Mi nem csak beszélünk, teszünk is!
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20 éves az FRSZ

Pongó Géza

Demokratikusan mûködõ munkahelyekért,
tagjaink elismeréséért dolgozunk
Immár több mint fél emberöltõ telt el a
Független Rendõr Szakszervezet megalakulása óta, s az idõ gyors folyásán elmerengve joggal tehetjük fel a kérdést:
eleget tettünk-e az alapítók vágyainak?
Méltóak vagyunk-e azokhoz az álmodozókhoz, akik a rendszerváltás lélekemelõ idõszakában nem önmagukra, nem
saját karrierjük ápolására gondoltak elõször. Azokra a fiatal rendõrökre is emlékezünk most, akik – Ady szavaival - a
tûz csiholójaként bátrak mertek lenni.
Mert bátrak voltak, hogy korábban soha
nem járt utat mutattak fel a rendõrség több tízezres állományának
– olyan közös lehetõséget, melynek során egy demokratikusan mûködõ, a dolgozók élet- és munkakörülményeit állandóan javító
szervezetté formálhatják munkahelyüket.
Most, két évtized múltával – ahogy kongresszusainkon rendszeresen megtettük – ismét korrekt mérleget kell készítenünk. Az eredeti célokat, elképzeléseket kell szembesítenünk a tényekkel, s ennek zömmel közösségi, de egyéni feladatai is vannak. Az ünnepi
megemlékezés meghitt pillanataiban sem szabad elfeledkeznünk
közös döntéseinkrõl, hiszen ezek nem csak a munkáltatóval való
kapcsolatok minõségére voltak hatással – a Független Rendõr
Szakszervezet testületen belüli megítélését is érdemben befolyásolták. Számunkra azonban természetesen az a legfontosabb, hogy
tagjaink elismerését elnyerjük, s visszaigazoljuk: érdekeiknek
megfelelõen cselekedtek, amikor csatlakoztak hozzánk.
A jubileumi számvetés konkrét eredményei mellett az emberi
tényezõt sem hanyagolhatjuk el. A bennünk rejlõ szolidaritás-érzés mindennapi megnyilvánulása ugyanis rendkívül fontos abban
a közegben, abban a miliõben, ahol a dolgozók – egyre gyakrabban – testi épségüket, esetleg életüket teszik kockára feladatuk
végrehajtása során. Az érdekvédelmi szervezet tehát nem pusztán
egy közösség, hanem tagjainak egzisztenciális és érzelmi bázisa
is. Külsõ és belsõ megítélésünk múlik azon: milyen kollektív szellemiséget tudunk kisugározni. Csak az a vezetõ, aktivista számíthat tartós sikerre és népszerûségre, aki ennek a megtisztelõ kötelezettségnek a terjesztését felvállalja.
A
szakszervezeti
munka definíciója nem
titkokat rejt, hanem a
tagok kollektív és egyéni érdekeinek védelmét
feltételezi az erre létrehozott szervezettõl. Felesleges hangsúlyoznunk azt is, hogy mozgásterünket jelentõsen
befolyásolja az a környezet, melyben mindennapjainkat éljük.
Így tehát megalakulásunk sem választható el
a társadalom demokratizálódásától, sõt úgy is
fogalmazhatunk, hogy
a Független Rendõr
Szakszervezet léte a

