akik úgy gondolták, hogy tenni kellene a jelenlegi helyzet javításáért. Valahogy mégis be kellene
csempészni ezt a lehetõséget, és tenni valamit azokért az emberekért, akik esküjükben vállalták, hogy ha kell, az életüket adják ezért
a hazáért.
Ennek érdekében a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítványnál néhányan, „Császár Joli néni” vezetésével kitaláltak valamit. Elõálltak egy olyan rekreációs programmal, amelyet mi, az
FRSZ csak üdvözölni és támogatni tudunk. Kitaláltak egy egyhetes
rekreációs programot, amelyben az igazán rászorult beosztotti állo-

mány vehet részt. Egy hétig kellemes környezetben, orvosi felügyelet mellett, betegszabadság alatt, valóban pihentetõ programokkal próbálják meg elérni, hogy az a néhány kolléga, aki részt
vesz, pihenten, feltöltõdve álljon újra szolgálatba. Gratulálunk
mindazoknak, akik erejüket nem kímélve tesznek valamit a végrehajtókért. Mert ebben a programban csak õk vehetnek részt. Ez a
kezdeményezés az elmúlt évben indult és közel ötszáz kolléga vett
részt a kurzusokon. Ebben az évben pedig már több mint 150 fõ.
Az FRSZ mellé állt ennek a szervezésnek, hiszen mindig is
szem elõtt tartottuk a beosztotti állomány élet- és munkakörülményeinek alakulását. Felléptünk és hallattuk hangunkat az elõforduló negatívumok miatt. Persze nem az olcsó népszerûségre törekedve, kiabálva, „asztalt verve”, különbözõ kiadványokban „üzengetve, hanem a tárgyalóasztalok mellett igyekeztünk minél több eredményt elérni. Az elmúlt években azért is vásároltunk különbözõ
gyógyfürdõk mellett apartmanokat, hogy ezzel is segítsük az állomány, a tagság és családtagjaik pihenését, kikapcsolódásukat. És
most ezért is támogatjuk ezt a kezdeményezést is. Szeretnénk elérni az Alapítvánnyal együtt, hogy minél több beosztott kollégánk,
tagunk részesüljön rekreációban.
Ezt a projektet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium is támogatja. Sajnos egy kicsit azért keserû a szánk íze. Mégpedig
azért, mert munkáltatónk, a Rendõrség, forráshiányra hivatkozva
egy fillérrel sem járult hozzá a kezdeményezéshez. Azt fel sem
merjük tételezni, hogy érdektelenség miatt nem támogatja az
ORFK vezetése a projektet. Kicsit cinikus vagyok akkor, amikor
megjegyzem, hogy a vezetõi állomány rekreációjára futja a költségvetésbõl. Vagy úgy gondolják, hogy a beosztottak pihentetésére nincs szükség? Ez valóban maradjon költõi kérdés!
Sajnos anyagi lehetõségeink végesek, mint ahogy az Alapítványé is. Bármennyire is szeretnénk, hogy az állomány, a tagság minél szélesebb köre legyen részese ennek a programnak, egyelõre
nem tehetjük meg. Reménykedjünk, hogy forráshiány miatt, idõvel
nem hal el ez a kezdeményezés. Sõt, ha a magasságosok is úgy
akarják, még bõvíteni is tudjuk majd.
Demján Zsolt, régióelnök
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Spórolás jogsértés árán is?!
KEZDEMÉNYEZÉSÜNKRE KÖZBELÉPETT AZ ORFK
A Fejér, Komárom és Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányságok vezetõi 2009. május 5-én együttes intézkedést adtak ki a költségvetési gazdálkodás és az egyes
nem rendszeres juttatások, költségtérítések kifizetési
rendje tárgyában. A normatervezet áprilisi véleményezése során, több mint három oldalban foglaltuk össze
annak közel 20 pontját érintõ észrevételeinket. Az intézkedés bevezetése ellen a leghatározottabban tiltakoztunk, mivel annak több pontja is a hatályos jogszabályokba ütközött, illetve a norma – egészét tekintve –
az állomány anyagi és szociális érdekeit negatívan érintõ rendelkezést tartalmazott.
Véleményünk elfogadásáról, vagy – indokolással ellátott – figyelmen kívül hagyásáról tájékoztatást nem kaptunk a munkáltatóktól, holott 18 érdemi észrevételünk közül 14 javaslatunkat nem
építették be a normába. A kiadott intézkedés 10 pontja álláspontunk szerint közvetlenül, vagy közvetve jogszabályokba ütközik.
Példaként említhetõ, hogy a képernyõ elõtt dolgozók számára a vonatkozó jogszabály a munkáltatót munkaszemüveg biztosítására
kötelezi azzal, hogy annak költségei a dolgozóra nem háríthatók át;
ezzel szemben a kiadott intézkedés szerint a költségeket a munkavállalónak kell megelõlegeznie, és a térítés mértékét is a köztisztviselõi illetményalap 30 %-ában maximalizálja, ráadásul az is csak
kétévenként igényelhetõ. A munkába-járással kapcsolatos költségek megtérítésének rendjét szabályozó Korm. rendelet szerint a saját gépjármûvel történõ munkába-járás kapcsán akkor is jár a költségtérítés, ha a lakóhely és a munkahely között közlekedik tömegközlekedési eszköz, de azt a munkavállaló a munkarendje miatt
nem, vagy csak hosszú várakozással tudná igénybe venni. Ezzel
szemben az intézkedés - a rendelet meghatározásán túlterjeszkedve
- a munkarend és az utazás idõtartamát is behatárolja, mivel elõírja, hogy csak akkor jár a költségtérítés, ha a dolgozó szolgálata délután 6 óra és délelõtt 7 óra közötti idõszakban ér véget, vagy kezdõdik, illetve a közlekedéssel töltött idõ a napi 3 órát meghaladja.
Úgy látszik a munkáltató már elfelejtette, hogy korábban az eseti
gépjármûvezetõi pótlékra való jogosultságot is megpróbálták korlátozni (havi 400 km vezetéséhez kötni), de azt a bíróság jogsértõnek ítélte, ezért hatályon kívül helyezésre is került.

Fenti elõzmények után június közepén tudomásunkra jutott, hogy az együttes intézkedés kiadásra került.
Érdekes momentuma az ügynek, hogy a május 5-én kiadott intézkedés a Veszprém megyei hírportálra csak
június 5-én került fel. Vajon csak az általános 30 napos
ügyintézési idõt tartotta a munkáltató, illetve az ügy
elõadója szem elõtt, vagy egyéb ok vezetett a komótos
ügymenethez? A Hszt. és az Mt. szerint ugyanis a munkáltatói intézkedés megtételétõl számított 1 hónapon túl
szakszervezeti kifogás benyújtására nincs lehetõség.
A véleményünk figyelmen kívül hagyásában, az erre vonatkozó
tájékoztatás elmulasztásában és az intézkedés késleltetett közzétételében megnyilvánuló munkáltatói magatartást a szakszervezetekkel való együttmûködés törvényekbe és együttmûködési megállapodásba foglalt kötelezettségének rosszhiszemû és szándékos megsértésének minõsítjük!
A norma kiadása, közzététele és a rendelkezései által megvalósított jogsértések miatt az FRSZ az Országos Rendõr-fõkapitányság
vezetõjéhez fordult, akitõl az ügy kivizsgálását és a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonását, továbbá a kiadott intézkedés
hatályon kívül helyezését, illetve a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõ módosítását kértük. Jeleztük azt is, hogy a 10, véleményünk szerint jogsértõ munkáltatói intézkedéssel szemben szinte kivétel nélkül egyéni jogviták kezdeményezhetõk, melyek elõre megjósolhatóan az állomány tagjainak pernyertességével zárulnának.
Megkeresésünkre az ORFK vezetõjének megbízásából az
ORFK Hivatalának vezetõje reagált. Hivatalvezetõ úr az együttes
intézkedés néhány pontját érintõen - álláspontunkat osztva - úgy
foglalt állást, hogy a norma egyes rendelkezései nincsenek összhangban a jogszabályok rendelkezéseivel. Így az ORFK is szükségesnek ítélte a képernyõ elõtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító munkaszemüveggel történõ ellátás, valamint az albérleti hozzájárulás, illetve a munkába járással kapcsolatos költségtérítés rendelkezéseinek módosítását. A kapott tájékoztatás szerint az
ORFK az érintett megyei rendõr-fõkapitányságok vezetõinél kezdeményezte is az együttes intézkedés felülvizsgálatát és módosítását a szakszervezetek bevonása mellett!
v. m.

