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Rendõrök a gyermekekért
AJKAI PROGRAM, TÖBB MINT EZER RÉSZTVEVÕVEL
Néhány héttel korábban még kényszerû menedékhely volt – elkeseredett, a múltjukat vörösiszapba veszítõ, a jövõjükért aggódó százak
ideiglenes otthona. Az élet azonban túllép a legfájdalmasabb pillanatokon is, hogy újabb, immár szép ígéretekkel és megalapozott reményekkel forduljon a hitüket vesztett emberek felé. Számukra kell-e
annál fontosabb, mint hogy érezzék a feléjük áradó szeretetet, az
együttérzés jeleit, a segítõ szándékot?
Ha valaki november 19-én az ajkai sportcsarnok körül járt, valószínûleg soha nem felejti el azoknak a gyermekeknek az arcát, akik jelen lehettek a Független Rendõr Szakszervezet, a „Nemzedékek Biztonságáért”
Közhasznú Alapítvány és az Ajkai Rendõrkapitányság által szervezett
programon. A közel három órás rendezvényre devecseri, kolontári, somlóvásárhelyi, valamint helyi óvodásokat és általános iskolásokat vártak, s
a házigazdáknak nem is kellett csalatkozniuk: több mint kétezer tenyér verõdött össze Tomi bohóc tréfáira, Anita lírai dalaira, Szabó Andrea színmûvésznõ musical számaira reagálva. A lelkes publikum hangulata többször is tetõfokára hágott: a Michael Jackson-imitátor érkezését és nótáit
olyan viharos taps fogadta, mintha valóban a legendás popénekes érkezett
volna a városba. A játéktér ezúttal nem csak a táncolni vágyó gyermekeknek adott helyet, hanem a MINI-KRESZ vetélkedõnek is: a négyfõs csapatok izgalmas futamait hatalmas üdvrivalgás és drukkolás kísérte.
A pedagógusok – óvónõk, tanítók, tanárok – a kezdeményezés nagyszerûségét emelték ki, hiszen az elmúlt hetekben a kötelezõ oktatási feladatok talán kissé háttérbe szorultak: elsõsorban a gyermekekben felgyülemlett feszültséget kellett oldani. Lipkáné Oszkó Ágnes nagycsoportos
ovisokkal, Magvasné Gál Ilona második osztályos tanulókkal érkezett
Devecserbõl a programra. Mindketten a tragikus nap felidézésével kezdték beszélgetésünket, melynek végén hangsúlyozták: a rendezvény szervezõi mosolyterápiával gyógyították a gyerekeket, a sok-sok ajándék pedig
részben pótolja az intézmények veszteségeit. Hasonlóan vélekedett az eseményrõl Soháné Csóka Zita kolontári és Pintér Józsefné somlóvásárhelyi
tanítónõ is. Mindkét településen többször volt riasztás a gátszakadást követõen is, amikor a diákokat haza kellett küldeni az iskolából. Az õket érõ
stressz – csakúgy, mint a felnõtteknél – lassan oldódik, de a rendõrök által tökéletesen megkomponált program felgyorsíthatja ezt a folyamatot.

A szervezõk azonban még tetézték a kiváló hangulatot, ugyanis senki sem mehetett el üres kézzel – sportszerek, játékok, luftballonok kerültek a kicsi kezekbe, hogy hetek, hónapok múlva is felidézzék a résztvevõkben e pompás nap felejthetetlen hangulatát. Huszonkét csapat indult a
MINI-KRESZ versenyen, az elsõ és második helyezettek két-két darab
kerékpárt, a többiek KRESZ játékokat kaptak.
Az ajkai rendezvény ötletgazdái – a helyi rendõrkapitányság munkatársai, a „Nemzedékek Biztonságáért” Közhasznú Alapítvány részérõl
Császár Józsefné és Fehér Károly nyugdíjasok, s az FRSZ jelen lévõ tisztségviselõi, Hartmann István régióelnök, László Melinda tagszervezeti titkár, Zoltán Gábor BRFK elnök - nem csak az elõkészítésben, a lebonyolításban is segédkeztek. A megye valamennyi kapitányságáról összesen
negyven kolléga vett részt az emlékezetes program szervezésében. A nap
üzenetét pedig Melinda fogalmazta meg: a legfontosabb, hogy a gyermekekben tudatosuljon – a rendõrökre mindig számíthatnak.
Süli Ferenc

Az FRSZ Mikulás a Teve palotába érkezett!
December 4-én a Rendõrség Teve utcai palotájában óriási gyerekhad várt
a Mikulás megérkezésére. A több
mint 300 résztvevõ 10 órától 14 óráig
népesítette be a rendõrségi központ
auditóriumát. A Független Rendõr
Szakszervezet, a BRFK, az ORFK, a
Készenléti Rendõrség tagszervezetei
élményekben gazdag mûsorral kedveskedtek a gyerekeknek, valamint az
õket kísérõ szülõknek.
Sebestyén Katyja, a Csillag születik
mûsor ismert sztárja színes produkcióival a mûsor elejétõl a végéig a gyerekekkel maradt és nem engedte, hogy
unalommal teljen az idõ a Mikulás érkezéséig. A gyerekek nagy örömmel táncoltak a mûvésznõvel, aki a népdal
éneklés örömén túl még a jódlizás nem
mindennapi élményét is biztosította számukra!
A felhõtlen szórakozás érdekében a szervezõk további fellépõkrõl is
gondoskodtak. Eõry Viki - akit szintén a Csillag születik mûsorból ismerhettek meg a gyerekek – csodálatos dalaival emlékeztette a jelenlévõket
a közelgõ ünnepekre.
A Meridián Mozgás Stúdió lelkes gyerek csoportja hastánc bemutatóval kedveskedett az ünnepi mûsor résztvevõinek. A Tornádó Tánciskola
Jégvirág tánccsoportja akrobatikus rock and roll, valamint Spanyol táncbemutatóval kápráztatott el bennünket.
A produkciók és meglepetések sora tovább folytatódtak! Az X-faktor
mûsorban feltûnt tehetséges elõadó páros: Bartha Ákos – Varga Lilla is a

rendõr palotába érkezett! A fiatal mûvészek a magyar zene világában ez ideig
szinte ismeretlen elõadói stílus, valamint
zenei hangzás bemutatásán túl nagyszerûen értettek a gyerekek nyelvén, akik
örömmel válaszoltak tréfás kérdéseikre.
A szervezõk gondoskodtak róla, hogy
gyerekarc festetlenül ne maradhasson.
Csemetéink az asztalokon elhelyezett kifestõk színezésével, fenyõfa díszként
szolgáló télapók készítésével, a nagy
népszerûségnek örvendõ gyöngyfûzéssel, valamint origami technikával történõ
karácsonyfadísz készítésével is tölthették
az idõt.
Az asztalokon elhelyezett pogikkal,
gyümölcsökkel és üdítõkkel csillapíthatták éhségüket és szomjukat a fellépõkkel
történõ együtt táncolás során kimerült
rendõr csemeték.
A több mint 180 gyerek egyre türelmetlenebb hívó szavának végül engedett a Mikulás és mindenki nagy örömére belépett a terembe. A csomagok átvétele során énekekkel, versekkel, valamint az általuk készített rajzokkal kedveskedtek gyermekeink a Mikulásnak.
Köszönet illeti az ünnepi mûsor fellépõ mûvészeit, a foglalkoztató
asztaloknál helyet foglaló segítõinket, a helyszíni feltételeket biztosító
kollégáinkat, valamint a mûsor zökkenõmentes lebonyolításában részt vevõ tisztségviselõinket! A Mikulás Ünnepség színes lebonyolítását, mint
legfõbb szponzorunk a Miami Póker Klub is elõsegítette.
Zoltán Gábor BRFK megyei elnök
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Vegyes érzelmekkel búcsúzunk az évtõl
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL
Mozgalmas, érdekvédelmi szempontból pedig különösen nehéz év
végéhez közeledünk - mégsem lehetünk elégedetlenek, hiszen a
Független Rendõr Szakszervezet
nem csak megõrizte, de növelte is
presztízsét a testületen belül. Létszámban gyarapodva, az érdekvédelmi fórumokon jelentõs rutint szerezve minden adott ahhoz,
hogy 2011-ben az FRSZ még sikeresebben küzdjön tagjai – s természetesen az egész állomány –
élet- és munkakörülményeinek
javításáért. Pongó Géza, a szakszervezet fõtitkára ezúttal azonban nem csak a gondokra, az aktuális teendõkre hívja fel a figyelmet: arra is, hogy a közösség érdekeit csak elkötelezett, önzetlen aktivistákkal lehet hatékonyan képviselni.
- Fõtitkár úr! Már csak néhány nap választ el bennünket karácsonytól, de hamarosan új évtizedbe is lépünk. Ez az idõszak nem
csak az ünnepi várakozás, hanem a számvetés ideje is. Arra kérem
most: készítsük el közösen az év mérlegét!
- Ha sommásan, mindössze egyetlen mondatban kellene értékelnem a 2010-es esztendõt, így fogalmaznék: az FRSZ szempontjából sikeresnek minõsíthetõ. Az érdekvédelmi munka azonban annál sokkal összetettebb, mint hogy egy, bár kétségkívül találó jelzõvel illessük. Ez ugyanis nem takarja mindazon feszültségeket, ellentmondásokat, tárgyalásokat, melyek végén tárcaszintû vagy kormányzati döntések születtek. A tavasszal elköszönõ, majd a nyár
derekán hivatalba lépõ új kormánnyal egyaránt nagy csatákat vívtunk az állomány érdekében: kisebb-nagyobb eredményekkel. A
vegyes érzelmek elsõsorban arra utalnak, hogy nem tudunk azonosulni sem a korábbi, sem a most regnáló kabinet szándékaival, törekvéseivel. Elmondhatom tehát, hogy különösen nehéz év végéhez közeledünk, ám mégsem lehetünk elégedetlenek. A Független
Rendõr Szakszervezet ugyanis nem csak megõrizte, de növelte is
presztízsét a testületen belül. Létszámban gyarapodva, az érdekvédelmi fórumokon jelentõs, a jövõben is hasznosítható rutint szerezve minden adott ahhoz, hogy 2011-ben az FRSZ még sikeresebben
küzdjön tagjai – s természetesen az egész állomány – élet- és munkakörülményeinek javításáért.
- Már a jövõrõl beszélünk, de a jelen problémáit kell megoldanunk! A kormány több olyan jogszabályt alkotott, melyek ellen elementáris felháborodást tapasztalhattunk az egész állomány részérõl. Ebben a helyzetben az FRSZ-nek is exponálnia kellett magát!
- Valóban, 2010-ben több olyan parlamenti vagy kormányzati
jogszabály, illetve intézkedés született, melyek máris komoly hatással vannak a rendészeti ágazatra, s amelyek hatását az új évtõl
érzékelhetjük csak igazán. Felhívtuk a törvényalkotók figyelmét:
az egykulcsos adó bevezetése a munkavállalók kétharmadát hátrányosan érinti. A szaktárca tájékoztatása alapján arról is tudomásunk van, hogy az év elején kiharcolt cafetéria juttatások fenntartása – finanszírozási gondok miatt – óriási nehézségekbe ütközik
majd. A szûkös források ismeretének ellenére egyértelmû az álláspontunk: megengedhetetlen, hogy a rendõrök évek óta stagnáló,
esetenként csökkenõ életszínvonala tovább romoljon. Alapvetõ
célkitûzésünk, hogy jövõre legalább a reálbér pozíciókat megtartsuk. Ehhez az egykulcsos adó miatti veszteségek pótlása, az inflációt követõ béremelés feltétlenül szükséges.
A helyben járás, a napi túlélés persze egyetlen szakszervezet
stratégiai vonulatához sem tartozhat. Úgy gondolom: az ágazat a
GDP arányos növekedést is megérdemli. Tudom, hogy ez hatalmas
pénzt jelent nemzetgazdasági szinten, de a kormányzat is hatalmas
áldozatvállalást tapasztalhat az állomány részérõl. Az elmúlt hónapok bûnügyi eseményei ismételten arra hívják fel a társadalom és a
szakmai irányítók figyelmét, hogy munkatársaink gyakran életük
kockáztatásával teljesítik szolgálati kötelezettségeiket. Meggyõzõdésem, hogy ezt a tényt a kormányzatnak figyelembe kell vennie.
Részünkrõl nem fogadható el az a minõsítés, hogy a rendõrség a

közszolgálati szektor egy speciális területe – az érdekegyeztetõ fórumokon fõként arról kívánunk tárgyalni, hogy milyen szinten él ez
a „speciális” állomány. Az életszínvonal romlásának megállítása
tehát csak a minimum elvárás lehet – szorgalmazzuk, hogy a magyar rendõrök élet- és munkakörülményei fokozatosan az uniós
szinthez közelítsenek.
- Javaslom, maradjunk még a kormányzati elképzeléseknél, hiszen radikális átalakulásokról – vagy ezek szándékáról - szólnak a
hírek!
- A hírek megalapozottak, a testületen belül jelentõs reformok
várhatók: az új életpálya modell tervét már megismerhettük a közelmúltban – ez gyökeres változást hozhat a kollégák életében, a
munkakörülmények biztosításában, valamint az oktatás-továbbképzés területén. Vannak olyan elemek az új rendszer koncepciójában, melyek pozitív elmozdulást eredményezhetnek, de számtalan,
számunkra kedvezõtlen intézkedéseket is tartalmaznak – ezek értelemszerûen hátrányosabb helyzetbe hozzák mind a régi, mind az új
kollégákat. E téma tárgyalásának során az FRSZ vezetõinek óriási
energiákat kellett mozgósítania annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium és a kabinet megismerje a kollégák valós érdekeit. Elmondtuk, hogy számunkra sem minden pusztán pénz kérdése: etikai, jogi területen nagyobb lehetõségek biztosítására kértünk garanciát. Ezek közé tartozik a kollégák választhatóságára vonatkozó
törvény visszavonása, s a hûségpénz alkotmányellenes szabályozása. Ez utóbbinak még várhatóan lesz utóélete.
Az Alkotmánybírósághoz fordultunk a „hadisarc” jellegû, 98%os adó ügyében. Az eredeti koncepció ugyan változott, mégsem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen a legfõbb taláros testület döntése mindössze néhány napot élt. Meg kell említenem, hogy tiltakozásunk ettõl függetlenül nem maradt hatástalan, hiszen a parlamenti képviselõk figyelmét sikerült felhívnunk arra a tényre: nem csak
a sikerdíjas menedzsmentek tagját, hanem az átlagos magyar
munkavállalót is érinti a koncepciójában egyébként helyes jogszabály. E felvetésünknek is köszönhetjük, hogy a módosított törvény már nem vonatkozik az állomány jelentõs részére, ugyanakkor jogi aggályaink miatt ezt sem tudjuk elfogadni.
- Az érdekegyeztetés más, alacsonyabb szintû területén viszont
jóval kedvezõbb képrõl számolhatunk be…
- Örvendetesnek, elõrelépésnek tartom, hogy a Belügyminisztériummal folyamatos az egyeztetés az új Hszt. végleges kialakításában - sõt más ügyekben is. Álláspontom szerint hasonló affinitással kellene kezelnie kéréseinket, észrevételeinket, követeléseinket a
jogszabály-elõkészítõ csoportoknak is, hiszen ha a kolléga szociális, családi háttere nem kiegyensúlyozott – esetleg feszültségekkel
terhes –, az feltétlenül rányomja bélyegét a szakmai teljesítõképességre is. Sok, esetenként kisebb fajsúlyúnak tûnõ témát is megtárgyalhattunk az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõivel, melyek
az egyén vagy egy-egy csoport mindennapjait, munkavégzését
érintik. Lehangolónak tartom, hogy ugyanezt a párbeszédet nem érzékelem más közszolgálati ágazatban és a versenyszférában.
- Fõtitkár úr, térjünk ismét vissza az FRSZ belsõ, szervezeti életéhez! Mit vár, mit remél Ön a közeljövõtõl, 2011-tõl?
- Elõször is megragadom az alkalmat, hogy az év végéhez közeledve megköszönjem a Független Rendõr Szakszervezet tisztségviselõinek tevékenységét – ez az a szûk „csapat”, amely a hiteles
szakértõi háttérrel együtt a sikeres, eredményes érdekvédelmet biztosítani tudja. Hiszem, hogy az elvégzett munka gyümölcse beérik,
s a testületen belül egyre többen mellettünk teszik le voksukat. A
visszaigazolások azt jelzik: szimpatikus számukra az a kiállás, melyet a különbözõ fórumokon tanúsítunk. Köszönöm azon kollégák
fáradságot nem ismerõ tevékenységét is, akik a napi szolgálatteljesítés mellett aktivizálják magukat a végrehajtó állomány körében, s
lelkesen, önzetlenül, elkötelezetten végzik szakszervezeti munkájukat. Abban bízom, hogy ez a jövõben is így lesz, hiszen a közösen megfogalmazott célokat csak úgy érhetjük el, ha a végrehajtásban is egységesek leszünk. Az FRSZ tagjainak, a családoknak ez
úton is békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet
kívánok.
Süli Ferenc
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Január 1-jei Hszt. módosítások
ELFOGADHATATLAN ÉS ALKOTMÁNYELLENES SZABÁLYOK
Úgy tûnik, kezd szokássá válni,
hogy az új év Hszt. módosítással
indul. Talán még mindenki emlékszik a 2010 év elején nagy port kavart, a méltatlansági szabályok
drasztikus szigorítását eredményezõ Hszt. módosításra, melyet végül
a szakszervezetek nyomására a minisztérium enyhített. Idén enyhítésre nem számíthatunk, mivel az
FRSZ tiltakozása ellenére a fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeteinek többsége hozzájárulását adta a törvény-módosításhoz,
így az FRSZ kisebbségben maradt
elutasító álláspontjával. A SZÉF 16
tagú munkavállalói oldalának 11 tagja (BRDSZ, RV, illetve RSZV,
RKDSZ, BVDOSZ, FBVSZOSZ, FTSZ, HTFSZ, NBHSZ, KDSZ,
NESZÉSZ, VPFSZ) végül aláírta a Belügyminisztériumban azt a
megállapodást, amely zöld utat adott a kormányzat számára a salátatörvény hatálybaléptetéséhez.
A megállapodás elfogadásával az aláíró szakszervezetek hozzájárulásukat adták a megbízhatósági vizsgálat intézményének bevezetéséhez és az ellenõrzés bírói kontroll nélküli elvégzéséhez,
az átszervezés miatt beosztásukból felmentettek 2 évre történõ
rendelkezési állományba helyezéséhez és ezen idõtartam alatt bármely (!) rendõri szervhez történõ vezényléséhez, az egyenruhás állomány ruházati ellátmánya 80%-ának természetben történõ kiadásához, a kifogástalan életvitel szabályainak megszigorításához,
a SZÉF felszámolásához, és mindezek tetejébe lemondtak a hivatásos állomány jogainak védelmében történõ demonstráció lehetõségérõl is!
A megállapodás a munkabéke fenntartását jelölte meg céljául,
azonban arra az FRSZ álláspontja szerint nem alkalmas, mert a tervezet által elfogadott jogszabályi módosítások kivétel nélkül negatív, megszorító hatásúak, és a jogkorlátozások ellentételezései fel
sem merültek a kormányzat részérõl! Ezért az FRSZ elutasította a
megállapodás aláírását és nem volt hajlandó együttmûködni egy
olyan jogszabály-módosítás támogatásában, amely az állomány és
a tagság számára csak hátrányt jelent!
Bízunk benne, hogy a társszakszervezetek legközelebb jobban
megfontolják, mit írnak alá, és nem mondanak le olyan jogokról és
juttatásokról, melyek megvonása több tízezernyi kollégát hoz súlyosan hátrányos helyzetbe!
Az elõzmények után lássuk, hogy mivel kell számolnunk január 1-jétõl!