magyar demokrácia kicsiny, de számunkra egyik legfontosabb szelete.
A demokrácia gyakorlása pedig elképzelhetetlen tagjaink véleményének figyelembevétele nélkül – még akkor is, ha esetenként a
legmarkánsabb állásfoglalásokra, demonstrációkra kényszerülünk.
A rendõrség és a határõrség integrációja óta több mint negyvenezer
fõt számláló állomány azonban nem a konfrontációt, hanem a konzultációt helyezi elõtérbe. Csak ezek sikertelensége esetén kívánunk élni a szakszervezeti jogok között deklarált nyomásgyakorló eszközökkel.
Az évforduló kapcsán is fontos ezekre emlékeztetni, hiszen az
FRSZ létrehozásán, megalakításán fáradozó rendõrök a hatalommal való tárgyalásaik során maguk is számtalan kompromisszumot
kötöttek. A mozgástér tágítása már az utódok feladata lett.
Jubileumhoz, egyben mérföldkõhöz érkezett a húszéves Független Rendõr Szakszervezet. Lezárult egy folyamat, amely ezernyi
tapasztalattal tett gazdagabbá bennünket – gazdagabbá, nyitottabbá, bölcsebbé. Ma már olyan hipotéziseket – vagy konkrét terveket
– is meg merünk a legnagyobb nyilvánosság elõtt fogalmazni, melyekrõl húsz évvel ezelõtt még bizalmas körben sem lehetett szót
váltani.
A nyilvánosság lett az FRSZ egyik legnagyobb fegyvere, hiszen
mindazok a kérések, követelések, melyeket az állomány érdekében
megfogalmazunk, nem pusztán egy szûk munkavállalói réteget
érintenek. A magyar rendõrök társadalmi presztízse, felkészültsége
egy ország értékítéletét közvetíti, miközben választ ad arra a kérdésre is: az állam, az aktuális kormányzat kellõen megbecsüli-e
azokat a közszolgákat, akik esetenként életüket áldozzák polgártársaikért, a fennálló törvényes hatalomért – a demokráciáért.
A jubileumi megemlékezéseket ezen gondolatok hatják át – a
FRÁSZ újság különszámában megszólaló egykori alapítók, vezetõk, aktivisták – de napjaink szakszervezeti irányítói is felelõsséggel viszonyulnak a múlthoz. Visszaemlékezéseik, vallomásaik hû
tükrét adják annak a kornak, melyet a rendszerváltás óta valamenynyien átmenetinek tekintettünk. Szubjektív vallomásokat olvashatunk húsz év fontosabb eseményeirõl, a személyes döntések hátterérõl, s a mozaikokból csodálatos embereket, valamint egy sikeres
szakszervezet fejlõdéstörténetét rakhatjuk össze. A rövid, esetenként
elõször publikált beszélgetések mellett dokumentumokra alapozott történelmi áttekintést is tartalmaz az újság
–
meggyõzõdésem,
hogy néhány év, vagy
évtized múlva a magyar
szakszervezeti mozgalom históriáját kutató
szakemberek számára is
izgalmas forrás lesz.
Úgy gondolom: mi,
a Független Rendõr
Szakszervezet tagjai,
irányítói büszkén és
boldogan emlékezhetünk múltunkra – nem
mondtunk le eszményeinkrõl, hûek maradtunk alapítóink szelleméhez.
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Szél József: egyetlen nagy,
erõs szakszervezetre van szükség
A Független Rendõr Szakszervezet elnöke több mint négy évtizede, 1965-ben lépett akkori munkahelyének szakszervezetébe - az errõl szóló igazolás ma is birtokában van. A dátum és a dokumentum
azért is fontos, mert jelzi: Szél József
egész élete, szakmai pályafutása szorosan
kötõdik az érdekvédelmi mozgalomhoz.
- A rendszerváltás idején a Siklósi
Rendõrkapitányságon osztályvezetõ beosztásban teljesítettem szolgálatot. Az FRSZ
megalakulását követõ évben már a szervezet helyi titkárává választották - ez akkoriban kuriózumnak számított, hiszen vezetõket ritkán részesítettek ebben az elismerésben. Az állomány parancsnokokkal szembeni fenntartása részben érthetõ volt, hiszen hozzászoktak a
szervezet hierarchikus mûködéséhez. A szakszervezeti tisztség, s az ezzel
együttjáró különvélemény merész dolognak számított a rendõrségen belül - esetenként szembe kellett menni a szolgálati elöljárókkal, akik közül
ezt kevesen tolerálták.
Ma is tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor egy értekezleten jeleztem a parancsnoknak, hogy az általa hozott intézkedést a
szakszervezet nevében elfogadhatatlannak tartom. Hirtelen megfagyott a levegõ körülöttem, s még sok idõ telt el, amíg a munkahelyi
vezetõk is rájöttek: a szakma és a szakszervezet jól megfér egymás
mellett. A két évtized történéseit gyakran felidézem magamban, s
eltûnõdöm, hogy közéleti aktivitásom, szakszervezeti tisztségem miként befolyásolta pályafutásomat. A következtetés pedig: nem gátolta ugyan, ám a munkáltató értékítéletét, az érdekvédelmi tevékenységhez való viszonyulását jól jelzi, hogy jutalmat csak egyszer
kaptam. Ezzel számomra is egyértelmûvé vált - aki szakmai karriert akar befutni, nem vállalhat a szakszervezetben vezetõ tisztséget.
Mindezek ellenére nem bánom, hogy így döntöttem! Szép emlékeim
vannak az elmúlt húsz évrõl, hiszen számtalan siker, eredmény részese lehettem, s seregnyi új impulzust, megoldási módot hoztunk a
testületbe - ami ugyanis a civil életben már elfogadottnak minõsült,
annak nálunk még kuriozitás jellege volt. Közel egy emberöltõ távlatából úgy gondolom, nagy dolgok cselekvõ részesei voltunk.
Mindazok a jogok és kedvezmények, melyek a nyugat-európai rend-

õrök körében megszokottak voltak, itt, a „keleti hierarchiában” úttörõ cselekedeteknek, nagyszerû vívmányoknak számítottak.
Az FRSZ tagjainak bizalmából több vezetõi posztot is betölthettem: az alapszervezeti titkári megbízás után Baranyában megyei elnökhelyettessé, majd elnökké választottak a ’90-es évek közepén. Ekkor még kemény harcokat vívtunk a megyei fõkapitánnyal, ám idõvel
sikerült elfogadtatnunk a szakmai vezetõséggel is a szakszervezet
mûködését. Késõbb, 2002-tõl az ügyvivõ testület tagjaként a nyugdíjas tagozatot képviseltem, négy évvel ezelõtt, 2005-ben pedig az elnöki tisztségre is méltónak talált a tagság. Ebbéli pozíciómban is az
a vágyam, hogy egyetlen nagy, erõs érdekvédelmi szervezet fogja
össze a rendõri állományt - ennek azonban egyelõre gátat vetnek az
egyéni ambíciók. Negyvennégy év szakszervezeti tagság után is úgy
látom, hogy a magyar érdekvédelmi mozgalom még mindig gyermekbetegségben szenved. Abban bízom, hogy ezt is kinõjük, vagy azokat
a vezetõket, akik gátjaik a közös fellépésnek. S mivel tagjaink zöme
húsz-negyven év között van, úgy gondolom: hamarosan fiatalabb elnököt kell választani, aki ezt a folyamatot levezényli.
Most, szakszervezeti pályafutásom végéhez közeledve mérleget
is készítek, s azt vallom: gyönyörû, de hálátlan dolog az emberek
érdekeit védeni, értük dolgozni! Mindig úgy érezzük, hogy nem tudunk eleget tenni, hiszen nem mi vagyunk döntéshozó helyzetben legfeljebb álláspontunkat ismertetjük a munkáltatóval. A tagság
ezért érthetõ módon idõnként elégedetlen a vezetõk munkájával õk ugyanis nem láthatják az általunk már ismert korlátokat. A kritikáktól függetlenül azonban az FRSZ vezetésének perspektivikusan
kell gondolkodnia és cselekednie. Ez hihetetlenül összetett feladat,
ugyanis a nagy, országos volumenû ügyektõl a személyes, egyéni
érdekek képviseletéig terjed a mozgásterünk. A folyamatok komplex módon történõ kezelése, a konfliktusok felvállalása elkerülhetetlen. S még egy dolog, egy ellentmondás, amely jelentõsen befolyásolja a szakszervezetek mozgásterét - miközben a mozgalom politikamentességét hangsúlyozzuk, gyakran a hivatalos, állami koncepcióval kell szembe mennünk. Így tehát a politika sem kerül el
bennünket, ám ezt a többség érdekében felvállaljuk.
Sok szépet kaptam a mozgalomtól, a tagoktól, s ezt a különbözõ
fórumokon is visszajelzik - végtelenül hálás vagyok a kollégák
szimpátiájáért, megbecsüléséért. Ez igazolja döntésem helyességét,
az elnöki tiszt vállalását is.