Ösztöndíjat a rendõrök gyerekeinek is!!!
A közelmúltban az állomány megtartását célzó
javaslatot terjesztettünk elõ az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõjéhez. A javaslatban a
cigány származású fiatalok számára belsõ normában biztosított támogatási és ösztönzõ rendszernek a Rendõrség hivatásos állományában
szolgálatot teljesítõ rendõrök középiskolai tanulmányokat folytató gyermekeire történõ kiterjesztését kezdeményeztük.
Javaslatunkra – az országos rendõrfõkapitány megbízásából – az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának
vezetõje reagált elutasítóan. A kapott választ nem tudtuk elfogadni, mivel az kezdeményezésünk elutasítását nem, illetve tévesen
indokolta.
A roma fiatalok felzárkóztatásának és rendõri pályára orientálásnak szükségességét természetesen az FRSZ is megérti és támogatja. Kezdeményezésünk azonban a roma fiatalok felzárkóztatásától eltérõ célt szolgál; a cigány származású fiatalok már létezõ támogatási és ösztönzési rendszerére csak példaként hivatkoztunk.
Elõterjesztésünkben hangsúlyoztuk, hogy a rendõrök gyerekeinek
nyújtott támogatással a kollégák pályán tartásán túl az utánpótlás
terén is pozitív eredmények érhetõk el.
Közismert, hogy kollégáink egyre rosszabb egzisztenciális helyzetben vannak: az illetményalap évek óta nem emelkedett és annak
további befagyasztása várható, a 13. havi illetmény jogintézményét

megszüntették, a 2009. évi kereset-kiegészítés az
év második felében egy széles rétegtõl megvonásra kerül; a nyugdíjszabályok szigorításától
pedig folyamatosan, és egyre komolyabban kell
tartaniuk.
A rendõrség hivatásos állományú tagjai középiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek ösztöndíj folyósítás formájában való támogatása véleményünk szerint egyidejûleg több,
a kormányzat által is kívánatosnak tartott cél
elérését is elõmozdíthatná. Megítélésünk szerint a javasolt támogatási forma javítaná a rendõrök megélhetési körülményeit, szociális
helyzetét, amit az ORFK válaszban hivatkozott iskolakezdési támogatás nem helyettesíthet, mivel azt az Szja. törvény csekély öszszegre korlátozza. Növelné az állomány megbecsültség érzését és
rendõrség iránti elkötelezettségét, ezáltal hozzájárulhatna a pályaelhagyások mérsékléséhez, végezetül erõsítené a pályára orientációt, a rendõrség személyi állományának utánpótlási bázisát, melynek eredményeként a rendõri munkát hivatásnak tekintõ családokban szocializálódott fiatalok maguk is nagyobb eséllyel válnának a
testület elhivatott tagjaivá.
Fentiek miatt az ORFK elutasítás nyomán az igazságügyi és
rendészeti miniszterhez fordultunk a javaslat megvizsgálását és tájékoztatást kérve.
Pongó Géza, fõtitkár
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Új elnök, pragmatikus tervek Vas megyében
Feléleszteni a szolidaritás érzését, s jól szervezett közösségi programokkal erõsíteni az FRSZ-rõl korábban kialakult kedvezõ képet
– ez a mottója Varga Ferencnek, az érdekvédelmi szervezet közelmúltban megválasztott Vas megyei elnökének. A körmendi kapitányságon dolgozó aktivista 1996-ban öltött egyenruhát, s már a
csopaki szakközépiskolában felvételét kérte a Független Rendõr
Szakszervezetbe. Varga Ferenc pontosan tucatnyi éve tartozik a határ menti kisváros rendõrségének állományába, s ez idõ alatt természetesen nemcsak a helyben, hanem a tágabb régióban szolgálatot
teljesítõ kollégák gondjait is megismerte. S hogy a megoldási módok keresésében is élenjár, bizonyítja új tisztsége.
- A tradíciók ápolása még sohasem vezette tévútra az emberiséget, s hasonlóképpen gondolkodom a szakszervezeti munka

folytonosságáról is. Ami jól mûködött, azt
fel kell éleszteni, s ebben számítok a titkárok önzetlen segítségére. Meggyõzõdésem,
hogy a helyi rendezvények sikere lesz a
legjobb propaganda az FRSZ mellett – a
focikupákon való részvétel már bizonyította, hogy a közös cselekvés, a sport mozgósító ereje is képes összekovácsolni a kollégákat. Új tisztségemben természetesen
nem csak az FRSZ tagjaira számítok: tudom, hogy a megyei parancsnok számon
tartja az érdekvédõk tevékenységét, s támogatja munkájukat.
SF

A miskolci szakközépiskola
új FRSZ titkára: Szõlõsi Péter
Pontosan egy évtizede lépett a rendõrség
kötelékébe az FRSZ új tisztségviselõje. A
több diplomával rendelkezõ közalkalmazott 1999. szeptember 1-jétõl tanít a Miskolci Rendõr Szakközépiskolában, de óraadóként a megyeszékhely egyetemének
büntetõjogi tanszékén is találkozhatnak
vele a diákok.
– Itt, a szakközépiskolában a diákok és
a dolgozók létszáma megközelíti az ezret,
ezért óriási felelõsség és megtiszteltetés
körükben a Független Rendõr Szakszervezetet képviselni. A bázis is jelentõs, s ennek komoly hagyományai
vannak: jelenleg is négyszáztizenhatan tartoznak érdekvédelmi
szervezetünkhöz. Abban bízom, hogy az új tanévben legalább kétszáz hallgató csatlakozik majd hozzánk, s ezzel tovább erõsítjük a
rendõrség kötelékén belül az FRSZ szerepét, de a társadalmi bázis

szélesítése érdekében fontosnak tartom a pártoló tagok számának
növelését is. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy kritikus idõkben erõsödik az érdekvédõk szerepe – kötelességünk tehát, hogy megõrizzük
kivívott pozícióinkat. S mivel nálunk a diákság szerepe, részvétele a
meghatározó, a nyár a felkészülés jegyében telt el. Sok színes és
vonzó programot szeretnék számukra biztosítani, hiszen a közösségi élet lehet a kovásza a késõbbi színvonalas szakmai munkának is.
Az intézmény FRSZ titkári posztján kiváló elõdeim voltak – az általuk kitaposott utat vállalom, s így az idõsebb korosztály aktivizálásáról sem mondok le. A szakszervezeti munka ugyanakkor nem csak
a generációk együttmûködésérõl szól, hanem a különbözõ érdekvédelmi szervezetek közötti kooperációról is. E téren szintén elõbbre
kívánok lépni, hiszen hosszú távon szeretném kiérdemelni a tagság
és a munkahelyi kollégák szimpátiáját és bizalmát. Egy sikert máris elkönyvelhetek: feleségem – aki ugyancsak rendõr – a közelmúltban lépett az FRSZ tagjai közé.
Süli

Veszprém megyei szolgálati pisztoly lõbajnokság
Ötödik alkalommal került megrendezésre Veszprém
megyében a szolgálati pisztoly lõbajnokság. A rendõrkollégákon kívül
a társ fegyveres
szervek: a honvédség, a büntetésvégrehajtás, valamint a Vám- és
Pénzügyõrség is
képviseltette magát. A versenyen
81 fõ egyéni induló, és 21 csapat vett részt. Dr. Bolcsik Zoltán r.
dandártábornok, Veszprém Megyei Rendõrfõkapitány megnyitója
után négy – „Bevállalod?”; „Poker Party”; „Szemed a pályán”;
„Velem, vagy ellenem?” fantázianevû – szituációs pályát kellett
teljesíteni a versenyzõknek. A megmérettetés során nem csak a
pontos célzás, a minél több találat elérése volt a cél, hanem a végrehajtás idejét is mérték, ezzel nehezítve a feladatot.
A nõi egyéni versenyt Fazekas Helga r. törzsõrmester (Veszprém Rk. - FRSZ-BRDSZ), a férfi egyéni versenyt Heszpuk József

r. törzszászlós (Veszprém Rk.) nyerte, a csapatversenyben pedig a
„Sümegi várvédõk” (Torma Szilvia, Bakos András, Molnár Zoltán)
végeztek az elsõ helyen.
A helyezetteknek járó oklevélen, érmeken, és serlegeken túl két
szakszervezet - az FRSZ és a BRDSZ - különdíjakat ajánlott fel
legeredményesebb szakszervezeti tagjainak.
Gratulálunk!
Hartmann István
régióelnök
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Zárónyilatkozat