Vezénylés átszervezésnél és az áthelyezés
Átszervezés esetére a törvénymódosítás megteremti annak lehetõségét, hogy a hivatásos állomány azzal érintett, és más beosztásba tervezett tagját maximum 2 évig rendelkezési állományban lehet
majd tartani, amely idõ alatt az érintett bármely szervezeti egységhez (akár egyik megyébõl a másikba) vezényelhetõ lesz az ORFK
vezetõje által! A vezénylés szempontjából egyedüli korlátot a lakóhely és a vezénylés helye közötti utazás idõigénye jelent majd,
amely az oda-vissza út tekintetében maximum 2 órában kerül meghatározásra. Ugyancsak negatív irányú változás, hogy a szolgálatteljesítési hely megváltozásával együtt járó más szervezeti egységhez történõ áthelyezésre január 1-jétõl a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül is sor kerülhet.

Ruhapénz visszatartás
2011-ben az egyenruhásoknak a ruhapénz 80 %-át, míg a vegyes ruhásoknak a 70 %-át egyenruhára kell fordítaniuk. A fennmaradó rész felhasználását is ruhaszámlával kell igazolniuk. A polgári ruhások esetében a jelenlegi rendszer marad: a ruhapénz felhasználását ruhaszámlával kel igazolniuk. Sovány vigasz mind-

ezekhez képest, hogy a mindenki számára kötelezõ riadócsomagot
a kormány a ruhapénzen felül fogja biztosítani.

Kifogástalan életvitel
A méltatlanság jogintézménye megszûnik, és „csak” a kifogástalan életvitel követelménye, illetve az annak való meg nem felelés
esetére kilátásba helyezett jogkövetkezmények maradnak fenn,
igaz, ez utóbbi általános alkalmazási követelményként, vagyis nem
kizárólag a Rendõrségnél dolgozó hivatásos állományúakra, hanem
a rendvédelem többi szervére is irányadó rendelkezésként kerül
elõírásra. A jogviszony megszûnését eredményezõ bûncselekményi kör bõvebb lesz: így például a katonai bûncselekmény miatti elmarasztalásnál is csak a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesülés esetén tartható fenn a szolgálati viszony, valamint a
jelenlegi szabályokkal ellentétben a nem katonai vétség miatti bírósági marasztalások is elbocsájtáshoz vezetnek. A kifogástalan
életvitel követelménye körében a szándékos, illetve gondatlan bûncselekmény elkövetése miatti bírósági marasztalások (még a pénzbüntetés, vagy a bíróság által alkalmazott intézkedés) esetén is a
büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesülést követõ
3–12 évig sem létesíthetõ hivatásos szolgálati viszony, illetve a
szándékos, illetve gondatlan bûncselekmények elkövetése a már
fennálló jogviszony tekintetében is elbocsájtáshoz vezet. Az állományban lévõk esetében szerencsére érvényesül az ártatlanság vélelme, tehát a folyamatban lévõ büntetõeljárás csak felvételi korlátot jelent, de a jogviszony fennállása alatt nem eredményez azonnali elbocsájtást. A kifogástalan életvitel körében a hivatásos állomány tagjának szolgálaton kívüli magatartása, anyagi és jövedelmi
viszonyai egyaránt vizsgálhatók, sõt az ellenõrzõ személy környezettanulmányt is végezhet. A kifogástalan életvitel vizsgálatáról az
állomány tagját nem kell elõre tájékoztatni. Az ellenõrzés éves gyakorisággal végezhetõ. Elõzõek mellett eltörpül a törvénymódosítás
azon apró pozitívuma, hogy a január 1-jétõl hatályba lépõ törvényben rögzítésre kerül az, hogy ha a hivatásos állományú egy háztartásban élõ közeli hozzátartozója nem nyilatkozik az ellenõrizhetõségérõl, akkor ez a körülmény nem vezethet a jogviszony megszûnéséhez a 2010. december 31-én állományban lévõk esetében.

Megbízhatósági vizsgálat
A Rendõrségrõl szóló törvény módosításával létrejövõ új jogintézmény a Rendõrség, a BV, a Vám- és Pénzügyõrség, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a polgári védelem, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselõi, köztisztviselõi és közalkalmazotti
állományára vonatkozóan kerül bevezetésre. Bár a vizsgálat kizárólag
ügyészi engedély birtokában folytatható majd le, de arra akár évente
3 alkalommal is sor kerülhet. Ráadásul a megbízhatósági vizsgálatot
lefolytató szervezetet elõzetes tájékoztatási kötelezettség sem terheli.
Emellett igen széles az állomány provokálása érdekében büntetlenül
elkövethetõ bûncselekmények köre: pl. magánlaksértés, hamis vád,
vesztegetés, közokirat-hamisítás, adócsalás, vagy csempészet, stb.

Díjazás szabályai
Bár a teljesítményértékelés jogintézménye a Hszt. módosítással
megszûnik, a munkateljesítmény alapú illetmény differenciálás lehetõsége megmarad az állományilletékes parancsnokok számára a
beosztási illetmény jelenlegi + 30 % és – 20 % -os eltéríthetõségével. Ugyancsak indokolatlan bérezési különbségeket generál a módosítás azáltal, hogy egyrészt az újonnan létrejövõ szervezeteknél
(terrorizmust elhárító szerv /TEK/, valamint a kifogástalan életvitel ellenõrzését, illetve a megbízhatósági vizsgálatot végzõ belsõ
bûnmegelõzési és bûnfelderítési szerv /NVSZ/) az illetménykiegészítés mértékét kiemelt mértékben (felsõfokú végzettségûeknek a
beosztási illetmény 50 %-a, középfokú végzetteknek 15 %-a) határozza meg, továbbá a TEK-nél 150-450 %, míg az NVSZ-nél 100250 % mértékû havi rendszeres pótlékot vezet be.
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Illetmény nélküli szabadság
A módosítás jogharmonizációs célzattal, a hazai társadalombiztosítási szabályokkal összhangban a Hszt. hatálya alá tartozó szervek hivatásos állományának férfi tagjai számára lehetõvé teszi,
hogy az említett munkaidõ-kedvezményt a gyermek születése idõpontjától kezdõdõen igénybe vehessék. A rendelkezés emellett a
szülõi illetmény nélküli szabadság igénybevételének lehetõségét
örökbefogadott és nevelt gyermekre tekintettel is megfelelõen biztosítja.

Kormányzati szintû érdekegyeztetés
Az eddigi tárcaközi érdekegyeztetés intézményi formája, azaz a
Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF)
2010. december 31-el megszûnik. A kormányzat a jövõben a fegyveres szervek (Honvédség) valamint a rendvédelmi szervek számára külön kormányzati érdekegyeztetési fórumot, így a rendvédelem
területén a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumát (RÉF) kívánja mûködtetni.

Alkotmánybírósághoz fordulunk a törvény
megsemmisítése érdekében
Álláspontunk szerint aggályos, hogy a rendvédelmi dolgozók
egyéb engedélyek nélkül is kérhetnek megbízhatósági vizsgálatot
valakivel szemben. Ilyen módon viszont hiányzik a szükséges - bírói - kontroll, amely visszaélésekre adhat lehetõséget. Emellett a
megbízhatóság kritériumai sem egyértelmûek! Mindezek következtében a törvény sérti a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásait, például az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló Római Egyezményt, és ilyen módon az alkotmányt is. Az egyezmény ugyanis kimondja, hogy a magán- és családi életet érintõ rendészeti intézkedésekhez bírói engedély szükséges. Alkotmányossági szempontból aggályos a kifogástalan életvitel meghatározása is, mivel a megfogalmazás túlságosan tág, nem
egyértelmû meghatározásokat használ, így jogbizonytalanságot
szül. Nem egyértelmû például, hogy mit jelent a rendezett anyagi,
jövedelmi viszony; és ki határozza ezt meg?
Mindezek miatt az FRSZ kezdeményezni fogja a törvény Alkotmánybírósági felülvizsgálatát.
Dávid Tibor fõtitkár-helyettes

Kezdeményeztük a hajóvezetõk elõresorolását
Az FRSZ a belügyminiszternél kezdeményezte a 19/2008. IRM rendelet 1. számú mellékletének módosítását. Levelünkben felhívtuk a belügyi tárca vezetõjének a figyelmét, hogy álláspontunk szerint a jogalkotó nem a megfelelõ szinten javadalmazza a vízirendészeti állományon belül a hajóvezetõket. Felhívtuk a miniszter figyelmét arra, hogy
a beosztási kategóriák és a képesítési követelmények rendszerében a
hajóvezetõi beosztást betöltõk besorolása (II/III.) jelenleg alul van értékelve, ezért javasoltuk, hogy beosztási illetményük a jövõben II/IV.
besorolás szerint kerüljön megállapításra.
Jogszabály módosító kezdeményezésünkben rávilágítottunk arra,
hogy a hajóvezetõi beosztás egy olyan speciális munkakör, amelynek ellátásához speciális képzés is szükséges. Ezt a képzést viszont a rendõri
szakképzési rendszeren belül nem oktatják, tehát az állomány tagja plusz
egyéni vállalása árán szerezheti azt meg. A kishajó-vezetõi jogosítvány
csakis a civil életben megszerezhetõ képzés, ami csak több éves tapasztalat birtokában és különbözõ vizsgafeltételek teljesítése után kerül kiadásra.

A Rendõrség vízi jármûveit mûködtetõ hivatásos állományú tagok annak ellenére, hogy speciális képzettséggel rendelkeznek
a kishajók és egyéb vízi jármûvek vezetéséhez, csak a III. beosztási kategória szerint vannak
javadalmazva.
A szolgálati hajók fedélzetén tevékenykedõ hajóvezetõk egyebek mellett ki vannak téve az idõjárás viszontagságainak. A hajóvezetõknek akkor is vízre kell szállniuk, ha a vizet már mindenkinek el kell hagynia (pl.:
viharok esetén), függetlenül annak nagyságától és az idõjárás adta veszélyektõl. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a hajóvezetõk a munkájuk során nem csak a vízen látnak el szolgálatot, hanem a szolgálati feladatok
függvényében a part menti területeken, szárazföldön, illetve a befagyott
(jeges) vízfelületeken is.
Garay Csaba
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A körmendi RSZI új intézményi elnöke: Berkes Miklós
Mintha a közszájon forgó aranyigazságot szeretné szimbolizálni Berkes Miklós: nyugdíjas, tehát mindenre van ideje.
S valóban, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola közelmúltban megválasztott intézményi elnöke seregnyi társadalmi megbízás birtokosa. Lakóhelyén, az alpokaljai kisváros szomszédságában fekvõ Viszákon könyvtárosi teendõket vállalt, az pedig oly természetes, hogy a fegyveres testületi múlt alapján a polgárõrség alelnöki tisztét sem illett
visszautasítania.
- Kis település a miénk, érthetõ tehát, hogy egyes feladatokra nem túlságosan sokan jelentkeznek – én viszont örömmel teszek ezeknek a felkéréseknek eleget, hiszen minden e tájegységhez köt. Ugyanígy gondolkodom a rendõrséghez, a szakszervezethez fûzõdõ kapcsolatomról is: tizennyolc év szolgálati idõ
után rendkívül nehéz a volt kollégáktól elszakadni.
A tények azonban arról tanúskodnak, hogy ez a vonzalom
kölcsönös, hiszen az egykori munkatársak szintén igényt tartanak az FRSZ aktivista jelenlétére, tanácsaira, szervezõkészségére. A közel két évtized, melyet a város kapitányságán eltöltött, szoros baráti szálakat is kialakított.
- Közéjük tartozom: 1992-ben, felszerelésem idején én is
járõrként kezdtem, s folyamatosan haladtam a ranglétrán. Három évvel késõbb szabálysértési elõadónak neveztek ki, az új
évezredbe pedig már igazgatásrendészeti osztályvezetõként léptem be. Két évvel ezelõtti nyugdíjazásomig – 2001-tõl – a közlekedésrendészeti osztályt irányítottam.
Berkes Miklós szakmai pályafutása során mindig arra törekedett, hogy az állomány gondjait az érdekegyeztetés fórumain
oldják meg. Ezért is tartotta fontosnak a Független Rendõr
Szakszervezet jelenlétét a körmendi kapitányságon, s ezért nem
riadt vissza egyetlen közösségi megbízástól sem – a helyi tag-

csoport vezetõjeként sokat tett
azért, hogy az FRSZ elismert
legyen a testületen belül.
- Ma is ezért dolgozom!
Ezért vállaltam el azt is, hogy
intézményi elnökként új lendületet adjak a középiskolában folyó
szakszervezeti tevékenységnek.
Az egyik fõ célkitûzésem a tagság létszámának megduplázása.
Ez csak úgy sikerülhet, ha a
hallgatók megismerik az FRSZben folyó munkát, s tudatosul
bennük, hogy számukra is fontos az érdekvédelem. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy szakszervezet nélkül még rosszabb lenne
az állomány helyzete. Napi hírek közé tartozik, hogy egyre több
jogos járandóságot elvesznek tõlünk, vagy nem fizetnek ki. S mivel a panaszáradat egyik célpontja vagyok, azt is tudom, hogy
aggódnak a cafetéria és a bérek jövõ évi alakulása miatt is. A jelenlegi helyzet rendkívül ellentmondásos, ugyanis miközben a
kollégáknak nincs jövõképük, még mindig biztos munkahelynek
tartják a rendõrséget. Ez a vegyes hangulat érzékelhetõ Körmenden is – a parancsnoknak és a jól mûködõ alapítványnak köszönhetõen fontos fejlesztések tanúi lehetünk, ám a bérkérdés
változatlanul kardinális problémát jelent. Szakszervezeti aktivistaként segíteni kívánom, hogy a hallgatóknak stabilabb elképzelésük legyen szakmai pályafutásukkal kapcsolatban, s megadjam
mindazon segítséget, amely késõbbi beilleszkedésükhöz, gyakorlati munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges.
Süli Ferenc

Lelki segítségnyújtás, kidolgozott tételek, hasznos filmek
SZÕLÕSI PÉTER: A KÖZÖS ÉRTÉKEK ÖSSZEKÖTNEK BENNÜNKET
Hiszek kezdeményezéseink sikerében, s abban bízom: más
érdekvédõ szervezetek hasonló
akciókkal segítik majd tagjaik
életét a mindennapokban – foglalja össze a közelmúlt történéseit Szõlõsi Péter. A Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola
FRSZ elnöke több olyan speciális programról számolhatott
be, melyek kuriózumnak számítanak az érdekvédelem területén.
- Részben elkeserítõ, részben
megnyugtató, hogy a szakszervezet által biztosított lelki segélynyújtás iránt – bár csak néhány hetes múltra tekint vissza - máris
komoly érdeklõdés mutatkozik. Elektronikus levélben, telefonon keresnek kapcsolatot velem a kollégák, s ilyenkor magam is szembesülök az állomány problémáival. Családi gond, féltékenység, hihetetlenül kimerült, az öngyilkosság határán egyensúlyozó kolléga –
a feszültségek forrása rendkívül színes, a kép pedig esetenként kegyetlenül sötét! Ilyenkor kell a támasz, a jó tanács, a bíztató szó, az
empátia. A szakembernek bele kell élnie magát a páciens világába,
hogy hasznos, a mélységbõl kivezetõ utat tudjon számára megfo-

galmazni. Ez nem könnyû feladat, s gyakran több órát igényel, de
folytatom, mert hiszek az ügy sikerében. Nem lehet soha feladni.
Nekem sem és pillanatnyilag az érzelmek sötét labirintusában bolyongó kollégáinknak sem.
A Független Rendõr Szakszervezet intézményi elnöke más,
speciális ötletek megvalósulásáról is tájékoztatást adott. A szakközépiskolások és a rendõrtiszti fõiskola hallgatói számára egyaránt
izgalmas hír lehet, hogy több száz tételt – tantárgyakra lebontva teljesen kidolgozva letölthetõvé tesznek a közeli jövõben. A diáknak ezek után egyetlen faladat marad, bár ez sem kevés: meg kell
tanulnia!
- A tételekhez hasonlóan hamarosan letölthetõ lesz az a négyórás komplett film is, amely drogosokkal, bûnelkövetõkkel, s mindezek prevenciójával foglalkozik, s melynek alkotói gárdájához tartozom. Több mint másfél évtizede foglalkozom e témákkal, s társadalomkutatóként magam is több interjút készítettem a DVD-n terjesztett filmhez. Egyetlen kérésünk van a felhasználókhoz: a vetítéseken a forrást feltétlenül tüntessék fel. A DVD-t általános iskola
felsõ tagozatos tanulóinak és középiskolásoknak egyaránt ajánljuk.
Szõlõsi Péternek a bûnmegelõzéssel foglalkozó szakemberekhez is van üzenete: a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kara egy hetes, EU által támogatott, akkreditált képzést nyújt számukra – díjtalanul, amely jövõ év elejétõl indul, heti rendszereséggel.
Süli F.
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Évzáró RÉT – vegyes eredménnyel
A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) 2010. évi utolsó soros
ülésére december 13-án került sor. Az ülésen – melyet munkáltató
részrõl az ORFK gazdasági fõigazgatója, Lajtár József r. vezérõrnagy úr vezetett – megvitatásra került legfontosabb kérdésekrõl az
alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az FRSZ követelésére kifizetik
az elmaradt túlórákat!
Szakszervezetünk október óta folyamatosan szorgalmazza a
BRFK-n felhalmozódott 50 ezer óra körüli megváltatlan túlórák kifizetését. Az ülésen az ORFK gazdasági fõigazgatója ígéretet tett
arra, hogy a megváltatlan túlórák a jogszabályok szerint ellentételezésre kerülnek, melyre a BRFK mellett a többi rendõri szerv figyelmét is felhívta az ORFK. A 150 óra feletti túlórák pénzbeli kifizetésére, az ígéret szerint, 2010. december 23-i határidõvel, a december havi illetmény átutalásával egyidejûleg sor fog kerülni.
Szakszervezetünk sikerként könyveli el, hogy a folyamatos preszsziónk hatására még az év vége elõtt sikerül rendezni a túlórák kifizetését.