Gaskó István:
kemény harcok közepén vagyunk
Elsõként a gratuláció lehetõségét ragadom meg: a LIGA nevében köszöntöm a húszéves Független Rendõr Szakszervezetet és szimpatizánsait. Örömmel teszem ezt, hiszen a konföderáció valamennyi
tagja nagyra értékeli azt a tevékenységet, amelyet a rendszerváltás
óta az FRSZ végzett. Két évtizeddel ezelõtt meglehetõsen szokatlan
volt még az egyenruhások megjelenése a civil társadalomban - ezért
is volt oly fajsúlyos és fontos a rendõrségi szakszervezet megalakulása. Azóta bebizonyosodott: az egyenruhások és a civilek közötti
párbeszéd megteremtésében is meghatározó szerepe volt az FRSZnek, ezzel ugyanis lehetõvé vált, hogy a rendõrként dolgozó állomány többé ne különüljön el a társadalomtól. Az FRSZ megalakulásában döntõ szerepet játszó vezetõk már a kezdetekkor nagy elánnal
küzdöttek e célért, s mindig korrekt partnerként viszonyultak hozzánk. Napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy a munkavállalókért bátran, következetesen kiállnak. Két évtized minden eseményét ugyan
nehéz visszapergetni, ám azt korszakos jelentõségûnek tartom, hogy
négy évvel ezelõtt - az FRDÉSZ kötelékében - a Független Rendõr
Szakszervezet is a LIGA konföderáció tagja lett. Ez az idõpont a
Liga felemelkedésének kezdetével esik egybe, hiszen a konföderáció
ekkor kezdett a mai napig is tartó nagy szárnyalásba - a Liga szakszervezeti politikájának kialakításában ugyanis kiemelkedõen pozitív szerepet játszott az FRSZ-t is képviselõ FRDÉSZ.

Tudjuk, hogy kemény harcok közepén vagyunk, hiszen az utóbbi években
nehéz helyzetben lévõ központi költségvetés rengeteg terhet rakott az állami alkalmazottak, így a rendõrök vállára is.
Az FRSZ ezek ellen a megszorítások ellen rendszeresen fellépett – s ez azért is
elismerésre méltó, mert a különleges
helyzetben lévõ rendõröktõl a markáns
véleménynyilvánítás fokozott bátorságot
követel.
A Liga úgy értékeli: az általa elért sikerekhez a Független Rendõr Szakszervezet javaslatai, kezdeményezései jelentõsen hozzájárultak. Azzal a lépéssel pedig, hogy az FRSZ közvetlenül a Liga tagjává vált, új minõséget hozott mindkét fél számára – immáron nem indirekt módon, hanem közvetlenül vesz részt a konföderáció arculatának, tevékenységének formálásában. Biztos vagyok abban, hogy érdekvédelmi munkájuk meghatározóan befolyásolja a Liga eredményeit is. Azt várjuk és reméljük, hogy az elmúlt két évtized
sikereire alapozva a jövõben is eredményesen képviselik majd a magyar rendõrök érdekeit.
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Bencze József: egymásra vagyunk utalva
Meggyõzõdésem és tapasztalatom,
hogy a rendõri állomány, a vezetõk és
a szakszervezetek az állampolgárok
érdekében végzik munkájukat - nyilatkozta lapunknak a jubileum alkalmából Bencze József országos fõkapitány, aki elmondta azt is: státuszából
adódóan el kell fogadnia, hogy a testületen belül több érdekvédelmi szervezet mûködik.
- Fõkapitány úr, Ön szerint egy
olyan hierarchikus rendszerben, mint a
magyar rendõrség, praktikus dolog-e több szakszervezetet mûködtetni? S ha már funkcionálnak – létezésük, a velük történõ egyeztetések mennyiben járulnak hozzá a testület optimális munkavégzéséhez, az állomány élet- és munkakörülményeinek javításához?
- A magyar rendõrség elmúlt húsz évében - amely megegyezik
a Független Rendõr Szakszervezet történetével – egyetlen változatlan tényezõ volt: a változás. Ha pusztán a schengeni csatlakozást,
vagy a rendõrség és a határõrség integrációját emeljük ki, önmagukban is óriási jelentõségû lépések. Meggyõzõdésem, hogy a zökkenõmentes átmenet a szakszervezetek közremûködése nélkül nem
mehetett volna végbe. Tudomásul kell vennünk, hogy egymásra
vagyunk utalva, s a harmonikus együttmûködésnek a bizalom az
alapja. Ami pedig a szakszervezetek számát illeti: ez sohasem a
munkahelyi vezetõ – esetünkben a parancsnok – kompetenciája.
Azt természetesen érzékelhetjük, hogy eltérõ a stílusuk, különbözõ
a munkamódszerük, s ezek összességében sokszínûvé teszik az érdekképviseletet. Nyilvánvaló az is, hogy más-más értékrendet képviselnek az egyes szakszervezetek, arculatukat pedig a vezetõk magatartása, megnyilvánulásai minõsítik.
Visszatekintve a kezdetekre: egy szigorú hierarchiában, a magyar rendõrség kötelékében nagy változást jelentett a szakszervezetek megjelenése. S ha értékelni akarjuk tevékenységüket, elégedetten állapíthatjuk meg, hogy minden vita ellenére jelentõs eredmények születtek az elmúlt két évtizedben. Ebben múlhatatlan érdemei vannak Fábián Ágota fõtitkárnak, akire ma is nagy megbecsüléssel és tisztelettel gondolok – õ tette le a minõségi szakszervezeti munka alapjait.
S hogy a kérdés második részére is válaszoljak: úgy gondolom,
a szolgálunk és védünk szlogen a szakszervezeteknél is ugyanazt
jelenti. A partneri kapcsolatokat tovább erõsítheti, hogy gyakran az
állományilletékes parancsnok a legnagyobb érdekvédõ. A szervezet felépítésébõl adódik ugyanakkor, hogy egy adott ponton a munkahelyi vezetõ cselekvési lehetõsége is véget ér. Ebbe azonban soha nem szabad belenyugodniuk az érdekvédõknek, hanem az állomány érdekében ki kell használni a szakszervezet bõvebb mozgásterét is. A sokszínûség ez esetben is hozhat újat – eltérõ koncepciókat, több figyelmet, az érdemi ügyek más-más aspektusból való
megközelítését. Meggyõzõdésem, hogy azonosak a szakmai és a
szakszervezeti vezetõk érdekei, hiszen egy hajóban ülünk. Amenynyiben az érdekvédõk jól végzik dolgukat, sikerrel képviselik a tagság érdekeit, a rendõri vezetõk munkáját is segítik. Azt persze nem
tartom korrekt eljárásnak, ha egy érdekképviselet a partvonalról ad
instrukciókat a küzdõ feleknek, üzenget, vagy távol marad a konzultációkról. A kemény, de tisztességes vitapartnerekkel mindent
meg lehet beszélni, egyezségre lehet jutni, ám a távolmaradókkal
lehetetlen érdemi párbeszédet folytatni.
- Tábornok úr az elmúlt húsz év radikális változásai között említette a rendõrség és a határõrség összevonását. Ez a döntés több
ezer fegyveres testületi tag életét, további szakmai karrierjét jelentõsen befolyásolta. Ön szerint sikerül-e év végéig megnyugtatóan
pontot tenni az átalakításra?