Füzérkomlóson 2009. június 24-én ülésezett a horvát, a macedón, a szlovén és a magyar Független Rendõr Szakszervezet delegációja. A tanácskozáson a felek megvitatták a nemzetközi szakszervezeti élet aktuális kérdéseit és az alábbi Zárónyilatkozatot
fogadták el:
A Horvát Belügyminisztériumi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (NSD MUP-a) a Macedón Rendõr Szakszervezet (MPS), a
Szlovén Rendõr Szakszervezet (PSS), és a Független Rendõr Szakszervezet (FRSZ) alábbiakban felsorolt követeléseit:
Felszólítják a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvényt (Hszt.) a rendõrökre nézve hátrányosan ne módosítsák.
A fenti törvényben foglalt jogaikat tovább ne csökkentsék, különösen a bér, szociális és egészségügyi ellátórendszer, valamint a kedvezményes
nyugdíjba vonulás feltételei vonatkozásában. A törvény módosítása elõre nem látható fluktuációhoz vezetne a rendõrségen belül, sok kolléga
elhagyná a pályát, ami a bûnözés gyors ütemû növekedését és a közbiztonság romlását és társadalmi bizonytalanságot eredményezne.
A rendõrök béreinek és munkakörülményeinek is – az Euro bevezetéséig – fel kell zárkózniuk az európai színvonalra!
A kormányzat folytasson érdemi szociális párbeszédet a szakszervezettel.
Füzérkomlós, 2009. június 24.
Zdenko Mazur
Tihomir Klimoski
Branko Prah
Pongó Géza
a Horvát
a Macedón
a Szlovén
a Független
Rendõr Szakszervezet
Rendõr Szakszervezet
Rendõr Szakszervezet
Rendõr Szakszervezet
Eszék-Baranya megyei elnöke
elnöke
elnöke
fõtitkára

A nép hangja – Holdudvar 2
Folytatjuk sorozatunkat, melyben – az ORFK Információ-technológiai Fõosztály vezetõjének engedélye alapján – szemelvényeket közlünk az ORFK
intranetes portáljának Holdudvar-2 nevû fórumrovatában az FRSZ által indított topicokban megjelent hozzászólások közül. A bejegyzéseket név és
változtatás nélkül tesszük közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy a cikkben megjelenõ vélemények
nem az FRSZ hivatalos álláspontját, hanem kizárólag a fórumon hozzászólók véleményét tükrözik.
„A Független Rendõr Szakszervezet Országos
Választmánya az FRSZ tagságának és végsõ soron a hivatásos állomány egészének jogos érdekeit szem elõtt tartva határozatot hozott
arról, hogy jelen feltételek mellett nem támogatja a szolgálati törvény
módosítását, mivel az a hatályos jogszabályokban biztosított jogosultságok korlátozására, vagy csökkentésére irányul. A hivatásos állomány jogainak csorbítása az OV álláspontja szerint végérvényesen
felborítaná a Hszt-ben meghatározott jogok és kötelezettségek még
meglévõ törékeny egyensúlyát. Mindezek alapján az FRSZ elutasítja
a május 29-ei SZÉF megállapodás aláírását. 2009-05-28”
„Azt hiszem a lényeg itt van: „államtitkár úr felhívta a szakszervezetek figyelmét arra is, hogy a kormányzat SZÉF megállapodás hiányában is módosítani kívánja a szolgálati törtvényt“ Szóval leszarják mit mond a szakszervezet, az lesz amit õk akarnak...”
„A lényeg, hogy most igazán szükség lesz az összefogásra és mindenkire szükség lesz, ha demonstrálunk, vagy „forgalmat lassítunk“.
Nem sztrájkolhatunk ugyan, de meg vannak az törvényes eszközeink
a nyomásgyakorlásra, ha összefogunk, de akkor ne legyen disznóölés, névnap, ballagás, szülinap, családi hétvége stb..... És mindenki
hozzon magával 20 embert, nem egyet. Ha megint csak néhányan leszünk, akkor jön az 50 km-es körben a szabad vezénylés és 65 évesen mehetünk szirénás járókerettel üldözni a bûnözõket.”
„Kitartani Jaga kitartani! (meg ha kell akkor be!) A sorozatossá
váló szerzõdésszegés láttán lassan azért fel kell tennem a kérdést: Ha
õk egy oldalban módosítgatnak és szegnek és közben még közlik is
virágnyelven, hogy „magasról nagy ívben az állomány“ akkor pedig
lassan nem itt lenne az ideje annak a bizonyos lépésnek amit õk meglépkednek egyfolytában? Visszakérni akkor azokat a jogokat, amikrõl eddig (az egyre csökkenõ „ellentételezés“ mellett is) le kell mondania annak aki itt dolgozik? Ha más szempontból igyekeznek
ugyanazon „kalap“ alá gyûrni mint „mindenki mást“ akkor a jogokat
is vissza! Kezdjük mondjuk azzal a fura izé nevûvel amit törni szoktak néha. Az a sáljog vagy mi.. ja nem Sztrájk!”
„A Szakszervezeti oldal delegációját vezetõ T. H. okosan kifejtette
azt is, hogy a szakszervezetek és a hivatásos állomány tagjai a társadal-