Továbbra is kérdéses a GEI-k
„visszaszervezésének” idõpontja
Az ORFK gazdasági fõigazgatója a decemberi ülésen ismételten
megerõsítette a GEI-k régiós mûködésének megszûntetésével kapcsolatos rendõrségi álláspont változatlanságát. A tájékoztatás szerint a státuszok feltöltését március 31-el tervezik. Lajtár József r.
vezérõrnagy úr megerõsítette azt is, hogy bizonyos tevékenységeket megszûntetnek, melyek közül konkrétan a jármûjavító mûhelyek kerültek nevesítésre. Ennek oka a saját tulajdonú gépjármûvek
számának folyamatos csökkenése. Lajtár József r. vezérõrnagy úr
elmondta ugyanakkor azt is, hogy amennyiben a szervezeti átalakítás feltételei 2011. március 31-ig nem teremtõdnek meg, akkor a
megvalósításra már csak 1 év csúszással kerülhet sor, mivel a költségvetési szervek év közbeni átszervezését a jogszabályok tiltják.

Minden tagunkat panaszra buzdítjuk a
folyószámla költségtérítés megvonása miatt!
Az ORFK gazdasági
fõigazgatója 2010. december 9-én körlevelet
adott ki melyben tájékoztatta a munkáltatói
jogkör
gyakorlókat,
hogy a rendõrség likviditási problémái miatt a
korábbi években biztosított folyószámla költségtérítés kifizetésére
2010. évben nincs lehetõség. Lajtár József r.
vezérõrnagy úr arra
kérte a körlevélben a
parancsnokokat, hogy
értessék meg a személyi állománnyal a kialakult problémát, megoldási lehetõségként felkínálva, hogy a banki
kiadásaik elkerülése érdekében az állomány tagjai használják ki az
egyes bankok különbözõ folyószámlával kapcsolatos kedvezményeit.
Véleményünk szerint a Hszt. 117/A. §-a egyértelmûen fogalmaz. Kimondja, hogy a törvény hatálya alá tartozók részére a szolgálati viszonyuk alapján megilletõ járandóságok és egyéb pénzbeli

juttatások kifizetése amennyiben folyószámlára történõ utalással
teljesül, úgy a törvény hatálya alá tartozók részére költségtöbbletet
nem okozhat! Álláspontunk szerint a folyószámlára utalás más foglalkoztatási jogviszonyban állók esetében sem eredményezhet a
dolgozónak többletköltséget. Kíváncsiak lennénk arra, ha a Hszt.
által biztosított azon lehetõséggel élnének az állomány tagjai, hogy
jövedelmüket postai úton kérnék, mekkora költsége lenne a Rendõrségnek?
Az ORFK gazdasági fõigazgatója a kiadott intézkedés okát a záros határidõvel teljesítendõ, váratlan 1,8 milliárd Ft kiadás felmerülésében jelölte meg. A szóban forgó összeg egyébként a schengeni eszközök rendeltetésellenes célra történt felhasználása miatt
kiszabott bírság, amit a Rendõrségnek meg kell fizetnie. A folyószámla költségtérítés rendõrségi szinten 100 millió Ft fölötti kiadást jelent, melyet nem tudnak másként finanszírozni.
Mivel a folyószámla költségtérítés kérdésében az ORFK RÉT
ülésen jelenlévõ képviselõi nem mutattak hajlandóságot a döntés
megváltoztatására, felhívjuk valamennyi rendõrség állományába
tartozó tagunkat, hogy nyújtsanak be szolgálati panaszt a jogos járandóság érvényesítésére. A jogvita elindításához szükséges panaszmintát néhány napon belül megjelentetjük honlapunkon, jogászaink pedig vállalják a jogvita várhatóan eredménytelen lezárása
utáni perben a képviselet ellátását.

A BM a polgári ruhások ruhapénzének
felét is visszatartaná
Az ORFK gazdasági fõigazgatója az ülésen elmondta, hogy a
„ruhapénz” 2011-ben a teljes hivatásos állományt érintõen egységesen 50 %-os mértékben kerülne visszatartásra, melybõl a bevetési/gyakorló ruhát és a lábbelit biztosítanák mindenki számára. Ez
azt jelenti, hogy az október 1-jei – FRSZ által elutasított - megállapodást a BM módosítaná, és a polgári ruhásoktól is elvenné a ruhapénz felét, annak a bevetési ruhának a fedezetére, melynek biztosítását alig két hónappal ezelõtt még kormányzati keretbõl ígérte!
Szakszervezetünk nem vitatja az állomány egységes és kulturált
egyenruhában való megjelenésének szükségességét, az idõzítést
azonban elfogadhatatlannak tarjuk akkor, amikor 4 éve befagyasztva tartják az illetményeket, elvonták a 13. havi illetményt, adókötelessé tették a béren kívüli juttatásokat, megszüntetni tervezik a
bérlettel történõ ingyenes ellátást és csökkenteni akarják a cafetéria
keretet is, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Mindezek okán
az FRSZ a BÉT következõ ülésén is határozottan tiltakozni fog a
ruhapénzek visszatartása ellen!

Az ORFK helyt adna a gyesesek
keresetkiegészítésének
Dr. Gömbös Sándor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Fõosztály vezetõje az ülésen megerõsítette, hogy az ORFK álláspontja
változatlanul az, hogy a kerest-kiegészítés az érintett személyi kört
megilleti, ezért a másodfokú elbírálásra az ORFK-ra felterjesztésre
kerülõ szolgálati panaszok tekintetében is ezt a jogi álláspontot
fogják képviselni. A fenti válasz megerõsíti az igény peres úton történõ érvényesítésével kapcsolatos álláspontunkat, melyhez a panaszminta lapunk 16. oldalán megtalálható.
Az ülés keretében nem kaptunk választ a 2011. évi bérlet-és
cafetéria ellátás részleteirõl, ezért azokat a lapzárta után, december
15-én megtartásra kerülõ Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács ülés keretében is napirendre tûzzük, ahol reméljük, pozitív döntés születik. Az ott elhangzottakról honlapunkon keresztül adunk tájékoztatást.
Az ülésen, fentiek mellett számos egyéb kérdés is megvitatásra
került, melyekrõl részletes beszámoló a honlapunkról letölthetõ
28/2010. számú Fõtitkári Tájékoztatóban olvasható.
dr. Varga Marianna jogász
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Határrendészeti és Jogi Fórum
Gondolt egy nagyot a Beregsurányi
Határrendész Tagszervezet titkára,
László Zoltán Róbert. Látva a határrendészeket érintõ büntetõ és fegyelmi
eljárások jelentõs számát, a határrendészek viszontagságos életét a rendõrségen belül, azt találta ki, hogy
Beregsurányban szervez egy fórumot,
amelyre meghívja az FRSZ néhány vezetõjét, egy jogászt és persze az érintett
tagokat is.
A gondolatot tett követte, így 2010.
november 26-ára meghirdette a Határrendész és Jogi Fórumot.
Ezen megjelent Pongó Géza fõtitkár, Kiss János István régióelnök,
dr. Tordai Gábor, a Jogsegélyszolgálat vezetõje és Molnár János általános ügyvivõ, határrendész szekció titkár is. Természetesen érdeklõdõkbõl sem volt hiány, beregsurányi tagjaink mellett kölcsei
és barabási kollégáink is részt vettek a fórumon.
A tanácskozás elsõ részében tájékoztatást kaptak az érdeklõdõk

a határrendész szekció tevékenységérõl
és aktuális „harcairól”, melyet a szekciótitkár prezentált. Ezt követõen dr.
Tordai Gábor adott tájékoztatást a tagokat érintõ jogi tevékenységrõl, melyet követõen több tagunkban fogalmazódtak meg aktuális kérdések, melyeket feltettek a jogtanácsosnak, aki felkészültségébõl adódóan megnyugtató
válaszokat is próbált adni. A fórum befejezõ részében Pongó Géza fõtitkár
adott rövid tájékoztatást a nyugdíj, valamint az illetményreform aktuális kérdéseirõl, illetõleg Kiss János
István régióelnök pár mondatban aktualitásokat ismertetett.
Az érdemi részt befejezve a híres beregi vendéglátásból kaptak
némi ízelítõt a meghívottak, ugyanis finom vacsorával és kötetlen
beszélgetésekkel zártuk az estét.
Molnár János, általános ügyvivõ,
a határrendész szekció titkára

BV–HÍREK
Lapunk olvasói elõtt bizonyára ismert,
hogy szakszervezetünk nem csak a
rendõrségen, hanem a büntetés-végrehajtási szerveknél is rendelkezik tagsággal. Az alábbiakban az FRSZ BV
Tagozatának tagságát érintõ hírekrõl
számolunk be.

lett a valós költségeknek még a felét sem fedezi, és akkor a gépjármû üzemben tartásával kapcsolatos kiadásokról nem is szóltunk.
A kifejtettek miatt megkereséssel fordultunk a BV Országos Parancsnokához, és kezdeményeztük a probléma megoldását. Mivel a
legtöbb kolléga Nyíregyháza irányából jár be dolgozni, javasoltuk,
hogy elsõként az ezen irányból járatokat indító Volán társasággal
vegye fel a kapcsolatot a BV vezetése.

Elutasítjuk a BV-sek egyenruhájának 4 éven
belüli újabb lecserélését!

Még nincs megállapodás a szolnoki BV-sek
szolgálatvezénylésének ellenõrzésérõl

A BM nem csak a rendõrök, de a BV dolgozók egyenruháját is
lecserélné, „természetesen“ a dolgozók hátrányára. Amint arról korábban beszámoltunk, a SZÉF munkavállalói oldalának többsége,
köztük a két BV-s szakszervezet - az FRSZ tiltakozása ellenére aláírt egy olyan megállapodást a minisztériummal, mely 2011-ben
lehetõvé tenné a minisztérium számára, hogy az egyenruhások ruhapénzének 80 %-át természetben adják ki. A BV-nél azonban a 4
éve kezdõdött egyenruha csere éppen tavaly fejezõdött be, így semmi sem indokolja a pénzbeli ruházati utánpótlási ellátmány csökkentését és annak utalvány formájában való kiadását! Mindezek
okán az FRSZ – a BV Tagozathoz tartozó tagjai érdekeinek védelmében – elutasította a BM terveit és a döntés megváltoztatása érdekében a belügyminiszterhez fordult.

Novemberben tovább folytatódott a Szolnoki Büntetés-végrehajtási Intézettel a havi szolgálattervezésrõl és teljesítésrõl szóló
szolgálati okmányok FRSZ általi ellenõrzésével kapcsolatos egyeztetés. Amint arról elõzõ lapszámunkban beszámoltunk, a szolgálati okmányokat azért kértük meg a parancsnoktól, hogy megvizsgálhassuk a szolgálatszervezés helyi gyakorlatának szabályszerûségét
és BV-s tagjaink túlszolgálatának elõírások szerinti megváltását.
Az intézet parancsnoka, Hafenscher Csaba bv. alezredes által öszszehívott egyeztetésen az FRSZ-t Molnár János általános ügyvivõ
és helyi intézményi elnökünk képviselte. A korrekt légkörben lezajlott megbeszélésen mindkét fél kifejtette álláspontját és a probléma megoldására vonatkozó javaslatait, megegyezés azonban még
nem jött létre. Az ügy fejleményeire következõ számunkban viszszatérünk.

Buszmegállót a Tiszalöki BV-seknek!
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársainak szolgálatba járását jelentõs mértékben megnehezíti a tömegközlekedési eszközök igénybevételi lehetõségének hiánya. Debrecen irányából az elsõ kiépített busz- és vonatmegállóhely közel 2
km távolságban van az intézettõl, és Nyíregyháza irányába is kb.
ilyen távolságot kellene megtenni, ha egyáltalán létezne a szolgálatkezdés idõpontjához igazodó járat. A Tokaj és környékén lakó
kollégáknak még ilyen lehetõségeik sincsenek, mivel onnan tömegközlekedéssel egyáltalán nem közelíthetõ meg az intézet.
Információink szerint a fentiekben vázolt probléma már az intézet létrehozásakor felmerült, a Volán társaság nem is zárkózott el
egy új megálló járatba iktatásától, a megállóhely kiépítésének költségeit azonban a BVOPK nem tudta vállalni.
Mindezek okán az intézet dolgozói szinte kivétel nélkül saját
gépjármûveikkel kénytelenek a munkába járást megoldani, ez viszont jelentõs többlet terhet ró az állományra, hiszen az ez esetben
folyósított 9,- Ft/km költségtérítés a jelenlegi üzemanyag árak mel-

Helyesbítés és újabb kifogás
Az elõzõ számunkban megjelent, „Mi titkolnivalója van a Szolnoki BV Intézetnek” címû cikkünket pontosítanunk kell. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának szolgálatszervezésrõl
szóló, novemberi számunk lapzártája után kézhez vett intézkedése
ugyanis a hivatkozott írásban elképzelhetetlennek minõsített módon úgy rendelkezik, hogy a szolgálatterven az adott napra tervezett szolgálatteljesítési idõket ceruzával (!) kell beírni, a teljesített
szolgálati idõt pedig - legkésõbb a következõ munkanapon - a szolgálati napló adatai alapján golyóstollal átírva (!) kell rögzíteni. Az
álláspontunk szerint jogbiztonságot veszélyeztetõ ceruzás –
radírozgatós – utólag átírós szolgálattervezés tehát a cikkünkben írtakkal szemben nem az intézetparancsnoknak, hanem a BV országos parancsnokának róható fel! Mivel az FRSZ az idézett szabályozást elfogadhatatlannak tartja, a helyesbítésen túl kifogással fogunk
élni a BV OPK intézkedésével szemben.
v.f.
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Közösségi élet, jegyzet

Hajós András mûvész úr figyelmébe:
HÍV fertõzött fogvatartott vérrel köpte le a rendõrt!
Nemrég végeztünk munkavédelmi bejárást a Nyírbátori Õrzött
Szálláson, ahol nehezményeztük,
hogy a fogvatartottak esetlegesen
áramot vezethetnek a zárka rácsába, mert leszedik a zárkán belüli
villanykapcsolót és a fényforrás
armatúráját. A leleményes fogvatartottak a kábelek szikráztatásával gyújtják meg a cigarettát is.
Észrevételeinkhez a fõkapitányság pozitívan állt hozzá és a javítás megkezdõdött. Akkor még
legrosszabb rémálmunkban sem
gondoltunk arra, hogy a következõk is megtörténhetnek:
Egyik napon egy bizonyítottan HÍV pozitív külföldi érkezett a
Nyírbátori Õrzött Szállásra. Kollégáink olyan eligazítást kaptak,
hogy napközben együtt mozoghat a többi lakóval, de éjszaka nem
lehet együtt a többiekkel, nehogy szexuális úton átadja a fertõzést a
társainak. Az ilyen fogvatartottnak sosem örülnek az õrzött szállás
rendõrei, de esküjükhöz híven természetesen ilyenkor is teljesítik
kötelezettségeiket. A társadalom ezt várja el tõlünk, de cserébe mi
is elvárnánk, hogy ezt meg is becsüljék anyagilag és erkölcsileg is…
2010.11.15-én a takarodót követõen kopogás jött az elkülönített
zárkájából, melyet kollégánk gyanútlanul nyitott ki azt feltételezve,
hogy valami egészségügyi probléma miatt jelez, mivel ezt megelõzõen viselkedési probléma nem volt a vele. Az ajtó nyitásakor érte
kollégánkat a csapás, mert a „derék” fogvatartott véres köpettel terítette be minden elõzmény nélkül. Bárki nyitotta volna ki az ajtót,
ugyanígy járt volna.
Belegondolni is szörnyû, hogy mi játszódhatott le kollégánkban.
Talán élete szerencséje, hogy szemüveget hord, így a szemén keresztül nem juthatott szervezetébe a halálos kór. Persze a ruhája, a
szemüvege, és szinte mindene véres lett, így csak remélhetjük,
hogy nem fertõzõdött meg. Az elõzetes vizsgálat alapján nem kapta el a halálos kórt, de a végleges eredményre még 6 hetet kell várnia. Addig betegszabadságra került. Iszonyatos napok lehetnek
ezek számára, hiszen egy családapáról van szó, aki minden bizonynyal félve fogja meg gyermekét, nehogy a ráragassza a betegséget.
Visszatérve a rendkívüli eseményhez: a intézkedõ kollégák rögtön hívták az illetékes ügyészséget, mert jogosan hivatalos személy
elleni erõszaknak vélték az esetet. Az ügyészség álláspontja szerint
azonban az elkövetõ cselekményével nem valósította meg a hivata-