- A változás e téren is jelentõs, hiszen 1100 km hosszan megszûnt a határõrizet, s ma már rendõrnek, határõrnek közös utat kell
járnia - az integrációval gyakorlatilag szentesítettük a szervezeti
struktúraváltást is. Ennek keretében például két évet adtunk a volt
határõröknek, hogy számukra a legjobb egzisztenciális megoldást
választhassák. Nem kerültük a publicitást, minden lépésünket a
nagy nyilvánosság elõtt tettük meg, a kardinális kérdésekben pedig
egyeztettünk az érdekvédõkkel. Szombathelyen és Gyõrött 150150 fõs bevetési osztályt hoztunk létre, s így minden hivatásos
rendõrnek munkát tudunk biztosítani. Fontosnak tartom hangsúlyozni: e döntés mögött fellelhetõ az a koncepciónk, hogy az egész
rendõri állomány azonos mértékben legyen terhelve.
- A rendõrséggel szemben megfogalmazott bírálatok általában
nem a szervezeti struktúrát vették célkeresztbe, hanem az indokolatlan, a szükségesnél erõszakosabb fellépéseket, az erkölcsi és
szakmai tõke devalválódását…
- Valóban sok kritika érte az elmúlt három évben a magyar rendõrséget: 2006 õsze, a Zsanett-ügy és más olyan kérdések, viharok
tornyosultak a testület felett, melyek a lakosság részérõl bizalomvesztéssel, a rendõröknél önbizalomhiánnyal párosultak. Már kinevezésem elsõ napjaiban tartottunk egy fórumot, amelynek jelszava
a lényeget fogta meg: tisztán szolgálni! Hiszem és tudom, hogy a
rendõrök nagyon nagy többsége tisztességes volt abban az idõszakban is, s elítélte a bûnözõ kollégákat. A közelmúlt társadalmi visszajelzései alapján talán nem túlzás azt állítanom, hogy a mélypontról elfogadható szintre sikerült felhozni a rendõrség presztízsét. A közbiztonság véleményem szerint jobb, mint amit a média
kommunikál. Seregnyi dolog, történés befolyásolja ugyanis az emberek biztonságérzetét, s ha egy szegény ember kertjébõl termést
lopnak el, számára az nem pusztán bûnügy - tragédia. Ismeretes,
hogy a kis értékû lopások hatósági ügyintézése átkerült a jegyzõkhöz, s így felderítés és szankció nélkül maradtak e bûnügyek. Az
áldozatokat, a sértetteket bizonyára közömbösen hagyja a statisztika, mégis el kell mondanom: az állomány napi tizennyolcezer rendõri intézkedést foganatosít. A kiemelt bûncselekmények– ezek közül a lakásbetörések, gépkocsi lopások - száma érzékelhetõen csökkent. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unióban is elismerik a
magyar rendõrök teljesítményét, s a lakosság 70%-a bizalmat szavaz a testületnek. Magánvéleményem: nem túl szerencsés az sem,
hogy a mindenütt jelen lévõ média esetenként szabályosan sokkolja a közvéleményt.
- A 2006-os õszi események óta gyakran elhangzik, hogy a politika a rendõrségre is rátelepedett. Az országos fõkapitányi poszton
már nemcsak a tények, a szándék is szembetûnik – így van ez a testületen belül mûködõ szakszervezetekkel is.
- A politika, a kormányzat felelõssége, hogy ne befolyásolja a
rendõrség mûködését, s ne rendelje alá egyetlen politikai érdekkörnek sem. Már az is elkeserítõ, hogy az egyik szakszervezetnek napi politikai kapcsolatai vannak. A jogszabályok ugyan tiltják ezt, s
esetleg hátrányosan is befolyásolja az érintett érdekvédõk társadalmi megítélését. Számomra inkább az jelent izgalmas feladványt,
hogy a vezetõk képesek lesznek-e felfogni, hogy ez a politikai kötõdés rövid- és hosszú távon is a rendõrség ellen hat. Úgy gondolom, minden politikai oldallal szemben egyforma távolságot kell
tartani, hiszen a változó világban egyébként is gyakori és különbözõ irányú tendenciák tanúi lehetünk.
- A jövõre tekintve: tábornok úr milyen rendõrségi struktúrát –
állami, önkormányzati, esetleg vegyes – látna szívesen? Szakmai
szempontból indokolt-e, hogy minden szolgálati ág egy irányítás
alatt mûködik? Megfontolt döntésnek tartja-e az elmúlt években
történt többszöri átszervezéseket - REBISZ, Készenléti Rendõrség,
Autópálya Rendõrség, BRFK – s az eredmények visszaigazolták-e
ezek szükségességét?
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- A rendõrség strukturális változásában a parlamenti pártoknak
kellene megegyezni, mégpedig oly módon, hogy primátusként kezelik a testület feladatait, hatásköreit. Ezek ismeretében lehet megalapozottan dönteni arról, milyen szervezetet kell a jövõben kialakítani, s ez mennyiben legyen centralizált. Úgy gondolom, a jövõ
rendõrségének minél közelebb kell kerülnie a helyi döntéshozatali
szervekhez. Ez nem mond ellent annak, hogy az állam erõszakszervezeti monopóliuma csak a rendõrségen keresztül érvényesülhet.
Elsõdlegesen tehát definiálni kellene, hogy melyek az állam rendvédelmi feladatai. A cél egyértelmû: számon kérhetõ módon biztosítani a magántulajdon védelmét és az egyén biztonságát. Természetesen azt is fontosnak tartom, hogy az állampolgárok is nagyobb
felelõsséget vállaljanak mindebbõl. A polgárõrség mûködéséhez
viszont nem csak törvényes garanciák, hanem anyagi források is
szükségesek. A civilekkel konszenzusra jutva kell megalapozni a