mi elvárások miatt nem tud eltekinteni az álláspontjától ezért továbbra is fenntartják, hogy a kormányzati oldal menjen a fenében a szánalmas próbálkozásaival, ne szíveskedjen a hivatásos állományt a civil
szférával egyenértékûnek tekinteni, mert ez az Európai Unió gyakorlatával ellentétes. T. úr elmondta továbbá, hogy a vezénylés kereteinek kitágításától
szintén szíveskedjenek eltekinteni, mivel a létszám
hiányáról nem a végrehajtói állomány, hanem a tisztelt politikai elit tehet, az elmúlt 8, de leginkább 20
éves szorgos aknamunkája következtében, amivel a
rendõri pályát nem szimpatikussá, vonzóvá, hanem unszimpatikussá, a
fiatal generáció, valamint az elit azon gyermekeinek számára akik a élet
más területein képtelenek érvényesülni, egzisztenciális egérúttá züllesztette. A rendõri vezetés pedig, ha nem tudja megfelelõen kezelni a 2
ezer fõs létszámhiányt, az az õ problémája, akkor kellett volna a sarkukra állni amikor a rendõrséget a mindenkori politikai elit kénye-kedve
szerint amortizálta a jelenlegi szintre, vagyis a bányász béka segge alá!
Akinek meg nem tetszik, szereljen le. Nem kényszerítettek senkit vezetõi, vagy uram bocsá’ „bársonyszékbe“ ebben az országban oly módon,
hogy csõre töltött kalasnyikovot nyomtak volna a homlokához! Tehát
összegzésül irány a Kossuth tér. Jammoljunk.”
„Amikor a BRDSZ aláírta a megállapodást - és én avval a lendülettel ki is léptem, egyúttal elmondva véleményemet is -, mondtam,
hogy akik a 2 évvel ezelõtti megállapodást sem tartották be, miért tartanák be a továbbiakban. Most csak egy kérdésem van: MIKOR
MEGYÜNK DEMONSTRÁLNI? Ja, és azért üvöltöttem, mert...”
„Juhász Gábor államtitkár és rendvédelmi dolgozók érdekképviseleti
szerveinek vezetõi a mai napon lefolytatott több órás megbeszélés eredményeként megállapodtak, hogy az IRM visszavonja a szolgálati törvény
nyugdíjazási szabályainak módosítására vonatkozó elõterjesztését.”
„Juhász Gábor rendészeti államtitkár .... kifejtette azt is, hogy a
kormányzat a társadalmi elvárások miatt nem tud eltekinteni a Hszt.
egyes rendelkezéseinek módosításától, ezért továbbra is fenntartják a
betegség idejére járó távolléti díj csökkentésére és az egészségügyi
alkalmatlanság miatt nyugállományba kerülõk szolgálati nyugdíjának csökkentésére vonatkozó javaslataikat.”
„Két hét alatt mekkorát fordult a világ. Ez ám a köpönyeg forgatás!!!”
„Akkor a társadalmi elvárásokra tekintettel kéretik csökkenteni
államtitkár úr fizetését kollégáival együtt.”
„Úgy van ahogy jaga mondja, mindenki elvárja hogy a szakszervezet menjen és tiltakozzon de belépni a szakszervezetbe azt aztán
nem, nehogy már valami áldozatot keljen hozni a sikerért, csak a sült
galamb várása csak az megy tisztelet a kivételnek!!!”
Összeállította: Kiss János István, régióelnök
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Szolgálatban a magyar tenger partján
SIÓFOKI ÉLETKÉPEK
Számtalan címmel ruházták már fel a Balaton egyik legkedveltebb
üdülõhelyét, s mindegyik fedi a valóságot. Vitathatatlan, hogy a település egyaránt méltó „A Nyár - és a Balaton - fõvárosa”, a buliturizmus központja, a kultúra centruma elnevezésre is. Ennek fényében érthetõ, ha több millió honfitársunk nyári úti céljában szinte évrõl évre felmerül egy kirándulás a tóparti nyaralóhelyre. A kötelezõ fürdés mellett séta a szállodasoron, az árnyas Batthyány utcában, a Rózsakertben és a kikötõben. S persze a varázslatos esték,
az éjszakák, amikor a Balaton csendes hullámain visszatükrözõdnek az északi part fényei. Sokuknak csak álom marad mindez, míg
másoknak olyan díszletet jelent, amely megkönnyíti a munkavégzést, elfogadhatóvá teszi a turisztikai szezonnal járó többletterheket. A Független Rendõr Szakszervezet két tagja: Uszkay Gabriella és Szerenka Zoltán hosszú évek óta teljesít szolgálatot a siófoki
rendõr-kapitányságon.
Félórás autóút Siófoktól Kapoly.
A családi gyökerek még vissza-viszszahúzzák Uszkay Gabriellát a somogyi dombság e bájos településére, ám
a Balaton-partján eltöltött közel két
évtized elegendõ volt egy új kötõdés
kialakulására, rögzülésére.
- Itt, Siófokon kezdtem rendõri pályafutásomat – a fõiskolai diploma
megszerzése után azonnal a mély vízbe kerültem. Talán felesleges mondanom, hogy a Balaton fõvárosában
minden megtörténhet – s ezért minden meg is történik. Ettõl izgalmas és
egyedi a város és a munkahelyem is. Szakmai szempontból tehát
ideálisnak tekinthetõ a terep - valószínûleg ezért is kérnek itt végleges státuszt a gyakorlaton nálunk lévõ kollégák. S hogy magánemberként mennyit élvezhetek a „fõváros” áldásaiból?
Állandó lakosként mind a négy évszakot: a sajátos hangulatú
õszt, a jéghegyeket termelõ telet, a vibráló tavaszt és a hihetetlenül
mozgalmas nyarat. A hosszú éjszakákat, amikor a pirkadat közeledtével a város központjában lévõ lakásom ablakán beszûrõdnek
a hazafelé tartó fiatalok életvidám zajongásai, s amikor az üzletekben hosszú sorok kígyóznak a pénztárak elõtt. Ez utóbbiak ugyan
néha bosszantanak, de azt is tudom, hogy hozzátartoznak a turizmushoz. Az árnyoldalak mellett a jót keresem, s ebbõl van a több.

Hihetetlenül színes a nyári kulturális kínálat, s barátaimmal esetenként ebbõl is merítünk. A közelmúltban egy cubai est programját tekintettük meg, de szívesen veszünk részt zenés sétahajó rendezvényeken is. Közel két évtizedes siófoki szolgálat után elmondhatom: örülök, hogy itt dogozhatom.
Szerenka Zoltán negyedszázada
lett siófoki lakos – és siófoki rendõr.
A Fejér megyei Dégrõl származó fiatalember itt találta meg élete párját, s
itt teljesedett ki hivatása is. Ha
Uszkay Gabriella nem említi, bizonyára soha nem tudom meg, hogy az
elmúlt évben az Év rendõre cím mellé a város aranygyûrûjét is megkapta.
- Megszerettem a várost, s talán a
hivatástudatomról is árulkodik az a
tény, hogy a huszonöt éves szolgálati
idõmön túl újabb három évet vállaltam. Kezdetben járõrként teljesítettem szolgálatot, de 1996-tól Siófok egyik legdinamikusabban fejlõdõ részén, Foki-hegyen KMB-s
beosztásban dolgozom. A városnegyedben mintegy ötezren laknak,
s örömmel mondhatom, kitûnõ a kapcsolatom az állandóan itt élõ
emberekkel, s az ugyancsak itt székelõ polgárõrséggel. A Fokihegynek sajátos hangulata van – mentes a nagy szórakozóhelyektõl, szállodáktól. S mivel kevés a nyaralóvendég, kisebb a nyüzsgés,
átláthatóbb a helyi társadalom élete is. A nyár azonban mégis hoz
új feladatokat számomra is, hiszen idõnként vezényléses szolgálatot kell teljesítenem. Mindez persze nem veti vissza jelentõsen a Balaton iránti „vonzódásomat” – tavaly mindössze kétszer fürödtem
a tóban, s kicsi az esély, hogy idén rekordokat döntök. A város hangulatát azonban szeretem – színes, lüktetõ, az õsz és a tavasz pedig
gyönyörû, nyugtató.
A beszélgetések során óhatatlanul szóba kerül az érdekvédelem
is: Uszkay Gabriella – az FRSZ siófoki titkára - és Szerenka Zoltán – az FRSZ alapító tagja - egyetértenek abban, hogy jó döntést
hoztak, amikor a Független Rendõr Szakszervezet tagjai közé léptek. Azt várják, hogy az FRSZ vezetõi kemény tárgyalások során
érdemben – a rendõrök érdekeinek megfelelõen - befolyásolják a
Hszt. módosítását, s egyértelmû jogszabályok születnek a nyugdíjazással kapcsolatban is.
Süli Ferenc

Senkinek ne legyen ráfizetés a munkába járás!
A Független Rendõr Szakszervezet a napokban az Igazságügyi és Rendészeti Miniszternél kezdeményezte a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja. törvény) módosítását. Az elõterjesztésben a saját gépjármûvel történõ munkába járás címén a munkáltató által fizetendõ költségtérítés Szja. törvény szerint jelenleg 9 Ft/km összegének
2010. január 1-jétõl 15 Ft/km-re történõ
megemelését javasoltuk.
Elõzmények: a munkába járással kapcsolatos költségtérítésrõl rendelkezõ 1993-as
Korm. rendelet szerint a munkáltató a vasúti
utazás 86 %-át, míg a helyi és távolsági autóbusz, valamint az elõvárosi vasút költségeinek 80 %-át téríti. Ezzel szemben a saját gépjármûvel történõ munkába járás esetén az Szja. törvény szerinti
költségtérítés jár a munkavállalónak, feltéve, hogy a munkahelye
és a lakóhelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz, illetve a dolgozó a munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudná azt igénybe venni. Az Szja. törvény szerint a munkáltató költségtérítés fizetési kötelezettségének mértéke 9 Ft/km,
ha a munkába járás tömegközlekedéssel nem oldható meg. A 2005.
július 1-jétõl érvényes km-díj (azt megelõzõen 3 Ft/km volt) napjainkra véleményünk szerint igen csak értékét veszítette. A jelenlegi
benzinárak mellett napi 50 km utazást és 7 l/100 km fogyasztást
feltételezve a gépjármû költségtérítés ugyanis az alábbiak szerint