los személy elleni erõszakot, hanem „csak” becsületsértést követett
el a köpéssel, mely viszont magánvádra üldözendõ.
Véleményem szerint az illetõ nem a becsületében akarta megsérteni kollégánkat, mivel nem tudhatta, ki lép be az ajtón, hanem
szánt szándékkal meg akarta fertõzni HIV vírussal. Csak halkan
jegyzem meg, hogy fordított esetben ennek már a töredékéért is
drákói szigorral sújtanak le a rendõrökre az ügyészség részérõl.
A történet itt sajnos nem ért véget, hiszen a fogvatartott
2010.11.23-án önállóan (!) elhagyhatta az õrzött szállást azzal,
hogy jelentkezzen Debrecenben a Befogadó Állomáson! „Derék
becsületsértõnk” itt járkál szabadon közöttünk és ki tudja, melyik
intézkedõ rendõrt vagy állampolgárt fogja vérrel leköpni, akinek
esetleg nem lesz majd szerencséje és elkapja korunk pestisét. Gondolom, ilyen esetben is meg tudja majd valaki magyarázni, hogy
semmivel nem veszélyesebb a munkánk, mint bárkié és nem jár a
rendõröknek kedvezményes nyugdíj, vagy az itt szolgálatot teljesítõ kollégáknak a szolgálati idõ kedvezményes számítása.
Az egészségügyi vizsgálat végleges eredményének megszületéséig nem marad más, mint hogy bízunk és szurkolunk kollégánknak, hogy ne kapjon semmilyen rossz hírt. A többi kollégának pedig ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy vigyázzon magára, óvatosan a zárkaajtó nyitásával, mert hasonló eset bármelyikükkel elõfordulhat.
Végezetül ajánljuk e történetet az RTL Klub Heti Hetes címû
mûsorának és különösen a fabódéban ácsorogva veszélytelen szolgálatot teljesítõ rendõröket vizionáló Hajós András mûvész úr figyelmébe! Lehet, hogy minden rendõr, szolgálata minden percében
nincs – mûvész úr szavaival élve – „iszonyú” veszélynek kitéve, a
cikkünkben leírt szituációba azonban bármely rendõr, bármikor kerülhet szolgálata során. Mindezek okán ezúton is visszautasítjuk Hajós úr rendõri munkát becsmérlõ, sértõ és alaptalan kijelentéseit!
Kiss János István, régióelnök
Az RTL Klub Heti Hetes címû, 2010. november 21-én sugárzott
mûsorában Hajós András részérõl igaztalan és a rendõri állományt
mélyen sértõ kijelentés hangzott el. Az FRSZ a rendõrség hivatásos
állományú tagjainak nevében tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy
Hajós András vagy más, úgy állítsa be a nézõk elõtt az egyenruhás
állományt, mint akik egy fabódéban várnák az idõ múlását, hogy
aztán nyugdíjba mehessenek. Hajós azon állítása pedig, hogy a
rendvédelmi dolgozók nyugellátására fordítanák a magánnyugdíjpénztárak vagyonának bizonyos részét, képtelenség! A hivatkozott
pénzösszegtõl nem lesz több egyik fegyveres szervtõl nyugállományba kerülõ kolléga nyugdíja sem. (a szerkesztõ megjegyzése)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
JOGÁSZI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Független Rendõr Szakszervezet Központi Koordinációs Iroda Jogsegélyszolgálata jogász munkatársat keres
a Rendõrségen jogviszonyban állók körébõl.
A Jogsegélyszolgálat munkatársai tevékenységüket függetlenített szakszervezeti tisztségviselõként
(rendelkezési állományban) látják el.
Feladatkör:: a szakszervezeti tagok képviselete fegyelmi, munkaügyi és polgári peres eljárásokban, a belügyi és
rendõri vezetõkkel folytatott szakmai egyeztetéseken való részvétel, jogszabály- és normatervezetek érdekképviseleti
szempontú véleményezése.
Követelmény: a rendõrség valamely szervénél fennálló foglalkoztatási jogviszony, jogi egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent: a jogi, személyzeti vagy fegyelmi szakterületen szerzett szakmai gyakorlat, a jogi szakvizsga
megléte, a perképviseleti gyakorlat.

Jelentkezési határidõ: 2011. január 31.
A jelentkezõknek – elérhetõségeiket is tartalmazó – szakmai önéletrajzukat fenti határidõig kell megküldeniük az FRSZ
Központi Koordinációs Irodája alábbi elérhetõségeire: futárral az FRSZ KKI nevére, telefaxon: a 21-817-es számra,
elektronikus úton az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy postai úton a 1388 Budapest, Pf. 52. címre.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ dr. Tordai Gábor (+36309997205) és dr. Oláh Tamás (+36703663964) jogtanácsosoktól.
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FRSZ javaslat az állami nyugdíjrendszerbe korábban
visszalépett hivatásos állományúak érdekében
A nyugdíjbiztosítási rendszerben tervezett változtatások hivatásos
állományra nézve hátrányos szabályainak módosítása érdekében
javaslattal fordultunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez. A magánnyugdíj-pénztárakból kiáramló vagyonról, a nyugdíjreformról és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával
összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló T/1817. számon
beterjesztett törvényjavaslat ugyanis az Szja-ról szóló törvény módosításával, maximum 300.000 Ft adó-visszatérítést biztosítana
azon magán-nyugdíjpénztári tagok részére, akik 2010. 11. 03. és
2011. 01. 31. között lépnek át az állami rendszerbe.
Felhívtuk Matolcsy György figyelmét arra, hogy a jogszabálytervezet megalkotói „megfeledkeztek” a Hszt. és a Hjt. hatálya alá
tartozókra vonatkozó azon szabályról, mely a hivatásos állomány
számára már korábban is biztosította az állami nyugdíjrendszerbe
való viszszalépés lehetõségét, adó-visszatérítési kedvezményt
azonban ez ideig nem lehetett igénybe venni. Álláspontunk szerint
méltánytalan lenne, ha a korábban saját elhatározásukból visszalépettek kimaradnának a kedvezményezettek körébõl. Ennek elkerülése érdekében kezdeményeztük a törvényjavaslat 33. §-ának mó-

dosítását.
Javasoltuk, hogy a tagi kifizetések
20%-ának megfelelõ, de legfeljebb
300.000 forint mértékû adó-visszatérítésben részesülhessenek a fegyveres és
rendvédelmi szervek Hszt. és a Hjt. hatálya alá tartozó azon hivatásos állományú tagjai is, akik magánnyugdíjpénztári tagságuk megszüntetése mellett 2008. január 1. és 2010. december
31. között léptek vissza az állami
nyugdíjrendszerbe, amennyiben szolgálati viszonyuk 2010. december 31-én
még fennáll. Javaslatunkat megküldtük
a belügyminiszternek, a FIDESZ frakcióvezetõjének, az OGY elnökének,
valamint a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökének azzal, hogy támogassák kezdeményezésünket.
Garay Csaba

Ismét eredményes képviselet fegyelmi eljárásban
Két tagunk ellen indult fegyelmi eljárás
szakszerûtlen intézkedés miatt, az alábbi ügyben. Történt, hogy bûncselekmény elkövetõjének elfogására EÁP-ot
állítottak fel a várható érkezési útvonalon. A megadott leírásnak megfelelõ
gépjármûveket az EÁP-on szolgálatot
teljesítõ két kolléga megállította, a jármûvek vezetõit, utasait fokozott ellenõrzés alá vonták. A helyszín – ügyeletek
– EÁP közötti információáramlásba
azonban valahol hiba csúszott, mely kihatással volt intézkedésükre is. Mint az

késõbb kiderült, a feltételezett elkövetõt megállították, priolálták,
nála a terhére róható bizonyítékot nem találtak, ezért továbbengedték. (Ettõl függetlenül aznap elfogásra került az illetõ.) Azt az elkövetõ is elismerte, hogy ilyen alapos, mindenre kiterjedõ rendõri
ellenõrzésnek még nem volt részese sosem.
Tagjaink képviseletének ellátása során tapasztaltuk, hogy a
vizsgáló alaposságra, a tények teljes körû feltárására törekedett,
mind terhelõ, mind mentõ körülmények tekintetében. Végül megállapítást nyert, hogy az információáramlás hibája, az intézkedés
végrehajtása során annak szakszerûtlensége egyik kolléga esetében
nem volt bizonyítható, és a másik kolléga terhére sem volt az felróható, így ellenük a fegyelmi eljárást megszüntették.
Hartmann István régióelnök

FRSZ NYÍLT NAPOK

Hozzon is ajándékot, meg ne is!

MINDEN HÓNAP ELSÕ ÉS HARMADIK KEDDJÉN A RIK-BEN
ÉS A KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉGNÉL

Minden bizonnyal mindenki ismeri az
írás címeként választott, Mátyás Királyról szóló népmesét! Ki hinné? Hasonló történet esett meg a Budapesti
Rendõr-fõkapitányságon! Ajándék
gyanánt bevásárló napot kapott a
BRFK állománya, azonban a népmesében szereplõ galambhoz hasonlóan ez
az ajándék is ellebbent!
A Karácsonyi Ünnepekre való tekintettel Budapest Rendõrfõkapitánya
2010. november 25-én körlevelet adott
ki, melynek alapján a december 1. és
23. közötti idõtartamra 1 nap szolgálatmentességet biztosított a BRFK állománya számára. Tulajdonképpen
mindenki kapott 1 napot ajándékba! Az ajándékot pedig nem illik
visszautasítani! Éppen ezért kollégáink egy része „átvette” az ajándékot. Igen, csak egy része! A másik része nem utasította vissza, hanem
december 8-tól már nem volt lehetõsége „átvenni”, ugyanis Budapest
rendõr-fõkapitánya visszavonta a bevásárló nap engedélyezésére vonatkozó döntését. A BRFK állományának körében komoly ellenérzést váltott ki a bevásárló napot visszavonó döntés! A mesében az
ajándékot meg sem érintette a király, csak megcsodálhatta! Azok,
akik december 8-ig nem éltek a szolgálatmentességgel, ugyanúgy jártak, mint Mátyás király, elszállt elõttük az ajándék!
Az ajándék nappal december 8-ig élõ kollégáink örülhetnek, hiszen
gyorsaságuknak köszönhetõen számukra kedvezõen alakult a helyzet.
A Független Rendõr Szakszervezet értetlenül áll a helyzet elõtt
és a munkavállalók jogbiztonsága érdekében kifogással élt a visszavonó döntéssel szemben!
Zoltán Gábor, FRSZ BRFK megyei elnök

Felhívjuk a rendõrség budapesti székhelyû szerveinél szolgálatot
teljesítõ kollégák figyelmét, hogy a Független Rendõr Szakszervezet 2011. januártól kezdõdõen rendszeres tájékoztató nyílt
napokat tart a Teve utcai Rendõrségi Igazgatási Központban és a
Készenléti Rendõrségnél.
Az érdeklõdõk tisztségviselõinktõl tájékozódhatnak:
- az FRSZ érdekvédelmi tevékenységérõl,
- jogos járandóságaik érvényesítésének módjáról,
- a szakszervezetünk által nyújtott kedvezményekrõl,
Jogászaink a helyszínen ingyenes jogi tanácsadást biztosítanak:
- a fegyelmi,
- illetmény,
- szolgálati idõ megállapítása és
- egyéb jogvitás ügyek megoldásához.
Idõpont:
- a RIK-ben (Budapest, XIII. ker. Teve u. 4-6., 9 - 10-es szekció
terem) minden hónap elsõ keddjén 9:00 és 13:00 óra között;
- a Készenléti Rendõrség (Budapest, Kerepesi u. 47-49.) FRSZ
irodájában minden hónap harmadik keddjén 10:00 és 14:00 óra között.
Bõvebb információ:
Kovács Györgytõl, az FRSZ Közép-magyarországi régióelnökétõl
Tel: +3670/701-98-16, e-mail: kovacs004@freemail.hu
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõ kollégát!
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Hogyan kell elvégezni egy zárka ellenõrzést és hány perc alatt?
Fegyelmi eljárást indítottak egy, az õrzött szálláson dolgozó tagunk ellen, aki az egyik napon
a belsõ ellenõrzést nagyon rövid idõ alatt végezte el. A fegyelmi eljárásra akkor került sor, amikor szökni próbált rabok miatt az aznapi felvételeket megnézték, és bár az már az elején tisztázódott, hogy tagunk nem vétkes a szökésben,
viszont a visszanézett felvételrõl látható volt,
hogy csupán 7 perc alatt végezte el 2 társával az
ellenõrzést.
Tagunk ügyében az eljárás megszüntetését kér-

tük, mivel a fogda ellenõrzésére vonatkozó jogszabályok, normák, belsõ utasítások egyike sem
tért ki arra, hogy hány perc alatt kell elvégezni az
ellenõrzést. Az utasítások csupán az ellenõrzés
egyes tevékenységeit, mint nyílászárók, rácsok
ellenõrzését írták elõ, melyeket tagunk a felvétel
bizonysága szerint el is végzett. Ezáltal, mivel
nem vétett egy norma vagy utasítás ellen sem,
ezért indítványunkra a fegyelmi eljárást megszüntették.
dr. Mata Anett jogász

Minden esetben érdemes tisztázni, kinek mi a feladata és felelõssége –
ezt példázza az alábbi fegyelmi eljárás is
Valahogy az év vége kedvez a
fegyelmiknek, mivel egyre
több eljárásban kérnek tagjaink
jogi képviseletet. A Repülõtéri
Rendõri Igazgatóságon dolgozó tagunk ellen a fegyelmi eljárást két okból indították: az
egyik, mely szerint nem a Be.
által meghatározott határidõben küldte meg a nyomozás meghosszabbítása iránti elõterjesztést,
a másik, hogy az osztályvezetõje által rábízott, az egyik nyomozás
során készült számla nem megfelelõ idõben volt felterjesztve a közgazdasági osztályra, így annak teljesítése több hónapot késett.
Az elsõ fegyelmi vétséget tagunk elismerte, így ebben a tekintetben már védekezésre nem volt lehetõségünk, a másik vétséget
azonban cáfolta, ezért több indítvánnyal éltünk annak érdekében,

hogy tisztázzuk vétlenségét. Bizonyítási indítványainkat, vagyis
több tanú meghallgatását a fegyelmi eljárást lefolytató elfogadta.
A tagunk tanúként meghallgatott osztályvezetõje elmondta,
hogy az eljárás alá vont feladata csupán a számára átadott számlák
továbbítása és a postakönyv vezetése volt, sem a számlák kiállításával, sem a számlák határidejével kapcsolatban külön felelõssége
nem volt, így az, hogy mikor került és hogyan postázásra egy
számla, az a nyomozást lefolytató kollégát terhelte. Továbbá ezen
feladata a munkaköri leírásában sem szerepelt, tulajdonképp saját
munkája mellett csak besegített a többi kollégájának a nyomozásaik során kiállított számlák továbbításában, ezért a kifizetés csúszása miatt õt fegyelmi felelõsség nem terhelheti.
Ezek után a munkáltatói jogkör gyakorlója az elsõ fegyelmi vétség miatt feddés fenyítésben részesítette tagunkat, a másik fegyelmi vétség ügyében az eljárást megszüntette.
dr. Mata Anett jogász

FRSZ vélemény az illetmény- és nyugdíjrendszer átalakításáról
A rendészeti salátatörvény parlamenti elfogadása és a jövõ évi
bértárgyalások árnyékában a BM tovább folytatta a Hszt. illetmény- és nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozó koncepció elõkészítését. Az FRSZ álláspontjáról az alábbiakban számolunk be.

Illetményrendszer átalakítása
Az FRSZ továbbra is azt szorgalmazza, hogy a kilátásba helyezett 30 %-os béremelés egy lépcsõben valósuljon meg, legkésõbb
2012. január 1-jével. Javasoltuk, hogy a béremelés valamennyi bérelemmel együtt számított illetményhez képest, és ne átlagban, hanem személyre szabottan valósuljon meg.
Támogatjuk a köztisztviselõi illetményalaptól elkülönülõ rendészeti illetményalap bevezetését, de annak mértékét a minimálbérhez
tartjuk szükségesnek igazítani, mivel az illetményalap értékállósága
így garantált lenne. Amennyiben a rendészeti illetményalap a köztisztviselõi illetményalap %-os mértékében kerülne leképezésre,
úgy az évenkénti, minimum inflációkövetõ emelésére jogi garanciát kértünk.
Kifogásoltuk, hogy a novemberben átadott koncepció nem koherens a képzési koncepcióval. Ez utóbbival egy modulrendszerû
képzés valósulna meg, melyben a modulokban történõ elõmenetel
a beosztásban történõ elõmenetelt is biztosítja, azaz valóban ösztönzõ életpályamodellt valósít meg. A karrierív az augusztusban
véleményezett illetménykoncepcióban még valóban megtestesült,
mivel a korábbi verzió még négyfokozatú elõmenetelt biztosított,
valamint a szolgálati évek alapján évente 0,1-szeres illetményszorzó növekedést is garantált. Ezzel szemben az új változat szerint a
beosztotti állomány csak 6 évente ugrana 0,1 szorzót, ami még a jelenlegi 3 évenkénti elõresoroláshoz képest is visszalépést jelentene.
Elfogadhatatlannak minõsítettük, hogy az új koncepció az állomány széles rétegénél (a 15 év körüli szolgálati idõvel rendelkezõ
II/III-as és II/IV-es besorolású beosztotti állománynál) még 30 %kal megemelt összegû illetményalappal számolva is illetménycsökkenést, vagy minimális, illetve 0 %-os emelkedést produkálna.
Kifejtettük, hogy a béremelés megvalósulásától függetlenül
fenn kell tartani a hatályos béren kívüli juttatások és cafetéria elemeit (utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, stb.), továbbá a

cafetéria mértéket is legalább inflációkövetõ mértékben évente emelni
szükséges.
Kezdeményeztük a 13. havi illetmény jogintézményének visszaállítását, valamint azt, hogy az illetményeltérítés fedezete a bértömeg %-ában
legyen megállapítva, és legyen betervezve a költségvetésbe, mert annak
hiányában ugyanúgy nem fogja tudni
betölteni a szerepét, mint 2001 óta.

Nyugdíjrendszer
Kifejtettük, hogy a jelenleg hatályos nyugdíjszabályok bármilyen szigorítását kizárólag bérnövekedést garantáló illetményrendszer átalakításával együtt és csak a módosítás hatálybalépését követõen felszerelt állományra vonatkoztatva tartjuk elfogadhatónak.
Követeltük, hogy a szolgálat felsõ korhatára fix életkorban (legfeljebb 57. életévben) kerüljön rögzítésre, és spanyol, illetve portugál mintára a nyugdíjazást megelõzõ 5 év idõtartamra teremtsék
meg a tartalékállományba helyezés lehetõségét.
Leszögeztük, hogy az állományból önhibájukon kívül (létszámleépítés, átszervezés, egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmatlanság miatt) távozók tekintetében a szolgálati nyugdíj csökkentett
összegben történõ folyósítását elfogadhatatlannak tartjuk! Amenynyiben az említett körbe tartozók továbbfoglalkoztatására a szerv
hibájából nem kerül sor, illetve ha a felajánlott beosztást, illetve
munkakört alapos okból utasítja vissza az érintett, úgy a szolgálati
nyugdíjat teljes összegben kell folyósítani!
Kifejtettük, hogy a kedvezményes szolgálati idõ szorzókat meghatározott beosztások vonatkozásában továbbra is szükségesnek
tartjuk fenntartani. Elfogadhatónak tartanánk egy olyan rendszert,
mely nem a nyugdíjra jogosító idõ kiszámításánál, hanem a nyugdíj mértékének megállapítása során venné figyelembe a veszélyes
beosztásokban szerzett kedvezményes szolgálati idõt.
Pongó Géza fõtitkár
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Hírek, aktualitások röviden
A BM elutasította a lakáshitelek cafetériából
való törlesztésére vonatkozó javaslatunkat
A Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács
(BÉT) 2010. november 5-ei ülésén szakszervezetünk számos kezdeményezést
terjesztett elõ, melyek közül az alábbiakra a Belügyminisztérium a napokban írásban válaszolt.
A Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács
(BÉT) 2010. november 5-ei ülésén a minisztérium támogatását és közbenjárását kértük annak érdekében,
hogy a munkavállalók cafetéria keretük terhére adómentes béren kívüli juttatást igényelhessenek lakáshitelük azon részének törlesztésére, mely az árfolyamváltozások következtében meghaladja a hitelfelvételkor megállapított törlesztõ-részlet összegét. A minisztérium
válasza szerint a javaslat megvalósítására a hatályos jogszabályi
környezet nem ad lehetõséget. A cafetéria elemek devizakölcsöntörlesztési elemmel történõ bõvítésére csak akkor kerülhetne sor, ha
az megjelenne a személyi jövedelemadóról szóló törvény adómentes vagy kedvezményes adózású juttatási elemei között.