hatékony rendõrséget, a közbiztonságot - ezt a munkát nem tudja
megspórolni a politika.
Úgy gondolom: a rendõrség többszöri árszervezését a szükség,
az élet szülte. Választ kellett adnunk az új kihívásokra, s a jogszabály módosítások is ebbe az irányba tereltek bennünket. Csak néhány példa - az országban szinte naponta rendeznek demonstrációkat, s nekünk minden alkalommal vállalnunk kell a biztósításnál a
felelõsséget. Hasonlóan fontos Ferihegy biztonságos mûködtetése
hazánk nemzetközi megítélése miatt is – talán kevesen tudják, hogy
a légikikötõben egy közepes nagyságú megye rendõri állománya
teljesít szolgálatot. Az elvárások tették indokolttá, hogy felgyorsítsuk a képességek megújulását, hogy kidolgozzuk a Rend és biztonság középtávú programunkat. Tudomásul kell azt is venni, hogy a
magyar rendõrség hatalmas szervezet, amelynek belsõ, strukturális
átalakítása nem tûr halasztást.

Heppi börszdéj helyett

Hol van az a nyár?
Ha a Független Rendõr Szakszervezetre gondolok, akkor – a családi vonatkozásokon és a személyes kötõdésen túl – elõször mindig
egy régi emlék jut az eszembe. 1989 május elsején a BM Vágóhíd
utcai Sporttelepén megrendezett majálison kortyoltuk a sört, haraptuk a sültkolbászt és néha vetettünk egy-egy pillantást a labdarúgópálya füvén felállított alkalmi színpadon döcögõ lapos mûsorra
is. Kellemesen sütött a nap, a világot jelentõ deszkákon egymást
követték a produkciók – de a nap igazi sztárja Rekvényi László
rendõr fõhadnagy, az ORFK nyomozója volt. A sovány, bajuszos
fiatalember ballonkabátján téglalap alakú jelvény keltett figyelmet:
az MSZMP szervezetén belül létrejött Reformkörök mozgalmának
jelvénye. A jelvény energikus viselõje az elõzõ év õszén vált országosan ismertté, miután egy pártfórumon az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottságának segítségét kérte egy rendõrszakszervezet
létrehozásához.
Rekvényi nem sokkal késõbb kilépett a munkahelyi pártszervezetbõl és a lakóhelyén bekapcsolódott az MSZMP teljes megváltoztatását kezdeményezõ reformköri mozgalomba. Emlékszem, a
majálisozók szinte kézrõl kézre adták a vakmerõ fõhadnagyot:
mindenkinek volt hozzá egy biztató szava, vagy legalább egy hátba veregetése. A háta mögött pedig sokan egymásra kacsintottak,
megcsóválták a fejüket, vagy csak lemondóan intettek egyet: íme,
egy újabb szomorú esete a fiatalon meghibbant rendõröknek… Néhány héttel késõbb Rekvényi László fõhadnagy kezdeményezésére
valósággá vált az elképzelhetetlen: 1989. július 5-én az Országos
Rendõr-fõkapitányságon megszületett a Független Rendõrszakszervezet. A kezdeményezõ a megalakulást követõen fõtitkárként
folytatta a szervezõ- és az érdekvédelmi munkát, késõbb az idõközben jelentõs tekintélyt szerzett FRSZ elnöke lett. Ha az FRSZ kerül szóba, valahogy elõször mindig Rekvényi Lászlóra és arra a régi majálisra gondolok. Laci manapság egy kis helyi rádió fõszerkesztõjeként folytatja ugyanazt, amit két évtizeddel ezelõtt elkezdett: a megalkuvást nem ismerõ, következetes harcot a butaság, az
egyenlõtlenség, a méltánytalanság, a triumfáló alkalmatlanság és
az elnyomás százféle megnyilvánulása ellen. Az a régi nyár régen
elmúlt, talán az a jelvénnyel díszített ballonkabát is elveszett valahol a történelem viharában, de azt hiszem, hogy Rekvényi László
ma is ugyanúgy hisz a világ megjavíthatóságában, mint akkor.
* * *
Azokban a régi idõkben sok más emlékezetes dolog is történt a
rendõrségen belül. A néhány ezer példányban megjelenõ Magyar
Rendõr átalakult Zsaru magazinná, amit hétrõl hétre negyedmillió
példányban vásároltak meg az öntudatosodó rendõrök és a rendvédelem iránt érdeklõdõ olvasók. A helyi kapitányságokon nyílt napokon fogadták a testülettel barátkozó polgárokat, és a rendõrség
bizalmi indexe korábban elképzelhetetlen mértékûre növekedett.