alakul: 50 km-en 300 Ft-os benzinárral és
3,5 liter fogyasztással számolva 1.050 Ft kiadása keletkezik a munkavállalónak; ehhez
képest az Szja. norma szerint 450 Ft költségtérítést fizet neki a munkáltató. Ez azt jelenti, hogy az autóbusszal, vagy vonattal történõ utazás 80, illetve 86 %-os költségtérítésével szemben a saját gépjármûvel történõ bejárásnak csak kb. a 43 %-a kerül kompenzálásra, és akkor a gépjármû kopás költségeit
még meg sem említettük, melynek viselése
teljes egészében a dolgozóra hárul! Sok kolléga, így például a határrendészek – a lakóhely és a szolgálatteljesítési hely közötti távolság és a munkarend
miatt – csak saját gépjármû igénybevételével tudja megoldani a
munkába járását, ami jelentõs saját költségtöbbletet eredményez
számukra.
Véleményünk szerint tehát a hatályos jogszabályok (Szja. törvény, Korm. rendelet) egyértelmûen különbségtételt eredményeznek az állomány tagjai között, melynek következtében éppen az
egyébként is hátrányosabb helyzetben lévõ kollégák (a munkahelyre bejárás feltételei kedvezõtlenebbek) többletterhei növekednek.
A jelenlegi indokolatlanul egyenlõtlen joghelyzet álláspontunk szerint a gépjármû költségtérítés normájának Szja. törvény általi módosításával orvosolható.
v. m.
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Kereset-kiegészítés helyett keresetcsökkenés
A KORMÁNYZAT NEM ISMERI A MONDÁST, MELY SZERINT AZ ÍGÉRET SZÉP SZÓ, HA …?
Kevesen vannak e kis hazában, akik nem ismerik
az írásunk címében idézett mondás második felét. Sajnos úgy tûnik,
hogy közéjük tartozik a
Magyar Köztársaság kormánya, mely 2006 óta
sorozatosan szegi meg,
vagy vonja vissza a szakszervezetekkel
kötött
megállapodásokban tett vállalásait. Ennek a tudatlanságnak, amnéziának (a további minõsítést vérmérséklete szerint tegye meg a
Tisztelt Olvasó) esett áldozatul a szép emlékû 13. havi illetmény
helyébe idén januárban bevezetett kereset-kiegészítés, illetve annak jelentõs része.
A Magyar Közlöny 83. számában ugyanis - a Fegyveres és
Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének tiltakozása
ellenére - megjelent a 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet, amely a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítésérõl szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendeletet módosítja
július 1-jei hatállyal.
A módosítás elõtt, 2009. január 1-jétõl a közszféra dolgozói havonta a bruttó illetményük 1/12-ed részének megfelelõ összegû, de
legfeljebb 15.000 Ft-os kereset-kiegészítésben részesültek, a megszüntetett 13. havi illetmény részleges kompenzációjaként.
A módosítás után, illetve következtében a kereset-kiegészítésben
részesülõk köre és a juttatás mértéke is jelentõsen leszûkül. 2009.
második félévében ugyanis a kereset-kiegészítés legmagasabb öszszege 10.917 Ft lehet, de ezt juttatást sem kapja meg mindenki.
Azok, akiknek a tárgyhónapra járó teljes havi illetménye nem haladja meg a 131.000 Ft-ot, továbbra is a bruttó illetményük 1/12-ed részének megfelelõ összegû kereset-kiegészítésre lesznek jogosultak.
Ezzel szemben azok, akiknek a havi illetménye a 131.000 Ft-ot
meghaladja, már csak csökkentett kereset-kiegészítésben részesülhetnek, melynek összegét egy bonyolult képlettel kell kiszámítani.

Eszerint az érintett havi illetményébõl le kell vonni 131.000 Ft-ot,
majd az így kapott összeg 60,65 %-át le kell vonni a fentiekben említett 10.917 Ft-ból, hogy eljussunk a folyósításra kerülõ kereset-kiegészítés összegéhez. Példával szemléltetve: amennyiben a közszféra, kormányzat szerint „túlfizetett” alkalmazottja havi 145.000
Ft illetménnyel rendelkezik, ebbõl le kell vonni a határvonalat képezõ 131.000 Ft-ot, ki kell számítani a fennmaradó 14.000 Ft-os
maradványösszeg 60,65 %-át, melyet (8.491 Ft-ot) le kell vonni a
kereset-kiegészítés felsõ plafonját képezõ 10.917 Ft-ból, hogy
megkapjuk a kereset-kiegészítés egy havi összegét. Ez a példabeli
kolléga esetében 2.426 kemény magyar forintot jelent, természetesen bruttóban!
Végezetül, a július havi illetmény kifizetésekor (azaz augusztus
elején) már nem részesülhetnek kereset-kiegészítésben azok, akiknek a havi illetménye eléri, vagy meghaladja a 149.000 Ft-ot. Ezen
réteg számára tehát - a kormányzati tavaly decemberben tett ígérettel ellentétben - már 2009. elsõ fél éve után véglegesen megszûnik
a több mint egy évtizedes múltra visszatekintõ 13. havi illetmény
jogintézménye.
Hiába tiltakozott tehát az OKÉT ülésén az FRDÉSZ, mivel a
LIGA Szakszervezetek és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés kivételével a többi nagy szakszervezeti konföderáció ködös kormányzati ígéretek fejében beadta a derekát. A megalkuvó szakszervezetek kifejtették ugyan, hogy sem a javasolt konstrukció módszerével, sem annak mértékével nem értenek egyet, ennek ellenére
- többségi döntés alapján - nem léptek fel határozottan az újabb
kormányzati sarc ellen.
Az FRDÉSZ a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ
Fórumának (SZÉF) június 11-ei ülésén kezdeményezte, hogy a
kormányzat a fegyveres és rendvédelmi szférában biztosítson kompenzációt a kereset-kiegészítéstõl elesõ munkavállalók számára.
Az e kérdésben megkezdett szakértõi tárgyalások azonban ez ideig
még nem vezettek eredményre. A SZÉF következõ ülésére június
29-én kerül sor, ahol a bérkompenzáció mellett ismét napirendre
kerülhet a Hszt. FRSZ által elutasított módosításának tervezete is.
v.f.

Vigyázzunk, mert becsapnak!
AVAGY MIÉRT CÉLSZERÛ A JOGI KÉPVISELET IGÉNYBEVÉTELE
Egy tagunk a szakközépiskolai idejét kívánta még 2007-ben szolgálati idõként elismertetni, melynek érdekében szolgálati panasszal
élt, majd keresetet nyújtott be. Sajnos tette mindezt jogi képviselõ
nélkül.
A munkaügyi bíróság 2008. január 29-én tartott tárgyalásán alperes, a megyei rendõr-fõkapitányság képviselõje a jegyzõkönyv
által bizonyítottan elismerte, hogy a felperes 1981. szeptember 1.
és 1985 júniusa között a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
nappali tagozatán folytatott tanulmányi ideje szolgálati idõnek minõsül. A felek ezért egyezséget kötöttek a beszámításról, melyet a
bíróság – mint a jogszabályoknak megfelelõt – jóváhagyott.
A felek a keresetnek megfelelõ tartalommal tehát egyezséget
kötöttek, hiszen sem a megszövegezett egyezségbõl, sem jegyzõkönyvi nyilatkozataikból nem lehetett arra következtetni, hogy az
alperes jogelismerése részleges lenne, vagy feltételhez kötött lett
volna, az a szolgálati idõtõl függõ valamennyi járandóságra és juttatásra vonatkozott, s nem csak a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából számított szolgálati idõre értelmezett.
A késõbbiekben a jogerõs egyezséget ugyanis az alperes csak
részben, a nyugdíj mértéke szempontjából hajtotta végre, egyebekben a szolgálati idõ kezdõ idõpontja szempontjából nem ismerte el a szakközépiskolai tanulmányok idõtartamát. Véleménye
szerint az egyezség csak erre terjedt ki. Csakhogy ez semmibõl
nem derül ki! Nyilvánvaló, hogy a szolgálati idõ elismertetésének
legfontosabb indoka a szolgálati nyugdíjjogosultság megszerzése,
s nem a nyugdíj mértékének a pár százalékos feljebb tornászása,

s ezen elõbbirõl tagunk nem mondott
volna le. Ráadásul „Hszt. elõttiként”
ezek nem is válnak el egymástól. Vajon akkor lehet-e másként értelmezni
egy megkötött egyezséget?
A jogerõs egyezség ráadásul a jogerõs ítéletnek megfelelõ joghatással
bír, így ahhoz az „ítélt dolog”, a res
iudicata is fûzõdik, amely azt jelenti,
hogy az késõbb vitássá nem tehetõ.
Véleményünk szerint mindezek
alapján a felek között újabb per szükségtelen, mert végrehajtási eljárásban
kell az igényt érvényesíteni, és a kötelezettet arra rászorítani, hogy
meghatározott cselekményként a felperes szolgálati idõ elismerését
hajtsa végre. Az ügy jellege miatt azonban ez rendkívül sajátos
meghatározott cselekmény lenne, amelynek jogi kényszerrel végrehajthatósága is önmagában igen nehézkes, ezért döntöttünk a keresetindítás mellett.
Az elsõfokú bíróság 2009. májusában most már ítéletében állapította meg, hogy felperes szakközépiskolai tanulmányi ideje a
szolgálati nyugdíjra jogosultsághoz szükséges idõ megállapításához szolgálati idõnek minõsül. Kíváncsian vártuk, hogy a fõkapitányság megfellebbezi-e az ítéletet. A mai napon megtudtuk.
Igen.
dr. Tordai Gábor, jogtanácsos