A BM szerint alanyi jogon a rendõrök nem
kaphatnak önkéntes nyugdíjpénztári támogatást
Az FRSZ novemberben kezdeményezte a Rendõrség személyi
állományától 2010. január 1-jétõl megvont önkéntes kiegészítõ
nyugdíjpénztári munkáltatói támogatás rendszerének visszaállítását is, hivatkozva egyebek közt arra, hogy az említett támogatási
forma más fegyveres testületnél (Magyar Honvédség) jelenleg is
mûködik, amit szakszervezetünk követendõ példának tart. A minisztérium válasza szerint a BM irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek esetében az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 2010tõl a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékig beépült az állomány tagjai által választható cafetéria elemek közé, így
a foglalkoztatott döntése az, hogy részesül-e benne vagy sem. A minisztérium álláspontja szerint a Hszt. és a Hjt. (katonák szolgálati
törvénye) eltérõ jogi szabályozása folytán a két ágazatban az állomány számára biztosított juttatások egyébként sem vethetõk össze.

Kollektív szerzõdéskötést a BV-nél is
A közelmúltban megkereséssel fordultunk a büntetés-végrehajtási szervezetek országos parancsnokához, mivel információink
szerint az intézménynél a közalkalmazotti állomány jogviszonyát
szabályozó kollektív szerzõdés megkötése van folyamatban.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) alapján, amenynyiben a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik tagsággal a közalkalmazottak körében, úgy a kollektív szerzõdést fõ
szabályként együttesen jogosultak megkötni a munkáltatóval. A
FRSZ ezen a területen rendelkezik közalkalmazotti tagsággal,
ezért a kollektív szerzõdés megkötésébe is be kell vonni bennünket. A törvény által a munkáltató számára elõírt együttmûködési kötelezettségre hivatkozással levélben fordultunk a BV országos parancsnokához, melyben kértük a Büntetés-végrehajtási
Szervezet jelenleg hatályban lévõ Kollektív Szerzõdésének, valamint az új kollektív szerzõdés tervezetének rendelkezésünkre
bocsájtását, továbbá a kollektív szerzõdés-kötés folyamatába
történõ bevonásunkat, így a tárgyalásokon való részvételünk
biztosítását.

Fejlemények a láthatósági mellény ügyben
Lapunk elõzõ számában beszámoltunk arról, hogy az ORFK
rendészeti fõigazgatójához fordultunk a közterület-felügyelõk
rendõrségihez hasonló láthatósági mellény viseletének kivizsgálása, és a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Papp Károly r. dandártábornok a napokban válaszolt, melyben
felsorolta a két testület dolgozói által viselt láthatósági mellények
köti különbségeket. E szerint tehát tény, hogy mindkét mellény
alapszíne sárga, illetve mindkettõn van piros és szürke fényvisszaverõ csík is, de ezek a válaszlevél szerint nem ugyanúgy helyezkednek el, továbbá a „Közterület Felügyelet”, illetve a „Rendõrség” valamint a „Police” feliratozás is megkülönbözteti a két viseletet egymástól.
Igaz, a közterület-felügyelõknél a testületi felirat csak a mellény hátán olvasható, így valóban, aki hátulról követi a közszolgát,
az egyértelmû tájékoztatást kap a testületi hovatartozásról. Véleményünk szerint azt viszont már végképp nem lehet elvárni egy állampolgártól, hogy tisztában legyen a fényvisszaverõ csíkok elhelyezkedésének jelentõségével!
Mindenesetre megnyugtatónak tartjuk azt, hogy bár az ORFK
megállapítás szerint a két mellény között van eltérés, de azok elegendõségének megítélését – mivel a szakszervezetünk által jelzett összetéveszthetõség veszélyét az ORFK sem vitatja – az ORFK szakértõ
testületre bízta. A rendészeti fõigazgatói tájékoztatás szerint a Rendõrség vezetése ezért felvette a kapcsolatot a Magyar Szabványügyi
Hivatallal, szakértõi állásfoglalást kérve abban a kérdésben, hogy a
közterület-felügyelet részérõl történt-e mintabitorlás.

Miért nem lehet sajátra cserélni a korszerûtlen
fegyvertokokat?
Információk szerint az ORFK Mobil Ellenõrzési Csoportja, illetve a megyei fõkapitányságok ellenõrzési szolgálatai ellenõrzéseik
során rendre kifogásolják a tagok által (saját
pénzen) megvásárolt, gyöngyvászon (Nowar)
pisztolytokok (gyorstokok) viselését, és a
rendszeresített PA-63 típusú maroklõfegyver
eredeti (bõr) tokjának alkalmazását kérik számon. Ugyanakkor nyílt titok, hogy a gyári tok
korszerûtlen, esetenként akadályozója lehet a fegyver gyors tûzkészségének elérésében, ráadásként használója könnyen elveszítheti a
póttárat és a tartalék lõszert is. Mindezen hiányosságok miatt megkereséssel fordultunk az ORFK rendészeti fõigazgatójához.

22 milliárdból kárpótolnák az új adórendszer
veszteseit a közszférában
Mintegy 22 milliárd forintot biztosítanának a jövõ évi költségvetésben arra, hogy a közszféra dolgozóinak rendszeres nettó keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- és járulékváltozások
egyébként hátrányosan érintenék õket.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter egy interjúban kijelentette, hogy akinek jövõre csökken a bére a közszférában, az extra
fizetésemelést kap. Kifejtette: a gyermekeseknél nyilvánvaló, hogy
emelkedik a nettó bér; a gyermeket nem nevelõknél valóban van
olyan bérsáv, amelynél csökkenne a nettó bér 1-5 ezer forint körül.
Ezt a versenyszférában a béremelkedés kiegyenlíti majd. Mindenkinek, akinek jövõre csökkenne a nettó bére, az állam annyi plusz öszszeget ad, amellyel az idei szintnek megfelelõen kipótolja az összeget.

Legalább hárman hibáztak
a motoros rendõr halálakor
Hárman már biztosan mulasztottak az M1 autópályán nyáron
meghalt motoros rendõr ügyében, ezt állapította meg a rendõrség
fegyelmi vizsgálata. Tíz ember ellen indult eljárás, közülük hármat
jogerõsen elmarasztaltak, a többiek ügyében még nem zárult le a
vizsgálat. Mint ismeretes, tagtársunk tragikus balesetének minden
körülményre kiterjedõ alapos vizsgálatát az FRSZ kezdeményezte
az ORFK vezetõjénél.
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Rövid hírek, jogsegélyszolgálat

A közszolgálat volt a megszorítások
célkeresztjében
16 százalékos reálbércsökkenést szenvedtek el a magyar közszolgálati dolgozók 2008 óta – állapította meg kutatásában a Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EPSU). Az érdekképviselet a brüsszeli tájékoztatóján keményen bírálta az EU-ban
egyre terjedõ jobboldali-konzervatív nézeteket, és a Nemzetközi
Valutaalapot is, amely a pénzügyi segítségért cserébe rendre állami
kiadáscsökkentést kér. A jelentés szerint 2008 és 2010 elsõ féléve
között 7,1 százalékkal csökkentek a magyar közszférában adott fizetések, ez a két év alatt megfigyelt 9,2 százalékos inflációval
együtt összesen több mint 16 százalékos reálbércsökkenést jelent
két év alatt. (Forrás: Szakszervezetek.hu)

Adómentes lesz a pozitív reálhozam kivétele,
ha az állami nyugdíjrendszerbe megyünk
Adómentes lesz az állami nyugdíjrendszerbe való áttérésnél a pozitív reálhozam, azaz az infláció mértékét meghaladó hozam felvétele készpénzben, illetve átvitele önkéntes nyugdíjpénztárhoz - hangsúlyozta a miniszterelnök szóvivõje sajtótájékoztatóján annak kapcsán,
hogy a kormányfõ két fideszes képviselõtársával közösen politikai
nyilatkozattervezetet terjesztett a Ház elé a kötelezõ magánnyugdíjpénztárak tagjainak védelmérõl. (Forrás: Szakszervezetek.hu)

Indoklás nélküli felmondás, csökkentett
felmentési idõ vár a köztisztviselõkre is?
Januártól a köztisztviselõk felmentési ideje nem lehetne több 2
hónapnál, valamint a jövõ évtõl az államigazgatás mellett a közigazgatásban is lehetõség nyílna a munkavállalók indoklás nélküli
elbocsátására, ha az ezekrõl szóló önkormányzati bizottsági módosító indítványt elfogadja az Országgyûlés.

78 ezer forint lesz jövõre a minimálbér
Jövõre 78 ezer forint lesz a minimálbér, 94 ezer forint a garantált
bérminimum, és a felek megegyezése szerint 4-6 százalékos béremelési ajánlást tartanának kívánatosnak a gazdaságban - ez a megegyezés
született az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ülésén. Míg az elsõ két
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döntés kötelezõ érvényû, addig a bérajánlásnál hosszas küzdelem után sikerült elérni, hogy a végleges szöveg szerint az ne
csak a versenyszférára, hanem minden
munkavállalóra vonatkozzék. (Forrás:
LIGA)

Pintér Sándor: Aki rendõrre lõ, viszonzásra számíthat
Aki rendõrre lövést ad le, várhat a viszonzásra, ami célba talál ezt mondta Pintér Sándor belügyminiszter, amikor több rendõrnek
és civilnek adott át kitüntetést a minisztérium épületében. A tárcavezetõ jutalmat adott át - mások mellett - azoknak az egyenruhásoknak, aki részt vettek a kispesti bankrablók elfogásában.
Pintér Sándor beszédében hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb
igény van arra, hogy az országban rend legyen, a Belügyminisztérium pedig az elmúlt idõszakban megmutatta, hogy ennek eleget lehet tenni. A tárcavezetõ itt példaként említette a kis értékû szabálysértések elkövetõivel szembeni fellépést, illetve a három csapás elnevezésû törvény életbe lépését.
A belügyminiszter arról is beszélt, hogy példamutatást vár a
rendõröktõl, a parancsnokoknak pedig az a feladatuk, hogy ennek
lehetõségét megteremtsék. Az embereket pedig arra kérte, hogy
bízzanak a rendõrségben.
Pintér Sándor a bûnözõknek azt üzente, hogy aki rendõrre kezet emel, a kezét a törvény fogja lehajtani és megbilincselni. Aki
pedig rendõrre lövést ad le, az várhat arra, hogy az viszonzásra kerül és célba talál. (Forrás: BOON)

Nehéz helyzetbe hozhatja a családokat a gyes
változása
Sürgõsséggel tárgyalja a parlament azt a törvénycsomagot,
amely a gyes változásait is tartalmazza. A tervezet szerint a gyermek három éves koráig igénybe lehetne venni a gyest, ugyanakkor
a korábbi nyolc helyett a jövõben már csak legfeljebb hat órát lehet
naponta dolgozni. Akinek beteg a gyereke, az továbbra is tízéves
korig kérheti a juttatást, de a fizetése valószínûleg kevesebb lesz,
mert a munkaidõ-korlátozás rá is vonatkozik. (Forrás: MR1)
Összeállította: v.f.

2011. évi cafetéria – elfogadhatatlan ajánlat
A november második felében a BM
gazdasági és informatikai helyettes
államtitkára, dr. Tóth László tájékoztatta a szakszervezeteket a minisztérium jövõ évi terveirõl. Elmondta, hogy
a belügyi ágazatban csak 116.000
Ft/fõ cafetéria keret áll rendelkezésre, de miniszter úr a 200.000 Ftos kormányzati átlag elérésére törekszik. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy a tervezési köriratban meghatározott, kormányzati szinten egységesen 200.000 Ft/fõ cafetéria keretet nem
lehet túllépni, annak ellenére, hogy a szakszervezetek információ
szerint van egy pár olyan költségvetési szerv, ahol már most magasabb összegû cafetériát garantálnak (pl. Honvédség). Az utazási
bérlet biztosításától a minisztérium ugyancsak elzárkózott. A minisztériumi ígéret szerint a cafetéria elemek, a kifizetés módja, stb.
BM utasításban, illetve a tûzoltóságok esetében BM rendeletben
kerülnek majd szabályozásra.
Valamennyi rendvédelmi szakszervezet egyetértett abban, hogy
az idei évhez képest csökkenés nem fogadható el, ezért a minisztérium által érinthetetlennek minõsített 200.000 Ft-os cafetéria keret
és az idei évben megvalósult magasabb ellátás közti különbözet feloldására több javaslat is megfogalmazódott. A BRDSZ a 200.000
Ft-os keret nettó összegben történõ meghatározását indítványozta.
Az FRSZ részérõl a kormányzati átlag feletti 51.225 Ft egyszeri kereset-kiegészítésként történõ kifizetését követeltük. Természetesen ezen felül az iskolakezdési támogatás és az utazási bérlet biztosítását is kértük, valamennyi juttatást a teljes személyi állományra (hivatásos, kormánytisztviselõ, közalkalmazott) vonatkoztatva.

Kértük továbbá a minisztérium közbenjárását a megyei kollégák
utazását biztosító VOLÁN megállapodások megújításának realizálásához. Mint ismeretes, már az idei évre nézve is voltak nehézségek, mivel a társaságok a kedvezményes utazás biztosításával jelentõs bevételtõl esnek el.
A szakszervezeti oldal a cafetéria tárgyalások következõ fordulójára kimutatást kért a munkáltatói oldaltól a 2010. évi 98.000 Ft
kereset-kiegészítés megvonással, valamint az adóváltozásokkal
érintett személyi kör nagyságrendjére, az elszenvedett csökkenés
mértékére vonatkozóan, felvázolva a keresetvesztés orvoslásának
tervezett módját és ütemezését.
Országos Választmányunk a jövedelmek reálértékének
megõrzését követeli
Az FRSZ Országos Választmánya (OV) 2010. december 7-8-ai
ülésén egyhangúan úgy határozott, hogy a rendõrség teljes állománya vonatkozásában a jövedelmek reálértékének megõrzését követeli! Az OV az idei cafetéria keret összegének csökkentését elutasítja, helyette annak infláció mértékével való megemelését javasolja. Megyei és intézményi elnökeink leszögezték azt is, hogy tárgyalásokat folytatni legfeljebb arról lehet, hogy a BM a cafetéria keret
200 ezer forint feletti részét ne természetbeni, hanem béren kívüli
juttatásként készpénzben fizesse ki!
A tárgyalások lapzártánk után a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács
december 15-ei ülésén folytatódnak. Kérjük olvasóinkat, hogy az
egyeztetések állásáról szóló naprakész információkért keressék fel
honlapunkat (www.frsz.hu)
vm-vf
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A tagság elõnyei - rendõrnõ a LIGA Önsegélyezõ Pénztárban
A LIGA Önsegélyezõ Pénztár vezetõi és a
LIGA társelnöke – egyben a Független
Rendõr Szakszervezet fõtitkára –, valamint
az FRSZ ügyvivõje virággal, édességgel köszöntötték a pénztár elsõ rendõrhölgy tagját.
Gelencsér László, az igazgatótanács elnöke elmondta: reméli, sok rendõr kolléga és
kolléganõ fogja követni Bakos Katalint.
A család pénzügyi szakértõje – aki történetesen unokahúg és naprakész ismeretekkel
rendelkezik a pénzügyi szférában – határozottan ajánlotta a belépést ebbe a pénztárba,
hiszen az önsegélyezõ pénztár nem csak örömben és bánatban segít, de
egy ilyen gazdasági válságokkal sújtott világban is biztos befektetést
jelent megtakarításaink számára.

Néhány szó a LIGA ÖSP-rõl
Ez évben jött létre a Vasutas Önsegélyezõ Pénztár és a Villamos-,
Bányaipari és Közüzemi Dolgozók Önsegélyezõ Pénztár egyesülésével
azért, hogy elsõsorban a LIGA szakszervezetekbe tömörült munkavállalóknak nyújtson egy lehetõséget az öngondoskodásra.

Felelõs gondolkodású ember aktív éveiben havi rendszerességgel félretesz kisebbnagyobb összeget arra az esetre, amely anyagi terhet jelent számára. Ezen esetek bekövetkeztekor – attól függõen, hogy mennyit sikerült felhalmozni a számláján – részben
vagy egészében fedezni tudja a felmerülõ
költségeit.
Nyugdíjba vonuláskor átlépés lehetséges az önkéntes magán-nyugdíjpénztárba,
így az önsegélyezõ pénztárnál összegyûjtött összeg egyben átvihetõ a nyugdíj megtakarításokhoz.
A tagdíj minimum 2.100,- Ft, de a 4.000,- Ft/hó az ajánlott. Ezt fizetheti a munkavállaló – a tagot ekkor 20 % adókedvezmény illeti meg
a befizetett tagdíj után – vagy fizetheti a munkáltató pénztári tagdíjként
vagy béren kívüli juttatási rendszeren keresztül. (Ezekben az esetekben
a tagot nem illeti külön adókedvezmény!)
A pénztár szolgáltatásairól bõvebb információ olvasható a
www.ligaosp.hu weblapon.
Összeállította: v.f.