Az FRSZ és a Zsaru szerkesztõsége életre hívta a Police Caritas
Alapítványt a szükséget szenvedõ rendõrök és a rendõr árvák támogatására, pár évvel késõbb megalakult az Elsõ Rendõri Önsegélyezõ Nyugdíjpénztár, az FRSZ harcot indított a BM jóléti intézményeinek, az óvodáknak és az üdülõknek a privatizációja ellen, és
megkezdte egy rendõri egészségpénztár szervezését. Az eredményt
valamennyien ismerjük. Az egészségpénztár létrejöttét az „illetékesek” megakadályozták, aztán elõbb a jóléti intézményeket tüntették el a süllyesztõben, majd gondosan magát a Belügyminisztériumot is utánuk lökték. Ami pedig a rendõrség lapját illeti: vegyenek egy Zsaru magazint!
* * *
Egy sikeres és közmegbecsülésnek örvendõ asszony férjének
lenni nem könnyû dolog. Ha felbukkantam valahol, többnyire így
fogadtak: - Megjött Fábián Ágota férje. Szerény és múlandó sikereimet, amelyeket a szakmai és az országos sajtóban megjelent írásaimnak köszönhettem, árnyékba borította Ági eseményekben
gazdag és eredményes közéleti tevékenysége. Néhány hónap híján
harminc évig voltunk házasok, vagy ami több ennél: szövetségesek. Hálás vagyok a sorsnak hogy Ágota társa, gyermekeinek apja lehettem. Ági elõbb az FRSZ Központi Koordinációs Irodáját
vezette, majd az Országos Vezetõség tagjává választották, 1994
novemberétõl, a szervezet IV. kongresszusától pedig élete utolsó
percéig fõtitkárként tevékenykedett. Munkásságának eredményeirõl sokat lehetne írni. Számomra mégis az volt talán a legnagyobb teljesítménye, hogy ahol csak megfordult,
munkájának osztatlan elismerése mellett általános szeretetnek örvendett.
Minden nap degeszre tömött táskával
érkezett haza, hogy késõ estig olvasgassa, jegyzetelje az éppen aktuális
ügyiratokat, írja a mindennél fontosabb, sürgõsebbnél sürgõsebb véleményezéseket, elõterjesztéseket. Sokszor hiúsult meg családi program amiatt, mert valamelyik eldugott rendõrõrsrõl váratlan látogatója érkezett, akit képes volt órákon át figyelmesen hallgatni, feledve minden mást. A gondok mellett természetesen sikerekben sem volt hiány. Mindenekelõtt ott voltak
a taglétszám gyarapodása, a nemzetközi kapcsolatok gazdagodása, és a megnyert munkaügyi perek sokasága felett érzett örömök.
Emlékezetes, és a segélykassza feltöltése szempontjából fontos
rendezvényeknek bizonyultak az évente megrendezett Police
Caritas bálok. A Siófok – Sóstón felállított, a tagság üdülési lehetõségeit javítani hivatott, alaposan kiszolgált, de mégis szinte
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fényûzõnek tûnõ lakókocsik tavaszi rendberakásának szertartásai
Kirschner Bélával, Béli Lacival, Kiss Sanyival, Pintér Lajossal,
Sugár Klárival és a többiekkel. Jókedvû fürdés a májusi Balatonban, amelynek víztükre fölé a bográcsban készülõ marhapörkölt
illatával megszentelve érkezett a bársonyos tavaszi szél. Ugyan
hová tûntek azok a régi tavaszok és nyarak, az a sok vidám nevetés, és fõleg az öszszetartozás megtartó erejébe vetett, akkoriban kikezdhetetlennek látszó hitünk? Mikor foszlott semmivé a
remény, hogy a rendõr maga is polgárrá válhat a demokrácia viszonyai között ahelyett, hogy mindössze polgárbarát lehessen..?
* * *
Az elõbb azt írtam, hogy Ágota élete utolsó percéig fõtitkárként
dolgozott. Nincs ebben semmi túlzás, de ez már egy másik nyár, a
tragikus 2002-es esztendõ nyarának emlékezete. Július 11-én, három héttel egy gyomorfekély mûtétet követõen, miután Ágota otthon töltött néhány napot, ismét vissza kellett mennünk a BM Kórházba, hogy egy újabb, korrekciós mûtétre kerülhessen sor. Mindent bevetettem, hogy eltereljem a figyelmét küszöbön álló, újabb
megpróbáltatásairól. Akkorra nagyon lefogyott, hetek óta nem tudott sem enni, sem inni, az újabb mûtét elõtt infúziókra volt szükség a felerõsítéséhez.
– Ha túl leszünk a mûtéten, elutazunk egy eldugott helyre és alaposan kipihenjük magunkat – mondtam Ágotának, aki hallani sem
akart a tervemrõl. Amíg a sebészeti osztály folyosóján elhelyezett
koszlott vörös fotelekben ülve arra vártunk, hogy megürüljön az

egyik kórteremben egy ágy, Ágota elõvette az irattartóját és a sûrûn
teleírt lapok rendezgetésébe kezdett. Az FRSZ közelgõ kongresszusa foglalkoztatta. Sok alaposan végiggondolt javaslata volt a szervezet átalakítására, a munka hatékonyabbá tételére: mindehhez kongresszusi jóváhagyás kellett. Augusztus 21-én hajnalban, a Kútvölgyi
úti kórház intenzív osztályán, ahová az idõközben végrehajtott harmadik, életmentõnek szánt mûtétje után vitettem át, Ági egy olyan
helyre távozott, ahol már semmi szükség nincs evilági tervekre.
Emlékét évenként megrendezett labdarúgó bajnokság õrzi, és
mindazok, akiknek ismerniük megadatott. Nem kellett volna elmennie. A Fõvárosi Bíróságon van egy ajtó, amely immár hetedik
éve újra és újra arra a borzalmas, felfoghatatlan csendbe fulladt
augusztus 21-ére nyílik a fiaimnak és nekem. A jogerõs ítélet még
mindig nem született meg az ügyben: ez azonban már egy másik
történet.
Húszéves a Független Rendõr Szakszervezet. Két évtizede ugrál
a bokszkesztyût viselõ veréb, hogy beteljesítsen egy álmot, amitõl
valahogy egyre jobban eltávolodunk. Hol van az a nyár, amikor megálmodtuk egy korszerû, kizárólag a törvényeknek alávetett, a valódi
jogállamiság elengedhetetlen tartozékának és egyik garanciájának
számító rendõrség létrehozását? Kedves Független Rendõr Szakszervezet! A huszadik születésnapodon sok olyan fiatal álmodozót kívánok neked, amilyen Rekvényi László, Fábián Ágota, Kirschner Béla, Béli László, Pongó Géza, Dávid Tibor, Balázs László, Pintér Lajos, Sugár Klári és Krisztina, Félix László, Fürjes József, Topánka
Erika… és még sokan mások voltak. Boldog születésnapot.
Fábián L. Gyula