20

2009/6. szám

Jogsegélyszolgálat

FRáSZ

Kötelezõ elõléptetés
A JOGERÕS ÍTÉLET MEGÁLLAPÍTOTTA A MAGASABB RENDFOKOZATOT
A rendfokozati elõléptetés tárgyában hozott legfelsõbb bírósági ítélet elutasította azokat a kereseteket, amiket azért indítottunk, hogy eggyel magasabb
rendfokozatba kerüljenek azok,
akiket magasabb beosztásba helyeznek, és a viselt rendfokozatuk legalább kettõvel alacsonyabb, mint a magasabb beosztásukban rendszeresített rendfokozatuk.
Az ítélet álláspontunk szerint
irracionális érveléssel utasította
el a kereseteket, arra hivatkozva,
hogy a rendfokozati maximum
és a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat eltérõ fogalmak. Ha
viszont ez az érvelés helytálló lenne, akkor csak a tábornokok és az
ezredesek – és más rendfokozatúak nem - lennének jogosultak soros elõléptetésre, amelyre pontosan õk nem jogosultak, csak soron
kívülire.
A Debreceni Munkaügyi Bíróság elõtt részletesen bemutattuk
az érveinket, hogy miért nem lehet helytálló az LB ítélete, s a munkaügyi bíróság helyt adott a keresetnek, megállapította, hogy a felperes magasabb beosztásba való helyezésétõl kezdõdõen eggyel

magasabb rendfokozat viselésére is jogosult, továbbá az elmaradt
rendfokozati illetmény kifizetésére kötelezte a munkáltatót.
Az ítélettel szemben a munkáltató fellebbezett, azonban a megyei bíróság ítélete az elsõ fokú ítéletet helyben hagyta. Így a képviselt tagunk a magasabb beosztásba helyezése óta jogosult az
egyel magasabb rendfokozat viselésére, továbbá megkapja az elmaradt illetményt.
Azt hihetnénk, hogy az ügynek vége van, az happy enddel zárult,
viszont ez még mindig korai öröm lenne. A fõkapitányság feltehetõleg a Legfelsõbb Bírósághoz fog fordulni felülvizsgálati kérelemmel, s ez esetben az LB kezébe kerül ismét a döntés: fenntartják-e a
korábbi határozatukban kifejtett álláspontjukat, vagy revideálják
azt. Utóbbi esetben akár jogegységi döntés is születhet az ügyben.
Mindenképpen érdemes legalább kérelemmel megszakítaniuk az elévülést azoknak, akiket 2009. január 1-je elõtt az elmúlt
3 évben magasabb beosztásba helyeztek és a viselt rendfokozatuk legalább kettõvel alacsonyabb volt, mint az új kinevezésük
szerinti rendfokozati maximum. Így amennyiben az LB ítélete
pozitív lesz, az igények nem évülnek el, és a legmagasabb bírói
fórum döntése nyomán várhatóan könnyebben érvényesíthetõek lesznek a követelések.
Az alábbiakban olvashatjátok a kérelem mintáját, amelynek elbírálása (és sejthetõ elutasítása) után nem szükségszerûen kell szolgálati panaszt tenni, azzal az LB ítélete megvárható.
dr. Oláh Tamás, jogtanácsos

................................… Rendõrkapitányság/ Rendõr-fõkapitányság
vezetõje
Tisztelt Parancsnok Úr!

Alulírott ………………….. (beo.: …………………………………..) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 193. §-ában biztosított jogom alapján az alábbi
kérelmet
terjesztem elõ.
………………. –én (dátum) magasabb beosztásba helyeztek. A viselt rendfokozatom…… …… volt, és a magasabb beosztás szerinti rendfokozati maximum (rendszeresített rendfokozat) ………….. volt. A Hszt. tárgyidõszakban hatályos 80. §
(3) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagját a soron következõ rendfokozatba elõ kell léptetni magasabb beosztásba kinevezésekor, ha a viselt rendfokozata a rendszeresített rendfokozatnál legalább kettõvel alacsonyabb.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy részemre a magasabb rendfokozatot a magasabb beosztásba történõ kinevezésemre visszamenõ hatállyal megállapítani, és az elmaradt rendfokozati illetményt kamataival együtt megfizetni szíveskedjenek.
Kelt……….., 2009. …….
T i s z t e l e t t e l:
………………………
aláírás
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Hszt. módosítással a szabadságok
és túlórák görgetése ellen
A napokban az FRSZ az Igazságügyi és
Rendészeti Miniszternél a Hszt. módosítását kezdeményezte a Rendõrségnél
évek óta „tengeri kígyó” problémát jelentõ szabadság- és túlóra
görgetések megszüntetése érdekében.
A Rendõrség létszámhelyzete és növekvõ feladatai mellett évek
óta problémát jelent az állományt megilletõ jogosultságok (szabadság, többletszolgálat kompenzációja) jogszabályok elõírásainak
megfelelõ biztosítása. Tagadhatatlan és már az ORFK által is elismert tény, hogy a törvényi elõírások ellenére a Rendõrségen jelentõs
mértékû áthúzódó szabadság keletkezett, melynek rendezése a tavalyi évben napirenden is szerepelt. A pénzbeli megváltás lehetõsége is
felmerült, de az állomány számára is megnyugtató végkifejlet elmaradt. A szabadságok kiadása és a túlóra kompenzációja a Rendõrségen jelenleg és folyamatosan problémát jelent, melynek megoldására, illetve feloldására álláspontunk szerint a Hszt. módosításával van
lehetõség. A Hszt. hatályos szabályai szerint a szabadság pénzbeli
megváltására kizárólag a szolgálati viszony megszûnése, valamint a
más fegyveres szervhez történõ végleges áthelyezés esetén kerülhet
sor, az évi 150 óráig terjedõ túlszolgálatot pedig elsõsorban szabadidõben kell megváltani. Kezdeményezésünkre az ORFK felmérte a
2009. évre áthúzódó szabadságnapok, valamint a 2009. január 1. és
április 30. között elrendelt, de még megváltatlan túlórák helyzetét.
Eszerint rendõrségi szinten közel 2.400 fõ több mint 26.500 elmaradt
szabadságnappal rendelkezik, továbbá a szervek adatszolgáltatása
alapján 166.233 óra 2009. január-április havi többletszolgálat nem
került ellentételezésre. Az ORFK ígérete szerint az említett túlórák
kifizetésére legkésõbb szeptember hónapban sor kerül. A számadatok a minden évben periodikusan jelentkezõ problémát jól szemlél-

tetik: a szolgálat érdeke miatt elmarad a 150 órán belüli túlórák szabadidõben történõ megváltása, és nem tudják kiadni az állománynak
a törvény szerinti rendben a szabadságot, illetve az egyik kiadása a
másik felhalmozódásához vezet. Az említett probléma alaphelyzetben (napi feladatok ellátása a meglévõ létszámhiányal, és betegállomány, stb. miatt állandósuló helyettesítési gondokkal) is fennáll, és
akkor a számos plusz rendõri feladatot, biztosítást még meg sem említettük (pl. jövõre országgyûlési választások lesznek), melyek a
szükséges túlórák számát tovább növelik.
A jelzett problémák a Rendõrség Érdekegyeztetõ Tanácsának
2009. július 6-ai ülésén is megvitatásra kerültek, melyen kifejtettük
az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, nevezetesen, hogy a helyzet
megoldását véleményünk szerint a Hszt. szabadság- és túlóramegváltás szabályainak módosítása jelentené, így például a görgetett
elõzõ évi szabadságok tekintetében egyszeri pénzbeli megváltással
- természetesen a hivatásos állomány tagjának beleegyezésével tabula rasát kellene csinálni. Az ORFK gazdasági fõigazgatója az
elmaradt szabadságok pénzbeli megváltásának kezdeményezésével
kapcsolatos felvetésünkkel egyet értett, mivel a jelenlegi helyzet
véleménye szerint is csak ily módon oldható fel.
Fentiek alapján kezdeményeztük a Hszt. módosítását a szabadság- és túlóramegváltás szabályai tekintetében az alábbiak szerint.
Egyrészrõl törvényi rendelkezéssel egyszeri lehetõségként – a hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – lehetõvé kellene tenni a korábbi évekrõl bent ragadt szabadságok pénzbeli megváltását.
Másrészrõl az évi 150 órás szabály eltörlésével, és ezirányú kifejezett rendelkezéssel biztosítsa a törvény a túlórák elsõdlegesen
pénzben történõ megváltását.
Dávid Tibor, fõtitkár-helyettes