LIGA HÍREK
Az Orbán-kormány elsõ fél évének értékelése
A LIGA Szakszervezetek komoly önmérsékletet tanúsítva több
mint fél évig türelmet mutatott az új kormánnyal szemben, azt várva,
hogy az megkezdje a társadalmi egyeztetéseket. Ehelyett azonban a
LIGA Szakszervezetek folyamatos megkeresései ellenére a kormány
mellõzte a társadalmi párbeszéd törvénybe is iktatott intézményeit,
és sorozatosan egyeztetések nélkül hozott olyan törvényeket, melyek
egyértelmûen nem szolgálják a magyar állam adófizetõ munkavállalóinak az érdekeit. A LIGA Szakszervezetek eddig is minden olyan
törvényes eszközzel élt, amely még a konfliktusok tárgyalásos megoldásához vezethetett volna, sajnos azonban a kormány egyértelmûen nem hajlandó a legcsekélyebb kompromisszumra sem.
A kormány azon döntéseit, amelyek például ismét meghosszabbították a GYES idejét, az életkor helyett a szolgálati idõhöz kötött
öregségi nyugdíjazás felé mutatnak, a munkavállalókat terhelõ
adók csökkentésével járnak, vagy az állami nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés lehetõségét teremtik meg, a LIGA Szakszervezetek biztatónak találja.
A LIGA Szakszervezetek ugyanakkor sajnálatosnak és a demokratikus jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartja: az indokolás nélküli felmondást, mert az jogorvoslati lehetõség nélkül szünteti meg a jogviszonyt, ezáltal sérti a jogbiztonság elvét; a 98%-os különadót, amely ráadásul nem éri el a kormány eredeti célját, ugyanakkor törvényes és erkölcsös munkavállalói jövedelmeket is sújt; az
évekre visszamenõleges törvényhozást, mert ez a gyakorlat súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot Magyarországon; a magán-nyugdíjpénztári tagdíj befizetések államosítását; a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány államosítását, mert az legnagyobb részt a munkavállalók vagyona volt, amibõl a szociális üdültetést lehetett mindenki
számára biztosítani; az egykulcsos személyi jövedelemadót, mert az
megszünteti a szolidaritás elvét az adórendszerben, ezzel együtt a
havi bruttó 300.000 forint alatt keresõknek nettó elvonást jelent; a
társadalmi párbeszéd intézményeinek leértékelését, figyelmen kívül
hagyását, ellehetetlenítését, ezzel pedig a munka világa szereplõinek drasztikusan csökkenõ befolyását a törvényalkotásra; az alkotmány átmeneti, kapkodó, pártérdekeket szolgáló módosítgatását; az
alkotmánybíróság jogkörének szûkítését, ezáltal a jogi szakmai
kontroll gyengítését; a közszolgálati dolgozók jogainak és juttatásainak folytatólagos csökkentését, a párbeszédrendszer megszüntetésére tett kísérletét, mert ezzel az új kormány folytatja az elmúlt kormányok gyakorlatát, csökkenti a fizetéseket és a létszámot, intézkedéseivel pedig nem a szakmai közszolgálati réteg kialakulását segíti, hanem épp ellene hat; hogy elõzetes megállapodás volt arról,
hogy az OÉT napirendre tûzi a korengedményes nyugdíj kormányrendelet kérdését (határozatlan idõre). Ez a mai napig nem történt
meg, bár az OÉT munkavállalói és munkáltatói oldala is ezt kérte.

Ezért a LIGA Szakszervezetek ismételten felhívja a kormány figyelmét, hogy a mûködése óta hozott elhibázott törvényeket és a
még meg nem szavazott, de már beterjesztett javaslatokat gondolja
át, ezekben a kérdésekben azonnal kezdjen érdemi tárgyalásokat.
Amennyiben erre nem kerül sor, vagy a tárgyalások nem vezetnek
eredményre, a kormány arra kényszeríti a LIGA Szakszervezeteket, hogy 2011. januárjától a rendelkezésére álló minden törvényes
eszközt vesse latba céljai elérése – a munkavállalók gazdasági és
szociális érdekeinek megvédése – érdekében.

Nem támogathatóak Matolcsy nyugdíjtervei
A LIGA Szakszervezetek – bár programja szerint 1998 óta következetesen nem támogatta a magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetését, és azóta is folyamatosan szorgalmazta az önkéntes viszszalépés lehetõségének megteremtését – a Matolcsy György miniszter által bejelentett tervezetet elutasítja.
A bejelentés kapcsán elsõsorban azt sikerült elérni, hogy az eddig is erõsen foltozott nyugdíjrendszerben tovább csökkent a biztosítottak bizalma. Az egyeztetéseket megint elkerülõ, sok millió
munkavállalót érintõ törvényalkotás következtében olyan javaslatokkal állt elõ a kormány, amelyek megszüntetik a társadalombiztosítás társadalmi kockázatközösségét, önkéntes döntés helyett zsarolással bírják rá az embereket a választásra, ráadásul nem a visszalépésrõl nyilatkoztatnak, hanem a „közösségbõl való kilépésrõl”.
A LIGA Szakszervezetek többször szorgalmazta már a nyugdíjrendszer átfogó, szakmai és társadalmi konszenzuson alapuló reformját, melyre kezdetben esélyt látott a Nemzeti Együttmûködés
Rendszerében, de mára világossá vált, hogy a kormány rendre
egyéni képviselõi indítványokkal kerüli el az egyeztetést, leépíti a
társadalmi és szociális párbeszéd húsz éve mûködõ rendszereit,
csavarkulcsokkal elbontja a jogállamiság kordonait és mindezek
következtében szakmailag megalapozatlan döntéseket hoz.
Különösen az olyan nagy rendszerek átalakítása elõtt, mint a
nyugdíj, a LIGA Szakszervezetek szerint elkerülhetetlen a lehetõségek és szabályok tisztázása, a széles tömegek tájékoztatása, a
konkrét és egyértelmû – valamint önkéntességen múló – nyilatkoztatása az érintetteknek. Ebben az esetben minden fordítva történt,
így nõtt a bizonytalanság, teljes a tájékozatlanság és lehetetlen az a
határidõ, amikorra korrekt információk nélkül kell hárommillió
munkavállalónak meghoznia egy stratégiai döntést.
A LIGA Szakszervezetek ezért ebben a formában nem támogatja a kormány most meghirdetett „nyugdíjmentõ csomagját” és arra
kéri a minisztert, hogy javaslatait érdemben tárgyalja meg az érdekképviseletekkel, valamint, hogy hagyjon kellõ idõt az egyeztetésekre és tájékoztatásra.
Összeállította: v.f.
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Minden rekord megdõl egyszer
10 MILLIÓ FORINT FELETT VÁRHATÓ A JÓVÁTÉTEL
A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság jogerõs ítélete megállapította,
hogy tagunk jogviszonyát a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
méltatlansági eljárás keretében jogellenesen szüntette meg. Tagunk
a hivatásos szolgálati viszonya mellett engedélyezett módon egy
nyílászárók beépítésével foglalkozó cég ügyvezetõje is volt. A
munkáltató méltatlansági eljárást indított vele szemben arra hivatkozva, hogy a tudomására jutott információk szerint õ üzleti kapcsolataiban a rendõri hivatásával visszaél, rendõri mivoltával nyomást gyakorol üzletfeleire. Az eljárás során azt a furcsaságot tapasztaltuk, hogy az erre vonatkozó tanúvallomások nem a méltatlansági eljárás keretében merültek fel, hanem a fõkapitányság azt
megelõzõen folytatott le egy belsõ vizsgálatot, ahol a tanúkat meghallgatták, és a tanúk érdekes módon szinte szó szerint azonos nyilatkozatokat tettek. Ezért a méltatlansági eljárásban kifogásoltuk,
hogy a tanúk meghallgatása nem ezen eljárás keretében történik,
ahol kontrollált lehetne, kérdéseket lehetne intézni hozzájuk, ellenõrizve ezzel a szavahihetõségüket, és akár szembesíteni is lehetne
az ellenkezõ vallomásúakat. Mindezek miatt a jelenlétünk nélkül
elõzetesen meghallgatott tanúk ismételt meghallgatását kértük, és
újabbak meghallgatására tettünk bizonyítási indítványt. A meghallgatás során a bizottság erre fogadókészséget is mutatott, azt kérve,
hogy minden szóba jöhetõ tanút jelentsünk be, és egyeztessük a ta-

núk meghallgatásának célszerû
idõpontját az esetleges szembesítésekre tekintettel. A bizottság azonban egyetlen tanút sem hallgatott meg a késõbbiekben,
csak rövidesen határozatot hozott, amelyben az érintettet a hivatásos szolgálatra méltatlannak minõsítették.
Ezzel a tagunk védekezéshez való joga, és a tisztességes eljárás
lényegesen csorbult, amelyet olyan súlyúnak értékelt a megyei bíróság, amely a határozatot jogellenessé teszi. 51 hónap elmaradt illetménye és egyéb juttatásai, 5 hónap felmentési idõre járó átlagkereset, végkielégítésként 6 havi távolléti díj és 2-12 hónapnyi átalánykár megfizetésére számíthat a felperes. A pontos összegszerûségrõl - amennyiben a felek abban megegyezni nem tudnak – a bíróság új eljárás keretében dönt.
Megérte? Én nem lennék egyik fél helyében sem. Hiába a lottónyereménynek is beillõ jóvátétel, az nem feledteti a jogvitával eltöltött csaknem 5 év létbizonytalanságát. A munkáltató számára is
bizonyosan keserves a nem várt fedezetet elõteremteni. De leginkább a Tisztelt Méltatlansági Bizottság tagjai helyében nem lennék
szívesen, mert nem tudtam volna nyugodtan aludni úgy, hogy nyilvánvalóan tudniuk kellett, az eljárásuk szabálytalan, inkorrekt.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos

A napidíj megemeléséért
A munkavállalót kiküldetés teljesítése
esetén napidíj illeti meg, melynek fõ
rendeltetése, hogy az eredeti szolgálatteljesítési helyétõl távol dolgozni
kényszerülõk étkezését biztosítsa. A
hivatásos szolgálati jogviszonyban állók gyakran látnak el összefüggõen több napig is tartó szolgálati feladatot, melynek idõtartamára természetesen az étkeztetésrõl is gondoskodnia kell a munkáltatónak, és amit leginkább az említett napidíj
folyósításával oldanak meg. Ez már régóta így van, és nem is lenne
ezzel semmi probléma, ha a napidíj mértéke az évek során követte
volna az egyre dráguló árakat, de ez sajnos nem így van. A hivatásos
szolgálati jogviszonyban állók esetében a napidíj mértéke a köztisztviselõi illetményalap mértékéhez igazodik, ami mint tudjuk, évek óta
be van fagyasztva. Ráadásul ez évtõl a napidíjból is adózni kell, így a
napi bruttó 460 Ft, illetve amit abból kézhez kap a dolgozó, talán még
egy reggelire sem elég, nemhogy napi háromszori étkezésre.
A napidíj mértékének felemelésére már a korábbi kormányzati
ciklus alatt is történtek szakszervezeti kezdeményezések, de a Független Rendõr Szakszervezet a napokban ismételten a belügyminiszterhez fordult a jelenlegi összeg legalább duplájára történõ növelése érdekében.
A probléma legutóbb a Magyarországra és az Európai Unióba
irányuló illegális migráció csökkentése érdekében elrendelt fokozott határrendészeti tevékenységben résztvevõk ellátása (napidíj)

kapcsán került ismételten a középpontba. A feladatra vezényelt állomány részére ugyanis a vonatkozó rendõrségi norma étkezési ellátásként napidíj folyósítását írja elõ. A fent említett indokokra tekintettel a napidíj helyett természetbeni étkeztetés biztosítását indítványoztuk az érintett állomány számára, melynek teljesítését
azonban az ORFK arra való hivatkozással hárította el, hogy a feladat uniós pénzbõl finanszírozott, melynek szabályai a természetbeni ellátást kizárják.
A napidíj összegének megemelésére irányuló kezdeményezésünkben, az említett uniós feladatra is figyelemmel nemzetközi
összehasonlító adatokra is hivatkoztunk, mert amíg Magyarországon egy rendõrnek napi 2 euró sem jut étkezési költségeinek fedezésére, addig például egy Európa parlamenti képviselõ 298 euró
(azaz 80 ezer forint feletti) napidíjra jogosult, ami nyilvánvalóan
még Brüsszelben is elegendõ arra, hogy az irodai munkában megfáradt politikusok napi háromszor enyhítsék éhségüket!
A belügyminiszternek címzett javaslatunk mellett a konkrét
ügyben a BM európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárához is megkereséssel fordultunk, kezdeményezve, hogy a jövõben
induló hasonló projektek során a minisztérium képviselõi hívják fel
az unió tisztségviselõinek figyelmét a hazai és az ottani életszínvonal különbségeire, illetve – mivel a szóban forgó uniós feladat
2013-ig tart – úgy a lehetõségekhez mérten változtassanak a finanszírozás módján.
dr. Varga Marianna jogász

Minden jó, ha a vége jó…?
Megszüntette a váci rendõrkapitány egy közalkalmazott tagunk
ügyében a fegyelmi eljárást, mivel bebizonyítottuk, hogy az ellene
felhozott 4 „vádpontból” csupán egyet követett el, az is egy 5 perces késés volt, ami a munkában eltöltött hosszú évek alatt csupán
egy esetben fordult elõ. A többi három fegyelemsértés okiratokkal
és szembesítésekkel tisztázható volt, hiszen egyértelmûen tagunk
igazát támasztották alá. A parancsnoka szerint egy nyilvántartást
nem vezetett rendesen, illetve a robotzsaruban (!) kért kimutatást
nem készítette el. Az eljárás során a kiderült, hogy a nyilvántartás
vezetését épp a parancsnok utasítására nem vezette, és épp tagunk
kezdeményezte annak újbóli vezetését. A kimutatás pedig, amit elméletileg kétszeri felhívás ellenére sem készített el tagunk, idõben
elkészült és a parancsnok részére átadásra került, csakúgy, mint
ahogy eddig minden hónapban.
A parancsnok gyanúsítgatásaiból összesen két dolog volt valós,
egy, hogy késett 5 percet, valamint, hogy tagunk valóban nem néz-

te meg, hogy számára a vezetõje milyen
kimutatás készítésére utasította a robotzsaru rendszerben. Ez utóbbira viszont,
közalkalmazott lévén, nem is kötelezhetõ! Ezért a váci rendõrkapitány, méltányolva tagunk évek óta jó és precíz
munkavégzését, úgy döntött, hogy mivel a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is
indokolatlan, a fegyelmi büntetés kiszabását mellõzi.
Minden jó, ha a vége jó – tartja a mondás, már csak azon kell elgondolkodni, mit tehet a késõbbiekben a munkáját jól végzõ beosztott, ha a parancsnoka valami érthetetlen ok miatt olyan mulasztással gyanúsítja meg és indít miatta fegyelmi eljárást, ami meg sem
történt, és ami egy egyszerû ellenõrzéssel kideríthetõ lenne…
dr. Mata Anett jogász

16

2010/10. szám

Jogsegélyszolgálat

FRáSZ

A BM visszakozott,
marad a per a kereset-kiegészítésért
Idén a bruttó 340.000 Ft jövedelem alattiakat megilletõ kétszer
bruttó 49.000 Ft kereset-kiegészítés kifizetése körül az év eleje
óta gondok voltak. A problémát a „jogviszony szünetelés” jogintézményének a különbözõ foglalkoztatási törvények (Mt.,
Hszt., stb.) szerinti eltérõ szabályozása okozta. A Hszt. szerint
ugyanis – a Munka Törvénykönyvével szemben – sem a betegállomány, de még az illetmény nélküli szabadság idõtartama
sem minõsül szünetelési jogcímnek, mivel a törvény taxatíve
csak két esetet, a képviselõi, illetve a polgármesteri jelöltség
idõtartamát minõsíti annak.
A szakszervezetek kezdeményezésére a kereset-kiegészítés folyósításának feltételeit meghatározó kormányrendelet szerint irányadó tárgyidõszakban betegállományban tartózkodók részére végül
a Rendõrség, pontosabban szólva a Magyar Államkincstár (MÁK)
kifizette az elmaradt juttatást, ugyanakkor a GYED-en, illetve
GYES-en lévõ hivatásos állományúak részére nem történt meg a
folyósítás. Bár az igény jogosságát az ORFK az õ esetükben is elismerte, sõt elõször a Belügyminisztérium is támogatólag állt hozzá a kérdéshez – azzal, hogy a folyósítást végzõ MÁK-kal egyeztet
a kérdésben – az automatikus rendezés végül mégis elmaradt.
Fenti elõzmények után derült égbõl villámcsapásként ért bennünket a Belügyminisztérium napokban közzétett hivatalos álláspontja. A tárca ugyanis a korábbi véleményét megváltoztatva úgy
foglalt állást, hogy a gyermek gondozása céljából illetmény nélküli
szabadságon lévõk részére nem jár a kereset-kiegészítés. Ezzel
szemben viszont a minisztérium szerint a távolléti díj folyósítása
mellett – ha csökkentett összegben történik is – a felfüggesztett hivatásos állományúakat megilleti a juttatás, akár utólag is. A minisztérium véleményét azzal indokolta, hogy a GYED-GYES alatt nem
történik illetmény, vagy távolléti díj kifizetés, ami pedig a tárgybani
kormányrendelet alapján a folyósítás egyik konjunktív feltétele.
Az FRSZ Jogsegélyszolgálata a minisztérium azon megállapításával egyetért, hogy a kormányrendelet a jogosultság egyik feltételeként
említi azt, hogy a havi bruttó illetmény 2010. január 1-jén, illetve március 1-jén nem haladhatja meg a 340.000 Ft-ot, viszont e feltételnek a
mi véleményünk szerint elsõsorban éppen a GYED-en, illetve GYESen lévõk felelnek meg, mivel õk egyáltalán nem kapnak illetményt.
Márpedig a nulla egyértelmûen kevesebb mint a 340.000 Ft. Ezen túlmenõen a jogalkotói szándék is egyértelmûen a mi álláspontunkat támasztja alá, mivel a kereset-kiegészítés folyósításával nyilvánvalóan a
legrászorultabb réteget kívánta támogatásban részesíteni a kormány,
melybe az említett személyi kör beletartozik.
Mindezek alapján jogsegélyszolgálatunk tehát továbbra is azon
az állásponton van, hogy a kereset-kiegészítés a GYED-en, illetve
GYES-en lévõ hivatásos állományúaknak is jár. Tekintettel azon-

ban arra, hogy a belügyminisztériumi állásfoglalás alapján a MÁK
a kifizetésekre már biztosan nem fog intézkedni, az érintettek számára csak az egyéni igényérvényesítés lehetõsége marad, melyhez
az alábbi panaszmintát javasoljuk használni.
FRSZ Jogsegélyszolgálat