Kirschner Béla:
nagy, fajsúlyos szervezet lettünk
Forradalmi idõk voltak – emlékezik viszsza 1989 év elejére Kirschner Béla, a
Független Rendõr Szakszervezet volt elnöke. Forradalmi idõk voltak, amelyek
olyan nagyszerû eredményeket szültek
többek között, mint a rendõr szakszervezet megalakulása. A rendszerváltás kezdetén a fegyveres testület tagjai hihetetlenül túlhajszoltak voltak - a plusz munkáért azonban sem pénz, sem elismerés
nem járt, a rendõrök szinte csak hivatástudatból végezték munkájukat.
- Ebben az idõben Zalaegerszegen,
nyomozóként teljesítettem szolgálatot, így belülrõl is érzékeltem a
változás szükségességét - arról is tudomásom volt, hogy 1988-ban
felvetõdött egy rendõr szakszervezet létrehozásának gondolata, egy
évvel késõbb pedig már a társadalom is megbolydult körülöttünk.
Minden változott, miközben a rendõrség bebetonozott állapotban
végezte munkáját, kemény politikai irányítás alatt. Ismeretes az a
tény is, hogy csaknem kötelezõ jelleggel be kellett lépnünk a pártba. A rendõrök egy részénél a félelem ebbõl adódott, hiszen nem
tudhattuk, számunkra mit hoz a váltás, mi lesz velünk, mibõl fogunk
megélni.
Az akkori rendõr újság egyik számában fogalmazta meg valamennyiünk titkos vágyát egy ifjú nyomozó, Rekvényi László: kell egy
szakszervezet! Nálunk, Zalában apró csoportok jöttek létre, s kezdetben a protestálás hozott bennünket azonos platformra. Több politikai vezetõ ugyanis a rendõrségen belül képzelte el jövõjét, sõt a
fõkapitányi posztot is megpályázta egyikük. Ez ellen mi élénken tiltakoztunk, mert vallottuk: a rendõrség olyan szakmai testület, ahol
nincs helyük ejtõernyõsöknek. Egy tízfõs nyomozócsoport szakszervezetet alapított, s engem bíztak meg ennek vezetésével, valamint a
nyilvánosság elõtti szereplésekkel. Óriási bázist éreztünk magunk
mögött, hiszen ezer rendõr közül hatszázötvenen írták alá petíciónkat. A zalai mozgalom gyorsan találkozott az országos törekvésekkel, s amikor ’89 októberében országos fórumot rendeztek, már ott

is képviseltettük magunkat. Ezen a tanácskozáson deklaráltuk, hogy
együtt kívánunk mûködni, s egyben kitûztük a kongresszus idõpontját is. E fórumnak hatalmas sajtóvisszhangja volt, s számomra megtisztelõ feladattal zárult: a megyék delegáltjai engem választottak
meg a szakszervezet elnökének. Bevallom, ezt még a feleségemnek
sem mertem elmondani, õ is csak a másnapi újságokból tudta meg.
A tagszervezet gyors népszerûségétõl való félelmükben a vezetõk
egy része szembefordult velünk. Határozott munkaidõt követeltünk
az állomány számára, s ezért radikálisnak tartottak bennünket. A
konzervatívok belsõ forradalmat vizionáltak, az okosabbak viszont
felismerték, hogy nyíltan nem szabad velünk szembeszállni. A szervezõdés eredményességének tudatában az ORFK vezetõivel is találkozni kívántunk, akik elodázták a konzultációt. Hírünk azonban a
kontinensen is gyorsan terjedt, s már a rendõr szakszervezetek európai tanácsa is bejelentkezett nálunk, felajánlva, hogy lépjünk tagjai közé. Ezt megszellõztettük, s lám, két nap múlva megnyíltak elõttünk a legfelsõbb rendõri vezetõk ajtajai is. Ekkor olyan feladatok
megoldását tûztük ki célul, mint például az étkezési hozzájárulás,
melyet háromévnyi tárgyalás után fogadott el a munkáltató. A legnagyobb kihívást viszont az jelentette, hogy meg kellett állni saját
lábunkon: elõttünk volt a szervezet felépítésének hosszas folyamata.
Jártuk az országot, elmagyaráztuk a kollégáknak céljainkat. A régi
beidegzõdések leküzdésével elfogadtattuk a politikával a létezésünket annak ellenére, hogy rendszeres törekvéseket fedeztünk fel a belsõ bomlasztásra. Lehallgatták telefonjainkat, követtek bennünket,
betörtek a munkahelyünkre. Az már valóban komoly elõrelépést jelentett, amikor végre saját apparátusunk, irodánk lett.
Végig, azaz kilenc évig társadalmi munkában dolgoztam, s ezt
csak úgy tudtam megoldani, hogy a vezetõk nagyobb része rendkívül korrektül viselkedett velem. A szakszervezeti munka mellett havonta több huszonnégy órás szolgálatot is elláttam – ma is hálás
vagyok segítõkész kollégáimnak. Most már egyébként úgy gondolom, hogy mind rangban, mind szakmailag visszavetett a közéleti
tevékenységem.
Megválasztásomkor úgy gondoltam: maximum nyolc évet vállalok – kilenc lett belõle. Közben átalakult a struktúra, egyre több lett
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a feladat, egy dolog azonban nem változott: az elnök felelõs a szakszervezet tevékenységéért, felügyeli az apparátus munkáját, irányítja
a nemzetközi kapcsolatokat. Ezeket a szerteágazó feladatokat vidékrõl nem tudtam volna ellátni, ezért 1998-ban, a kongresszuson bejelentettem visszavonulásomat. Három évvel ezelõtt történt nyugdíjazásomig a helyi titkárokat instruáltam, s idõnként a rendezvényekre
is eljártam. Azt viszont éreztem, hogy a nagyra nõtt szervezet már
más habitusú embereket kíván az FRSZ élére. A szakszervezet megalakulásakor 30-35 évesek voltunk, tapasztalatlanok, de ifjúi hév hevített bennünket. Ma már más prioritások vannak az életünkben.
Vezetõi tisztem ideje alatt jött létre az FRDÉSZ is, s én lettem az
elsõ, ideiglenes elnöke. Akkor alakítottuk meg a Police Caritast –
a kezdõ tõkét egy külföldi út térítési pénze és az éves elnöki reprezentációs költség jelentette. Elnökségem ideje alatt jelent meg a
FRáSZ újság elsõ száma is.