Kutya bajunk!?!
ELÕRELÉPÉS A KUTYAVEZETÕK JÁRANDÓSÁGAINAK BIZTOSÍTÁSA IRÁNYÁBA
A Rendõrség új Kutyás és Lovas Szabályzata ugyan csak 2009. április 11-én lépett
hatályba, az FRSZ már a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács 2009. május 04-i
ülésén a norma felülvizsgálatát kezdeményezte. Az utasítást ugyanis kiadása elõtt
a munkáltató nem küldte meg a szakszervezeteknek egyeztetésre, másrészt annak
egyes pontjai álláspontunk szerint indokolatlanul korlátozzák a hatálya alá tartozó
hivatásos állomány jogait és méltánytalanul anyagi hátrányt is okoznak kollégáinknak. Többek között kifogásoltuk, hogy
az utasítás a kutyavezetõi pótlékban részesülõk és a területi szervek állományába lévõ kiképzõ kutyavezetõk
munkaköri kötelezettségévé teszi a „segédelési” feladatok ellátását,
amelyért a norma hatálybalépéséig érvényben lévõ ORFK gazdasági
fõigazgatói intézkedés szerint díjazásban részesülhetett az érintett állomány. A „segédelési” feladat álláspontunk szerint nem tartozik
szorosan a norma által arra kötelezettek munkaköri feladataiba, illetve a tevékenység olyan többlet kockázattal, veszélyhelyzettel párosul, melyre az állomány, belegyezése nélkül, egyoldalúan nem kötelezhetõ.
Felvetéseinkre az ORFK a június 8-i RÉT ülés keretében reagált.
A válasz szerint nem az utasítás, hanem a Hszt. és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet teszi a kiképzõ kutyavezetõk munkaköri kötelességévé a „segédelési” feladatok elvégzését, másrészt a
külsõ közremûködõ díjazás melletti igénybevételére az utasítás is lehetõséget biztosít.
A választ az FRSZ megalapozatlannak tartotta, ezért kezdeményeztük az utasítás módosítását és a kutyavezetõket megilletõ költségtérítések tárgyában az utasítás által elõírt, de ténylegesen kiadásra nem került gazdasági fõigazgatói intézkedés hatálybaléptetését. Elõterjesztésünkben továbbra is kifogásoltuk, hogy az utasítás a kutyavezetõi pótlékban részesülõk számára kötelezõvé teszi a „segédelési” feladatok ellátását, ezáltal esetükben megszûnt az ilyen címen történõ díjazásban

részesítés lehetõsége. A korábban hatályban volt gazdasági fõigazgatói
intézkedés alapján ugyanis a „közremûködõk”, az új utasítás szerint viszont már csak a „külsõ közremûködõk” díjazásának van jogalapja. A
norma korlátozza továbbá a szolgálati kutyával való foglalkozás, gondoskodás céljából - korábban megkötés nélkül – biztosított naptári naponkénti 1 óra munkaidõ-kedvezményre való jogosultságot is. Az utasítás szerint ugyanis az nem illeti meg a kutyavezetõt a szabadsága, illetve betegállománya idejére, holott a kutyavezetõnek a szolgálati kutyáról akkor is gondoskodnia kell. Anyagi érdekeket sért továbbá az is,
hogy a norma által elõírt ORFK gazdasági fõigazgatói rendelkezés kiadására mindezidáig nem került sor, így rendezetlen a szolgálati kutyák
magántulajdonú gépjármûvekkel történõ szállításával, valamint a szolgálati kutya ellátásával kapcsolatos költségek megtérítésének rendje és
mértéke. A szállítási költségek álláspontunk szerint teljes körû térítést
igényelnek, míg a kutya ellátási költségeinek a korábbi - hatályon kívül
helyezett intézkedés szerinti - havi 8.700 Ft-nál magasabb összegben
történõ meghatározását tartjuk szükségesnek; mindezeket természetszerûen az utasítás hatálybalépésének napjára visszamenõlegesen!
A kutyavezetõk díjazása tárgyában kelt újabb megkereséseinkre
az ORFK gazdasági fõigazgatója és az ORFK Hivatala Jogi Fõosztály vezetõje is reagált. Az ORFK válaszok szerint a kutyatáp ellátási norma megállapításáról, valamint a közremûködõk díjazásáról
szóló ORFK GF intézkedés tervezete elõkészítés alatt áll, amely a
szolgálati kutyák magántulajdonú gépjármûvel történõ szállításának
térítési rendjét is szabályozni fogja, valamint várhatóan a korábbi
8.700 Ft-os havi ellátmány összege is megemelésre kerül 11.550 Ftra. Az ORFK ígérete szerint a belsõ szakmai tervezetet a szakszervezetekkel elõzetesen egyeztetni fogják. Egyértelmûen sikerként könyvelhetjük el, hogy az ORFK jogi fõosztályvezetõje a kutyavezetõk
munkaidõ-kedvezményének megvonásával kapcsolatban úgy foglalt
állást, hogy ezen rendelkezés csak azokra az esetekre vonatkoztatható, amikor a kutyák ellátására külön szolgálat került megszervezésre. A norma vonatkozó rendelkezésének módosításáig fõosztályvezetõ úr ígérete szerint szakmai állásfoglalás kiadására kerül sor a
rendõri szervek irányába.
v. m.
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JÓ TUDNI!!!
A Magyar Közlöny 2009. június 3-ai 75. számában jelent meg a 16/2009. (VI. 3.) IRM rendelet,
amely a Rendõrség, a Rendõrtiszti Fõiskola és a
rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló
12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet, azaz a RUSZ módosításával hatályon kívül helyezte azt a korábbi rendelkezést [52. § (4) bekezdését], amely az osztályvezetõk és magasabb beosztásúak részére kötelezõvé tette a társasági öltözet megvásárlását a ruházati utánpótlási ellátmány terhére.
A Magyar Közlöny 2009. június 22-ei 84. számában jelent meg
az egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2009. (VI. 22.) IRM rendelet, amely módosította:
a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályait [40/2000. (XII. 12.)

BM rendelet és a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet szabályainak módosításával], s ennek értelmében a hozzájárulás összege az illetményalap eddigi 50 %-a helyett annak teljes összegével egyezik
meg, valamint a hozzájáruláshoz nem feltétele többé, hogy a rendõrségi szállón való elhelyezés lehetetlen;
az évente elrendelhetõ túlóra felsõ határát azzal, hogy módosította a 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 47. § (3) bekezdését, s eszerint – a korábbi 384 óra helyett – ismét a 450 órás korlátot írja elõ.
Ugyanezen közlönyben a 26/2009. (VI. 22.) IRM rendelet – módosítva a 15/1997. IIV. 22.) IM rendeletet és a 38/2004. (XII. 9.)
IM rendeletet – a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományára vonatkozóan is a rendõrségével azonosan, pozitívan változtatta meg a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályait.
Jogsegélyszolgálat

Megjelent az iskolakezdési támogatást biztosító norma
2009. július 28-án a 16. számú ORFK Tájékoztatóban megjelent a
Rendõrség személyi állománya részére a 2009. évi iskolakezdési
támogatás odaítélésének és kifizetésének végrehajtásáról szóló
29/2009. (OT 16.) ORFK utasítás. A norma alapján a támogatás a
közoktatásról szóló törvény szerint tankötelezettség alapján oktatásban részt vevõ, valamint a középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek után jár, gyermekenként 20.700 Ft öszszegben. Az ORFK utasítás a támogatásban részesítendõ személyi
kört a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem szûkíti le a jogszabályok szerint alanyi jogon jogosultakra (nagycsaládos, illetve
egyedülálló szülõk). A rendelkezés hatálya a Rendõrség valamenynyi

szervére kiterjed, így a Rendõrség személyi állományának érintett tagjai az idei évben egységesen jogosultak az ellátásra. A
norma másik pozitívuma, hogy a támogatás mindkét szülõt megilleti. Az iskolakezdési támogatás kifizetésére az ORFK
utasítás alapján 2009. augusztus 15-ig kerül sor. A támogatás felhasználását a munkáltató nevére szóló tankönyv, taneszköz, ruházat beszerzésérõl szóló számlával kell igazolni, legkésõbb 2009.
november 5-ig.
v. m.