PANASZMINTA
T. Kapitányságvezetõ Úr!
Alulírott, ……………. (szül., anyja neve, beo.hely) a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 194. §-a alapján
szolgálati panaszt
nyújtok be a 2010. évi kereset-kiegészítés folyósításának elmaradása miatt.
A kereset-kiegészítésre való jogosultság feltételeit a 316/2009.
(XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.
A hivatkozott jogszabályhely d) pontja alapján a kétszer bruttó 49
ezer Ft összegû kereset-kiegészítés csökkentett összegû folyósítására,
illetve megvonására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogviszony a 2009. október 1.-2010. január 1., illetve a 2009. december 1.2010. március 1. közötti idõszakban 45 napnál hosszabb ideig szünetelt, ide nem értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság
miatti jogviszony szünetelés idõtartamát. A Hszt. 51. §-a értelmében
a hivatásos szolgálati jogviszony csak a képviselõi, illetve polgármesteri jelöltség ideje alatt szünetel. Esetemben a Hszt. 51. §-a szerinti
körülmények a Korm. rendelet szerinti idõszakban nem álltak fenn,
vagyis szolgálati jogviszonyom nem szünetelt. Ennek ellenére a 2010.
évi kereset-kiegészítés részemre nem került folyósításra.
Hivatkozni kívánok továbbá arra, hogy fenti álláspontot a Rendõrség, mind a számfejtést 2010. márciustól végzõ Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes vezetõi is elfogadták, nevezetesen, hogy
a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók esetében szünetelési jogcímként kizárólag a Hszt. 51. §-ában szereplõ esetkörök vehetõk figyelembe. A Rendõrség a GYED-GYES-en lévõk kereset-kiegészítésre való jogosultságát külön is megerõsítette a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács 2010. október 11-ei ülésén.
A hivatásos szolgálati jogviszonyom a Hszt. 51. §-a szerint a
Korm. rendelet szerinti idõszakban tehát nem szünetelt, továbbá a
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt valamennyi együttes feltétel esetemben teljesült.
Kérem, hogy fentiek – és a Korm. rendelet alapján részemre járó kereset-kiegészítés kamattal növelt összegben történõ kifizetésére intézkedni szíveskedjen.
dátum, aláírás

Egy becsületbeli ügy
A Pécsi Ítélõtábla jogerõs ítélete kötelezte a TMRSZ-t, hogy
elégtétel adásaként jelentessen meg cikket a Rend-Õr címû lapjában és a honlapján, amelyben kifejtik, hogy jó hírnevemet
megsértették.
Az ügy elõzménye az volt, hogy a TMRSZ honlapja, és 2008/2.
lapszámú Rend-Õr címû idõszaki lapja „Kibújik a szög a zsákból,
avagy szakszervezeti érdekvédelem FRSZ módra” címû írása személyemmel összefüggõen valótlan tényállításokat tartalmazott. A
honlapon megjelent cikk szerint az egyik FRSZ-tag perében „az
FRSZ jogi képviselõje, dr. Oláh Tamás a 6 db kitûzött tárgyalási
napból 4 alkalommal egyszerûen meg sem jelent, és ennek elõzetesen magyarázatát sem adta.” A valótlan tényállítások miatt helyreigazítást kértem a TMRSZ-tõl, amelyre annyiban reagáltak, hogy a
számarányokat javítva már „csak” 2 tárgyalás elmulasztását vetették a szememre, és ez jelent meg a nyomtatott sajtójukban is.
Ezzel szemben a való tény, amelyet a bíróság elõtt bizonyítottam, az az, hogy az ügyben nem 6, hanem 5 tárgyalást tartottak, és

az 5 tárgyalásból 4 alkalommal
személyesen részt vettem, érdemben elõmozdítva a pervitelt. Egy tárgyalási napon
egyéb hivatalos elfoglaltságom
miatt nem tudtam megjelenni,
ezt azonban a felperessel elõre
egyeztettem.
Pert indítottam a TMRSZszel szemben, és a pert jogerõsen megnyertem. Részemrõl az ügyet ezzel rendezettnek tekintem, s bár kaptam elég övön aluli ütést – hisz a vádaskodásra mindenki jobban emlékezik, mint az ügy végeredményére –, fontosabb számomra, hogy energiáimat tagságunk jogvédelmére fordítsam.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Jogerõsen jár az étkezési hozzájárulás
A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság jogerõs ítélete alapján melegétkezési hozzájárulásra jogosultak azok a
hivatásos állományúak is, akik illetmény nélküli szabadságon vannak. A megyei bíróság ítélete osztotta azt
az álláspontunkat, hogy a jogszabály kizárólag a szolgálati viszony fennállását fogalmazta meg feltételként,
egyéb megszorító követelmény nincs, így arra mindenki jogosult, akinek fennáll a jogviszonya, függetlenül
attól, hogy munkát végez-e, vagy sem, mert például gyermekgondozás miatt illetmény nélküli szabadságon van.
Az igények könnyebb érvényesítése érdekében ismét közreadjuk az általunk készített panaszmintát.
dr. Oláh Tamás jogtanácsos
PANASZMINTA
……… 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.) 194. § (1) bekezdésében biztosított jogom alapján az alábbi
szolgálati panaszt
terjesztem elõ.
Elõadom, hogy ………………….. napjától kezdõdõen a …………… utónevû gyermekem gondozása céljából illetmény nélküli szabadságon vagyok, azonban ettõl az idõponttól a munkáltatótól étkezési hozzájárulásban nem részesülök. A fegyveres szerv korábbi gyakorlata alapján azok is kaptak étkezési hozzájárulást, akik gyermekgondozás céljából illetmény nélküli szabadságon voltak (GYES, GYED).
A Hszt. 114. § (2) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja kedvezményes étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra jogosult. A jogszabályi rendelkezés nem módosult, és semmilyen megszorító rendelkezés vagy feltétel nem fûzõdik a jogosultsághoz, kizárólag a szolgálati viszony fennállása. A hivatásos jogviszonyom változatlanul fennáll.
A Hszt. önálló jogszabály, amely kódex jelleggel szabályozza a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket,
a közszolgálati jogviszonyok egy különleges típusa a szolgálati viszony, így nem indokolt összehasonlítani más foglalkoztatási jogviszonybeli rendelkezésekkel az egyes jogosultságokat.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a …………. naptól kezdõdõen adják ki vagy fizessék meg számomra az elmaradt étkezési hozzájárulást, havonta 6.000,-Ft értékben, továbbá annak középidõtõl számított kamatait.
Dátum, aláírás

Utoljára a gépi ruhaszámlákról
A hivatásos állomány részére májusban folyósított ruhapénz elszámolásával kapcsolatban a kollégák részérõl jelzett problémák miatt az idei évben a Független Rendõr Szakszervezet
többször is megkereséssel fordult az Országos Rendõr-fõkapitányság illetékeseihez.
Az év közepére kikristályosodott, hogy szigorúan veszik azt,
hogy csak a saját használatra vett ruházati termékek érvényesíthetõk,
tehát férfi csak férfit, nõ csak nõit számoltathat el. Ennek kapcsán
azonban problémaként jelentkezett, hogy egyes cégek (pl. Hervis,
C&A) gépi számlái a megvásárolt terméknek csak a kódját rögzítik,
melybõl nem állapítható meg a ruhacikk természete (férfi, vagy nõi
ruhadarab), és ezért ezeket a számlákat a GEI-k visszaadják.
Az ORFK-tól még az elszámolási idõszak (október 31.) lezárulása elõtt segítséget kértünk a probléma megoldásához, melynek
kapcsán elõbb az ORFK közgazdasági fõosztályvezetõje, majd gazdasági fõigazgatója is megerõsítette, hogy a termékbeazonosítást a
GEI munkatársai fogják elvégezni a szóban forgó cégektõl bekért

termékkódok alapján. A november 15-ei
RÉT (Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács)
ülésen elhangzott ORFK tájékoztatás szerint
a cégek irányába a Rendõrség részérõl a
megkeresés már megtörtént.
Lajtár József r. vezérõrnagy ezt követõen
írásban is megerõsítette, hogy a termékbeazonosításhoz szükséges kódtáblázattal a GEI-k rendelkeznek, így
indokolatlan számlavisszaadástól nem kell tartaniuk a kollégáknak.
Amennyiben konkrét munkavállaló és számla vonatkozásában mégis probléma merül fel, úgy azt a regionális GEI-k irányába kérik jelezni, ahol a kivizsgálásra intézkednek.
Az ORFK tájékoztatására figyelemmel felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy amennyiben a jogszerûen elszámolható ruhaszámláikkal kapcsolatban hasonló gond merült fel, azt jelezzék tisztségviselõinknek, akik segítenek a probléma orvoslásában.
dr. Varga Marianna jogász

Ruhapénz az RTF-en, humánus vezetõi döntéssel!
Bár az év vége felé elég borús hangulat uralkodik a munkavállalók körében, mivel a jövõ évben nem sok jóra lehet számítani (az adójogszabályok változása miatt, a családi adókedvezményt figyelmen kívül hagyva a dolgozók 2/3ának lenne kevesebb vagy változatlan az illetménye, valamint az idei béren kívüli juttatások
csökkentésétõl is tartani lehet), de azért vannak
pozitív események is, amelyek mellett nem szabad szó nélkül elmennünk.
A Rendõrtiszti Fõiskola kollektív szerzõdése
szerint a közalkalmazottak részére ruházati költségtérítés a mindenkori költségvetés függvényében fizethetõ. A
napokban örömmel értesültünk róla, hogy az RTF rektora a közalkalmazotti állomány részére 90.000 Ft/fõ – illetve az év közben
felszerelõk esetében az összeg idõarányos részének – kifizetésérõl
rendelkezett, amely november közepén meg is történt. Üröm az
örömben, hogy – talán a novemberi kifizetésre tekintettel – de az
intézmény végrehajtói a kiutalt ruhapénzzel történõ elszámolás te-

kintetében úgy rendelkeztek, hogy csak a november 11. és december 15. között kiállított számlák érvényesíthetõk. Ez nyilvánvalóan sérti a dolgozók méltányolható érdekeit, mivel így aránytalanul
rövid idõ áll a munkavállalók rendelkezésére, fõként akkor, ha figyelembe vesszük azt is, hogy tulajdonképpen egy éves juttatásról
van szó.
Az említett indokok alapján ezért megkereséssel fordultunk az
RTF rektorához, melyben az elszámolási idõszak meghosszabbítását
kértük az intézmény vezetõjétõl. Jogászaink, valamint pénzügyi
szakembereink véleménye szerint ugyanis sem jogszabályi, sem
számviteli akadálya nincs annak, hogy a 2010 évben korábban kiállított ruhaszámlák is elfogadásra kerüljenek, márpedig a juttatásban
reménykedõ és elõre látó dolgozók már az év közbeni vásárlásaik során eszerint jártak el, vagyis többen rendelkeztek ez évi számlákkal.
Tisztségviselõnk visszajelzése szerint az RTF rektora példaértékû gyorsasággal és humános hozzáállással teljesítette kérésünket,
lehetõséget biztosítva az intézmény közalkalmazottainak a korábbi
ruhaszámlák leadására.
dr. Varga Marianna jogász
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Kandi kamera a BRFK-n?
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság valamennyi szervezeti egységénél október 15-ei határidõvel levetítésre került egy oktatófilm,
amelyben a rendõri passzivitás, illetve a szolgálatban kifogásolható viselkedési, magatartási formák kerültek bemutatásra. Az oktatófilm – kérésünkre – tisztségviselõink számára is bemutatásra került, melynek kapcsán meggyõzõdhettünk arról, hogy bizony az
személyiségi jogokat sért, mivel a filmben – feltehetõen tudomásuk
nélkül szereplõ – kollégák arca a képsorokon jól kivehetõ. A film
pedig bizony sokszor megmosolyogtató szituációkban mutatja a
kollégákat (pl. ásítanak, könyökölnek), ezáltal a társaik elõtti lejáratásukra is alkalmas.
A film megtekintése után ezért megkereséssel fordultunk a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság vezetõjéhez, tájékoztatást kérve
a filmkészítés körülményeirõl, valamint arról, hogy az arcuk bemutatásához a felvételen szereplõk írásbeli hozzájárulását beszerezték-e. Aggályunkat fejeztük ki az adatvédelmi szabályok betartásával és a film készítésének körülményeivel kapcsolatban
egyaránt, mivel nagy valószínûséggel titokban készült felvételek-

rõl van szó. Tájékoztatást
kértünk arról is, hogy a
filmben szereplõk által tanúsított magatartás miatt –
ami a filmanyag kicsengése szerint elítélendõ, bár a
cselekmény beminõsítésére és a „jogsértés” tárgyára
vonatkozó utalást, illetve
magyarázatot az anyag
nem tartalmaz – kezdeményeztek-e valakikkel szemben és milyen
eljárást, és ha igen, akkor azok jelenleg hol tartanak.
A BRFK vezetõje megkeresésünket a kérdéseink érdemi megválaszolása nélkül azzal hárította el, hogy a szóban forgó filmanyag
az ORFK-tól származik. Kérdéseinkkel ezért a napokban az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõjéhez fordultunk, akitõl a fentiekre érdemi választ várunk.
dr. Varga Marianna jogász

BRFK parkolási gondok
Szakszervezetünk korábban a Budapesti Rendõrfõkapitányság és a Fõvárosi Közgyûlés segítségét is
kérte a BRFK által üzemeltetett – megkülönböztetõ
jelzés nélküli – gépjármûvek parkolási problémájának megoldásához. A parkolási engedélylyel nem rendelkezõ gépjármûvel szolgálatban lévõ állomány rendõri feladatainak hatékony ellátását ugyanis nagyban veszélyezteti
az, ha az intézkedést csak a szükséges parkolási díj befizetése után
kezdhetik meg, mivel annak elmulasztása esetén a bírság kifizetése is a kollégákat fenyegeti. A Fõvárosi Önkormányzatnál ezért
kezdeményeztük a Budapesti Rendõr-fõkapitányság részére biztosított engedélyek darabszámának megemelését (az engedélyek dbszáma sajnos csak a gépjármûpark kb. felére elegendõ), illetve a
Fõvárosi Közgyûlés segítségével a Budapesten mûködõ parkolási
társaságok és a BRFK között olyan megállapodás megkötését,
amely alapján a fõkapitányság használatában lévõ szolgálati gépkocsiknak engedélyeznék az ingyenes parkolást. Sajnos javaslataink nem vezettek eredményre.
Fenti elõzmények után a közelmúltban Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultunk a KRESZ módosítását kezdeményezve,

amely véleményünk szerint legálissá tenné a megkülönböztetõ jelzés nélküli rendõrségi gépjármûvek parkolását. Javaslatunkkal ellentétben a minisztérium a megoldást ismételten a Fõvárosi Közgyûlés kompetenciájába utalta, amely a díjfizetés alól felmentést
adhatna. Ily módon tehát patthelyzet alakult ki. Ugyanakkor az Országos Rendõr-fõkapitányság gazdasági fõigazgatója felvetett egy
megoldási lehetõséget, nevezetesen, hogy a Budapesti Rendõr-fõkapitányság részére rendszámra szóló engedély helyett a rokkant
gépjármûvekhez hasonló, nem rendszámra szóló, hanem jelzéssel
ellátott „biankó” engedélyek kerülnének kiadásra, mellyel a fõkapitányság már meg tudná szervezni a szolgálati feladatok akadálymentes ellátását.
Fenti elõzmények után a közelmúltban Budapest új fõpolgármesteréhez fordultunk a BRFK elõzõek szerinti parkolási engedélyekkel történõ ellátásának ügyében. Velünk párhuzamosan a Belügyminisztérium is lépéseket tett az ORFK gazdasági fõigazgatója
által felvetett megoldási javaslat realizálása érdekében. A BM közigazgatási államtitkára a napokban levélben tájékoztatta szakszervezetünket arról, hogy a minisztérium megkereséssel fordult a Fõvárosi Önkormányzathoz további 200 db biankó parkolási engedély kiadása céljából. Reméljük, hogy az együttes kezdeményezés
eredményre vezet!
dr. Varga Marianna jogász

Se egyenruha, se ruhapénz?
A SZÉF november közepén megrendezett szakértõi fórumán bemutatásra kerültek az új rendõrségi egyenruházati termékek (az átmeneti és
téli dzseki, a nadrágok és az ing), melyek tekintetében - a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkára, Tóth László szerint - miniszter úr rövid idõn belül dönteni fog. Az ülésen a munkáltatói oldal a
bemutatott egyenruházati termékek elfogadhatóságáról a szakszervezeteket nyilatkoztatni kívánta.
Az ülésen kinyilvánítottuk, hogy nem a szakszervezetek fõtitkárainak, jogászainak kompetenciájába tartozik megítélni az egyenruházat
megfelelõségét, ráadásul a termékek csapatpróbája sem történt még
meg, így érdemben nyilatkozni nem áll módunkban. Indítványoztuk,
hogy a szervezeteink részérõl delegált hozzáértõ személyek bevonásával kerüljön sor egy újabb egyeztetésre, amennyiben a szakszervezetek
véleményét miniszter úr valóban figyelembe kívánja venni.
A helyettes államtitkár garanciát vállalt a termékek csapatpróbára
bocsájtására. Elmondta továbbá, hogy miniszter úr napokon belül döntést hoz arról is, hogy a bevetési ruhával történõ ellátás a teljes állományra vonatkoztatva kerül-e megvalósításra, vagy csak azok kapnák
meg, akik még egyáltalán nem lettek felszerelve vele (pl. a volt határõrök és a nõk). A teljes állomány ellátása ugyanis 820 millió Ft-ba kerül, a rendelkezésre álló 300 millióval szemben. A minisztérium államtitkára homályosan utalt arra is, hogy olyan megoldás is felmerülhet,
hogy az egyen- és vegyesruhásoktól 2011-ben visszatartott 80%, illet-

ve 70% ruhapénz terhére
az állomány egy részének
a bemutatott új egyenruházati termékeket biztosítanák. A bakancs az ígéret
szerint mindenképp szerepel a 2011. évi felszerelésben.
Kérdésünkre, hogy
miért ennyire sürgõs az egyenruházati kérdés, Tóth László azt a magyarázatot adta, hogy a Hszt. 116. §-a alapján csak új egyenruházatra
lehet visszatartani a ruhapénzt, és hogy ha egyszerûsített eljárásban, de
közbeszerzési eljárást mégis le kell folytatni, így a határidõk szorosak.
Még így is csak 2011. december 31-re ígérte államtitkár úr az új egyenruházati termékekkel történõ ellátás megvalósulását. Ezek szerint az
egyen- és vegyesruhás állomány jövõre ruhapénzt is alig kap majd, de
lehet, hogy egyenruhát se, a Rendõrségen jellemzõ határidõ csúszások
miatt!
Ismeretes, hogy a ruhapénz visszatartását lehetõvé tevõ megállapodást az FRSZ (a BRDSZ-el, az RV-vel és az RKDSZ-el szemben) nem
írta alá, elutasító álláspontunkkal azonban kisebbségben maradtunk a
tárgyalások során.
vm-vf
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FRSZ pókerbajnokság:
háromszáz nevezõ, háromszáz mosolygós arc
EGYÉNIBEN SZOLNOKI, CSAPATBAN FÕVÁROSI GYÕZELEM
Az elmúlt évtized legnépszerûbb kártyajátéka, amely állandó
jelzõvel ruházta fel a játékosokat. Az olimpiai részvételre is
kandidáló sportág kedvelõinél ugyan kívánatos a pókerarc, ám
nem alapkövetelmény - errõl a november 27-én, elsõ alkalommal megrendezett FRSZ bajnokságon is meggyõzõdhettünk. A
fõvárosi Lurdy-házban mûködõ Miami Póker Klub nem csak
tökéletes feltételeket teremtett a vetélkedõ lebonyolításához:
apró figyelmességek mellett értékes díjakat is felajánlott a legsikeresebb játékosoknak.
A versenyre vidáman várakozó, az asztaloknál azonban már ellenfelekként küzdõ kollégák a regisztráció során csak elvétve tárgyaltak az esélyekrõl. Valamennyien úgy gondolták: a baráti körben,
vagy az online játékok során megszerzett tudásuk tesztelésére kiválóan alkalmas a vetélkedõ, s közben kellemes társaságban tölthetik el
a hétvégét. A pókerbajnokságon indulók közül néhányan ugyan még
nem tagjai az FRSZ-nek, ám mint jelezték: ez a program azt igazolja, hogy a testületen belül mûködõ érdekvédelmi szervezetek között
található olyan, amely képes igazi közösségi programok kezdeményezésére. Perlaki Mária és Ducsai Péter - a Készenléti Rendõrség
munkatársai – otthon, baráti körben és számítógépen egyaránt felmérhette már tudását, de ez a verseny egészen más kihívás elé állította õket. Mint mondták: a jókedv a fontos, s hogy legalább néhány
kört túléljenek. A Sánta Zoltán, Perjési Tamás és Bánfi Imre alkotta
trió hangulatát sem ronthatta el a lapjárás, hiszen már a verseny elõtt
kiderült: Tamás és Imre csak a második helyet célozhatja meg.