Feloldják a nyugdíj melletti munkavégzés
korlátozását?!?
Az MSZP két országgyûlési frakcióvezetõ-helyettese
törvényjavaslatot
nyújtott be a nyugdíj melletti munkavégzés 2010.
január 1-jétõl érvénybe lépõ korlátozásának megszüntetése érdekében. A
kezdeményezés elfogadása sok, felsõ korhatár elõtt
szolgálati nyugállományba vonult kollégánkat
kedvezõen érintene. A jelenleg hatályos szabályozás szerint ugyanis jövõ év elejétõl a korhatár elõtt nyugdíjazottak nyugellátását szüneteltetni kellene,
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Police Caritas
Közhasznú Alapítvány
Titkársága
1388 Budapest, Pf. 52
Adószám: 19701974-1-42
Tel.: 06-(1)-450-23-52
BM: 24-302
Számlaszám:
11705008-20434616
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Megdobban a szíve, ha ezt látja?
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
(MNÜA) a Magyar Köztársaság Kormánya,
valamint hat szakszervezeti konföderáció által
1992-ben létrehozott közhasznú tevékenységet ellátó civil szervezet az üdülési csekk kibocsátója.
A munkáltatók egyre növekvõ arányban ismerik fel annak szükségességét, hogy közremûködjenek munkavállalóik, volt munkavállalóik és ezen személyek közeli hozzátartozóinak pihenéséhez, üdüléséhez, kikapcsolódásához. Ezen túlmenõen a dinamikus növekedéshez nagymértékben hozzájárult a korszerû on-line megrendelési lehetõség bevezetése
is.
Az elmúlt évek kedvezõ változásaként folyamatosan bõvül az Üdülési Csekk felhasználhatóságának köre és ezáltal, egyre több belföldi szolgáltató csatlakozhat az Üdülési
Csekk rendszerhez. Jelenleg tizenkétezer elfogadóhely várja az üdülési csekk tulajdonosokat különbözõ szolgáltatásaival. A szolgáltatók sokszínûsége biztosítja, hogy a mintegy
kétmillió Üdülési Csekkel rendelkezõ felhasználó mindegyike találhasson magának, igényének megfelelõ szolgáltatást.
ÜDÜLÉSI CSEKK
Az üdülési csekkrendszer célja, hogy mind
többen hazai szolgáltatók segítségével pihenjenek, kikapcsolódjanak, üdüljenek, sportoljanak, egészségüket megõrizzék, a betegségeket megelõzzék.
Az üdülési csekk révén egyre több személy
tud támogatott módon üdülni, pihenni, rekreálódni, kikapcsolódni, felfrissülni, azaz teljesebb emberi életet élni.
Az üdülési csekk természetbeni juttatásként
nyújtható támogatás. Üdülési csekket adó- és
járulék kedvezménnyel kaphat: munkavállaló,
szövetkezeti tag, szakszervezeti tag, nyugdíjas, gazdasági társaság személyes közremûködõ tagja és mindezen személyek közeli
hozzátartozói, szakképzõ iskolai tanuló, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
pályázatai alapján szociálisan rászoruló.
Az üdülési csekket – az adóév elsõ napján érvényes havi minimálbér összegéig – adó- és
járulékmentesen adhat munkáltató, szövetkezet, szakszervezet, Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány, gazdasági társaság (a személyesen közremûködõ tagjának). Annak a magánszemélynek – vagy törvényes képviselõjének –, aki üdülési csekket ellenérték nélkül
kap vagy engedménnyel vásárol, a csekket
átadó kifizetõ számára nyilatkozatot kell adnia.
Ha a magánszemély az adóévben több kifizetõtõl is átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekket (csekkeket), akkor
részletezve kell feltüntetnie az egyes kifizetõktõl átvett tételeket. Amennyiben nem kapott
ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési
csekket, akkor errõl nyilatkoznia kell.

A kifizetõnek – a másolati példányon – cégszerû aláírással kell igazolnia a fenti nyilatkozat átvételét; a magánszemélynek ezt a másolatot az elévülési idõ lejártáig meg kell õriznie.
A kifizetõnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott üdülési
csekkek értékérõl, az engedmény mértékérõl
és a megfizetett adóról magánszemélyenként,
az adóazonosító jel feltüntetésével adatot kell
szolgáltatnia az adóhatóság számára. Javasoljuk, hogy az üdülési csekk átvételekor a fentiekben leírt adatokat külön írja fel magának!
Az üdülési csekk ingyenes juttatása adózási
szempontból természetbeni juttatásnak minõsül. A mindenkori minimálbért meghaladó
rész (korlátozás nélkül) adóköteles, amelynek
közterheit a juttató viseli.
Az üdülési csekk olyan utalvány, amelyet
névértéken váltanak be az elfogadóhelyek.
Az elfogadóhelyeket a helyszínen matrica jelzi: „Üdülési Csekk ELFOGADÓHELY”
Az üdülési csekk elfogadóhelyek és az üdülési
csekk pluszt nyújtó szolgáltatók címlistája megtalálható a www.udulesicsekk.hu honlapon.

Egészségmegõrzésre, betegségmegelõzésre (fitness, természetgyógyászat, fogászat, stb.)
Fürdõ- és uszodai szolgáltatásokra
Sport- és szabadidõ szolgáltatásokra (Vidámpark, HUNGEXPO,
HUNGARORING, stb.)
Állat- és növénykerti belépõkre
Kölcsönzésre (gépkocsi, motorkerékpár, bicikli, egyéb szabadidõs
cikk stb.)
Belföldi utasbiztosításra

Internet elõfizetésre
AZ ÜDÜLÉSI CSEKK FELHASZNÁLÁSA
Az üdülési csekk felhasználható:
Szállás és hozzá kapcsolódó
egyéb szolgáltatásokra
Étkezésre
Utazási szolgáltatásokra
Vonatutak menetjegyeinek megvásárlására
Buszutak menetjegyeinek megvásárlására
Hajóutak menetjegyeinek megvásárlására
Sétarepülésre
Autópálya díjra
Kulturális szolgáltatásokra (színház, múzeum, fesztiválok belépõjegyei, tanfolyam)
Mozijegyek megvásárlására

Az üdülési csekk névre szóló, készpénzt kímélõ fizetõeszköz, de a csekk tulajdonosa a
társaságában lévõ személyek által igénybe
vett szolgáltatásokat is kifizetheti. Az üdülési
csekk más személyre át nem ruházható,
készpénzre nem váltható.
Amennyiben a szolgáltatások ellenértéke
meghaladja a felhasználó rendelkezésére álló
üdülési csekkek értékét, a különbözetet a felhasználónak ki kell egyenlítenie. Ha a szolgáltatások ellenértéke nem éri el a felhasználó
részére rendelkezésre álló üdülési csekkek
értékét, az elfogadóhely nem jogosult készpénzben visszaadni a felhasználó részére a
különbözetet.
Az üdülési csekkek felhasználására az üdülési csekken feltüntetett érvényességi idõn belül van lehetõség, de a különbözõ címleteket
más-más idõpontban, eltérõ helyeken is elkölthetjük. A lejárt üdülési csekk fizetõeszközként nem fogadható el, cseréjére vagy a
névérték pénzben történõ megtérítésére nincs
lehetõség.
Fontos tudni, hogy amennyiben a felhasználatlan üdülési csekk – bármilyen okból – kikerült az igénylõ birtokából, az üdülési
csekk letiltása kérhetõ a 06-1-248-21-50
telefonszámon. A telefonon történt letiltást a
bejelentõnek írásban is meg kell erõsíteni
ajánlott postai küldeményként, vagy telefax
útján. Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia
kell az elveszett üdülési csekkek darabszámát, értékét, sorszámát, a telefonon történt
bejelentés idõpontját, a letiltás hivatkozási
számát, valamint a felhasználó nevét és lakcímét.