Az egyik asztalnál két, a fõvárostól egyaránt távol lévõ város
rendõrei ismerkedtek egymással. Pápa László régióelnök Nagyatádról, Bugyik Tamás Békéscsabáról érkezett a pókerversenyre – s
nem egyedül. A somogyi kisvárosból nyolcan, a békési megyeszékhelyrõl négyen keltek útra egy kellemes, játékos – s talán sikeres – nap reményében.

Szél József, a Független Rendõr Szakszervezet elnöke megnyitójában ez utóbbi tényt emelte ki, hiszen mint hangsúlyozta: az óriási érdeklõdés visszaigazolja, hogy a szervezõk létezõ igényre tapintottak rá. Az elsõ FRSZ pókerbajnokság tapasztalatai alapján
pedig tovább bõvíthetõ a hasonló programok sora – a jövõben esetleg regionális szinteken megrendezve.
Közel tizenegy órán keresztül, több tucat asztalnál zajlott az
„ütközet”, melynek végén Szilágyi Andor, a Szolnok megye Rendõr-fõkapitányság munkatársa vehette át a gyõztesnek járó díszes
serleget, a képzeletbeli dobogóra pedig maga mellé invitálhatta a
nagykanizsai Szabados Gábort és a kecskeméti Eszes Norbertet. A
hölgyek közül a legjobban Kóródi Zsuzsanna, az NNI munkatársa
végzett: a tizenhetedik helyen esett ki. Csapatversenyben az ORFK
GEI játékosainak diadalát rögzíthettük, a második helyen az NNI,
a harmadikon pedig a fõvárosi, X. kerületi kapitányság „válogatottja” végzett.
AZ FRSZ pókerbajnokság szellemi atyja és fõrendezõje, Weisz
József a maratoni program zárásakor csak elégedett emberekkel találkozhatott, s õk nem fukarkodtak a dicsérõ jelzõkkel.
- Minden rendezvény a visszacsatolással zárul, de ezúttal
nem azon kell gondolkodnunk, hogy mit kellett volna másképp
tennünk a siker érdekében. A versenyzõk száma, véleménye megerõsített bennünket abban, hogy érdemes az „alulról jövõ” ötleteket felkarolni. A jelenlévõk elismeréssel szóltak a szervezésrõl,
a minõségi kiszolgálásról, a Miami Póker Klub munkatársainak
figyelmességérõl: az emlékzseton és az értékes ajándékok azt jelzik – a házigazda is fontos eseményként kezelte az FRSZ pókerbajnokságot. A résztvevõk azonban folytatást várnak, tehát nem
pihenhetünk meg a babérokon: várhatóan tavasszal rendezzük
meg a közép-magyarországi versenyt. Joggal remélhetem annak
eredményes lebonyolítását, hiszen olyan kiváló partnerek voltak
ezúttal is segítségemre, mint Berta Tibor és a központi iroda
munkatársai.
Süli Ferenc

Vigyázzunk, mert egyesek harapnak!
Egy közalkalmazott szakszervezeti tagunk fordult hozzánk segítségért egy szörnyû eset kapcsán. Történt ugyanis, hogy egy
ismerõsénél vendégeskedett, ahol is kislányát váratlanul a vendéglátó egyik kutyája megtámadta, s harapásaival az akkor
másfél éves gyermek bal szemében olyan sérülést okozott, mely
vakságot eredményezett. A házigazda a felelõsségét elismerte, s
kérte - a fennálló felelõsségbiztosítása alapján - hogy biztosítója a kislány részére fizessen kártérítést.
A biztosító azonban a biztosítási szolgáltatás teljesítése elõl elzárkózott, álláspontjuk szerint ugyanis a házigazda felelõssége az
ügyben nem állapítható meg.
Sajnos ez a történet nem teljesen ismeretlen, még 2002-ben történt
ugyanis, hogy egyik vidéki tagunk feleségét és gyermekeit támadta
meg az utcán egy nagytestû kutya, s ezen támadás a súlyos sérüléseken túl még terhesség megszakítást is okozott. A kutyatulajdonos sza-

bálysértési felelõsségét a városi önkormányzat határozata jogerõsen is
megállapította, s 50.000 Ft-os pénzbírsággal sújtotta.
Akkor peren kívül sikerült a kutya
tulajdonosával kártérítés megfizetésében megállapodni, s szerencsére
nem sokkal késõbb tagunk felesége
ismételten terhes lett és egészséges
gyermeke született.
Visszatérve alapügyünkhöz, reméljük, hogy immár szakszervezetünk támogatásával és jogászaink segítségével sikerül majd a biztosítót is más belátásra, kártérítés megfizetésére bírni, mert célunk, hogy a
kislány egy külföldi mûtét segítségével újra mindkét szemével lásson.
dr. Tordai Gábor jogtanácsos
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Demján Zsolt: a rendõri munka elismeréséért harcolunk
A fizetések reálértéke csökken, a feladatok sûrûsödnek.
Az állomány úgy látja: egyre értelmetlenebb utasításokkal kell megbirkózniuk a vezetõknek, de a szervezet koncepciótlan mûködésének kedvezõtlen hatásai végül ott
csapódnak le, ahol az érdemi tevékenység folyik – a nyomozóknál, a közterületeken szolgálatot teljesítõknél.
Demján Zsolt régióelnök szerint ebben a szituációban az
érdekvédõk kötelessége a rendõri munka elismerésének
biztosítása, a testület presztízsének helyreállítása.
- Alulnézetbõl is egyértelmû, hogy a parancsnokok látják
a kollégák szenvedését, de szórják a hamut a fejükre. A szakmai irányítók ugyanis – érthetõ okokból – nem merik felvállalni a konfrontációt a politikai vezetéssel. Számukra egyetlen lehetõség marad: a feladatokat „el kell adni” a beosztottaknak. Ebben a miliõben háttérbe szorul az a kívánalom,
hogy a parancsnok tegyen meg mindent az állomány optimális munkafeltételeinek biztosításáért. De vajon hogyan várhat lojalitást azon munkatársak részérõl, akiknek gyakran
bíróságra kell menniük azért, hogy jogos járandóságaikat
megkapják! Úgy látom: egyre nagyobb a távolság a vezetõk
és a beosztottak között. Ilyen helyzetben komoly szerepük lehetne a szakszervezeteknek, ám ezen a téren is óriási ellentmondásokat fedezhetünk fel. Egyes érdekvédõk az összefogás helyett csak a kommunikációra helyezik a hangsúlyt,
míg az FRSZ a tárgyalásos megoldások híve.
Demján Zsolt szerint kitapintható, hogy a parancsnokok,
a politikai és szakmai irányítók bizalmatlanok az állománynyal szemben – a belsõ ellenõrzés szigorítása egyértelmûen
erre a tényre utal.
- Feleslegesnek tartom a drákói rendelkezéseket, hiszen a
testület eddig is kivetette magából azokat, akik méltatlanná
váltak az egyenruha viselésére. Ma mindenki a túlélést tekinti alapcélnak, ezért érthetõ, ha esetenként a munka minõsége is kifogásolható. S ne feledjük el: nem lehet valamennyi
rendõr mögé ellenõrt állítani. Ehelyett olyan pragmatikus
dolgokkal kellene foglalkozni, mint az állomány egyenruhája, mely egyre silányabb, s egyre drágább.

Nemritkán periférikus kérdések körül folyik a meddõ vita, holott a lényegrõl, a szakmát gyakorlók megbecsülésérõl, a testület presztízsérõl
kellene beszélnünk. Arról,
hogy egyes jogvédõ szervezetek is aláássák a rendõrség tekintélyét. Meggyõzõdésem,
hogy a jogszabályok gyakran
a gyors és szakszerû munka
gátjai, ezért csak az ügyészségnek kellene felügyelnie a
rendõrséget.
Az általános gondok felvetése után a régióelnök a szûkebb pátria szervezeti kérdéseire is kitért. Az észak-magyarországi területen lassú csökkenést tapasztalhatunk az
FRSZ tagok számát illetõen – ez fõként a 2004 óta érzékelhetõ jelentõs fluktuáció miatt következett be. Demján Zsolt
szerint a szervezettségi arány – különösen Borsodban –
ugyan még mindig elfogadható, de kiegyensúlyozott, a valóságot feltáró szakszervezeti munkával tovább bõvíthetõ a
Független Rendõr Szakszervezet szimpatizánsainak köre.
Ennek azonban feltétele, hogy az eddig követett útról nem
szabad továbbra sem letérni, vagyis a siker záloga a kompromisszumok keresése.
- Meggyõzõdésem, hogy azon a szinten kell kezelni a
problémákat, ahol születtek. Így van ez még akkor is, ha
egyes parancsnokok személyük elleni támadásnak tekintik a
szakszervezetek észrevételeit. Nem vagyunk könnyû helyzetben, hiszen testületen belül is csökken a szolidaritás. Mégsem tehetünk mást, mint hogy következetesen kiállunk tagjaink érdekeiért – erre szól a megbízásunk, erre kaptunk tõlük
meghatalmazást.
Süli Ferenc

FRáSZ

2010/10. szám

Mikulás ünnepség

21

Mikulás ünnepség Tapolcán
Több éves hagyománynak megfelelõen az „FRSZ Mikulása” idén
is ellátogatott a Tapolcai Rendõrkapitányságra. A gyerekek a „Hull
a pelyhes fehér hó…” címû dallal várták – stílusosan -, ugyanis hatalmas havazás kíséretében érkezett a piros ruhás ajándékosztó. Mivel a hosszú út kimerítette Télapót, segítséget kért az „aprónéptõl”,
akik boldogan jelentkeztek a feladatra. Többen körülvették, és hangosan ismételték annak a nevét, akit a Télapó fáradt hangján szólított. Volt, aki az ajándék átadásában segített. A „közös munkát” nagyon élvezték a gyerekek, boldogok voltak, hogy segíthettek.
A munkában megfáradt kicsik üdítõitallal, sós süteményekkel
csillapíthatták szomjúságukat és éhségüket. Próbára tehették rajz és
színezõ tudásukat is, szüleik pedig a gyermekfelügyelet mellett
módot találtak beszélgetésre, kellemesen együtt töltve ajándékozás
után az idõt.
Hartmann István régióelnök

Ajkán járt a Télapó

Az Ajkai Rendõrkapitányságon dolgozó kollégák kisgyermekeinek
szerzett örömöt a Mikulás. A kapitányság nagytermében gyülekeztek a kicsik és az õket kísérõ szülõk. Szinte tapintható volt részükrõl a várakozás feszültsége. Hogy az idõ gyorsabban teljen kifestõ,

kirakójáték, társasjáték állt rendelkezésre, valamint bõven ropogtatnivaló és üdítõital: éhség, szomjúság esetére.
Az ünnephez méltóan hóban érkezett a Télapó. Meg is kérdezték tõle a gyerekek: „Szánnal érkeztél?” Mire a Télapó: „Igen, természetesen!” „És hol a szánod?” Erre a fogós kérdésre csak rögtönözni lehetett, mivel valójában autóval hozták. „A város határában
kellett hagyni a rénszarvasokkal együtt, mert a városban nem tudnak rendesen viselkedni a szarvasok.”
E kis párbeszéd után következett az ajándékosztás, minden kisgyermeket név szerint szólított a „Nagyszakállú”, akik többnyire
szülõi „segítséggel” vették át a csomagot, majd boldogan távoztak
a helyükre, folytatva addigi elfoglaltságukat. Volt, aki verssel,
énekkel kedveskedett a Mikulásnak.
Ajkán másodszor került megrendezésre - az FRSZ segítségével
- az ünnepség. Több apróság látogatott el mint tavaly, szeretnénk
folytatni, a városban hagyományt teremteni a mikulásnapi ajándékosztással, a Télapó látogatásával.
Hartmann István régióelnök

Mikulás ünnepség Miskolcon
A Mikulás ez évben is eljutott Miskolcra. Egy évvel ezelõtt az
akkor éppen az egészségügy bársonyszékében ülõ egyik miniszter azzal riogatta a gyerekeket, hogy ne menjenek szüleikkel
nagyobb rendezvényekre, ahol találkozhatnak a Mikulással,
mert ajándéknak a madárinfluenzát fogják megkapni. Sok helyen vissza is mondták az ünnepség megtartását, és szép csendben kerültek kiosztásra az ajándékcsomagok.
Idén az idõjárás próbálta megakadályozni az ünnepséget és a találkozást a Mikulással. December 1-jén a délután folyamán a csapadékos idõ egyik legrosszabb fajtája, az ónos esõ lepte meg Miskolcot. Teljes káosz uralkodott el a városon a közlekedés terén. Az
utak nagy része szinte jégpályává változott.
Ilyen körülmények között készültünk az ünnepségre. A Független Rendõr Szakszervezet által korábban meghirdetett
rendezvényre nagyon sokan jelentkeztek. A kapitányság nagyterme lassan telt meg. Gyerek zsivajtól lett

hangos
a
munkaidõ leteltével elcsendesült
épület.
A köszöntés után a
gyerekek kíváncsian várták a bábelõadást, melynek aktív részesei lettek
a bábosok révén. Kiabálva segítették a számukra kedves hõst célja
elérésében. A bábelõadást követõen együtt énekelve várták a Mikulást.
A Mikulás, miután megérkezett, név szerint szólította ki a gyerekeket, és kedves szavak kíséretében adta át az ajándékokat. Elköszönés elõtt megígértette a gyerekekkel, hogy a következõ egy évben jók, és szófogadóak lesznek. Majd elköszönt a gyerekektõl és
elindult az egy évig tartó útjára.
Asztalos Zoltán, a Miskolci Tagszervezet titkára
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Kispályás focibajnokság Encsen
Az Encsi Rendõrkapitányságon –
már hagyományos módon – minden
évben megrendezésre kerül a labdarúgó kupa, amelyen a kapitányság
dolgozói és a nyugállományba vonult kollégáink vehetnek részt. Az
idén 2010. november 5-én a Szikszói
Rendõrõrs rendezte meg a tornát a
Szikszói Városi Sportcsarnokban „Szikszói Rendõr Kupa
2010.” elnevezéssel, amely elnevezés
hagyományosan a rendezõ szervet és
az adott évet jelöli. A labdarúgó torna
a Független Rendõr Szakszervezet BA-Z megyei szervezetének és az encsi
tagszervezetének támogatásával került megrendezésre.
Hat csapat (Szikszó Rendõrõrs, Gönc
Rendõrõrs, Krasznokvajda RendõrõrsHatárrendészeti Alosztály, Bûnügyi Osztály, Közrendvédelmi Alosztály és a
Körzeti Megbízott Alosztály) körmérkõzéses rendszerben küzdött a trófeáért,
amely során a dobogó legalsó fokára a
Közrendvédelmi Alosztály, a második
helyre a Krasznokvajda RendõrõrsHatárrendészeti Alosztály csapatai értek,
míg az elsõ helyezett teljesen megérdemelten a KMB Alosztály csapata lett.
Különdíjak is kiosztásra kerültek, így
a legjobb kapus címet Szabados Gábor
(KMB Alosztály), a legjobb mezõnyjátékos címet Tóth Tibor (Krasznokvajda
Rendõrõrs-Határrendészeti Alosztály)
érdemelték ki, a gólkirály pedig Fülöp
Norbert (KMB Alosztály) lett. A tornán
izgalmas és kemény mérkõzések is voltak, egyik tagtársunk bordatörést is szenvedett, de egyetlen szándékos durva szabálytalanság sem történt, a sérülések a
küzdelem hevében keletkeztek.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Balázs Sándor, az FRSZ B-A-Z
megyei elnöke és Demján Zsolt, az
FRSZ Észak-magyarországi Régiójának
elnöke is, akiknek ezúton is köszönöm a
támogatásukat és azt, hogy jelenlétükkel emelték a torna rangját.
Az eredményhirdetést követõen került
sor a szokásos focit követõ vacsorára,
amely során közösen elfogyasztottuk a fi-
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