Interjú

Két évtized múltával is csak tisztelettel tudok az aktivistákról,
egykori munkatársaimról beszélni. Nekik köszönhetõ, hogy masszívan állunk a lábunkon, rangunk van - ez némi profizmust is feltételez. Igazi nagy, fajsúlyos szervezet lettünk, melynek hátterét a taglétszám, s az anyagi függetlenség biztosítja. Sokat dolgoztam, hazai és külföldi útjaimon számtalan kiváló emberrel találkoztam, s a
beszélgetésekbõl magam is gazdagodtam. S mivel sínre tettük a
szervezetet, úgy gondolom, nyugodtan élhetek hobbijaimnak egy
Zalaegerszeg melletti kis faluban.
A „szenvedélyeim” ma is a közösségi életben gyökereznek: lakóhelyemen önkormányzati képviselõként a település fejlõdését kívánom elõsegíteni, titkára vagyok egy fogyatékos gyermekeket foglalkoztató alapítványnak, testnevelõ tanári diplomámat pedig a fociban hasznosítom - a megyei labdarúgó szövetség utánpótlás edzõje
vagyok. Mindehhez csodálatos hátteret ad az ötfõs család.

Dr. Tepliczky Miklósné:
valami mást, valami újat akartunk
Napjainkban egyre kevesebb az olyan
munkavállaló, aki egész pályafutását,
karrierjét egyetlen szervezethez, intézményhez kötötte. Dr. Teplicky Miklósné, a Belügyminisztérium Központi
Gazdasági Fõigazgatóságának munkatársa számára a hûség fogalma mellett
szinte szinonimaként jelent meg a közösségi élet, a szolidaritás, az empátia
is. S aki ekként viszonyul a társadalomhoz, szûkebb környezetéhez, attól nem
áll távol a mozgalmi munka sem – így
törvényszerûen adódott, hogy Márti egyúttal a Belügyi Dolgozók
Szakszervezetének tagjai sorába lépett. A rendszerváltás ebben a
miliõben érte, ám az elmúlt húsz év számára is meglepõ változásokat hozott.
- A szocializmusban magától értetõdõ volt, hogy a szakszervezeti tagok idõnként társadalmi tevékenységet végeznek, s ennek teljesítését jelentik a munkáltatónak. Alapszervezetünk oktatási intézményekben, óvodákban tudta le ezeket a kötelezõ jellegû kommunista szombatokat, s mi vidáman festettük a padokat, takarítottuk a
termeket. Ma is úgy emlékszem erre az idõszakra, hogy mindenki
szívesen jött dolgozni, ösztönözni senkit sem kellett – az igazi kollegalitás értékét nem a jelszavak, hanem a belsõ tartás és mentalitás adta.
Ebbe az „idillikus” állapotba hasított bele a rendszerváltás,
amikor arról hallottunk, hogy néhány fiatal rendõr, Rekvényi László vezetésével új szakszervezet megalakításán fáradozik. Ettõl kezdve figyelemmel kísértem szereplésüket - különösen a késõbbi fõtitkár megnyilvánulásait. Bevallom, személyében és mondanivalójának tartalmában is szimpatikusnak tûnt – olyannyira, hogy aktuális szakszervezetem, a BDSZ tevékenysége egyre kevésbé tetszett.
Rekvényi László valami mást, valami újat akart, s hogy nem csak
álmodozó volt, arra az FRSZ léte a bizonyíték. Hosszú ideig érzelmileg a két szakszervezet között kalandoztam. A BDSZ ugyan folyamatosan mûködött, értékei közé tartozott több évtizedes múltja is,
de tevékenységében nem észleltem gyökeres változást, holott a
rendszerváltás többet is kihozhatott volna belõle. Azt viszont tapasztaltam, hogy a kisemberek sorsának jobbításáért többet tesz a
Független Rendõr Szakszervezet. Tagszervezeti titkárom hasonlóképpen gondolkodhatott, mert számomra is meglepõ módon felvetette: ezzel a szakszervezettel sokra nem megyünk, ezért lépjünk ki,
majd be! A belépést természetesen az FRSZ-re értette. A kérés

ugyan meglepett, de a tagok véleményét akceptálnom kellett. Amikor pedig már Rekvényi László és Fábián Ági személyesen is felkeresett, a kérdés lényegében eldõlt, sõt a többi tagszervezet is elgondolkodott lépésünkön.
Következõ feladatom a tagtoborzás lett - a meggyõzés eszközét
vetettem be. Ennek hatására hamarosan közel kétszáz fõvel gyarapítottuk az FRSZ létszámát. Távozásunk óriási felháborodást keltett régi szakszervezetünkben, az újban viszont örömmel, nagy ovációval fogadtak bennünket, s engem azonnal titkárnak választottak.
Ebben az idõben kuriózumnak számított egy ilyen jellegû - a Belügyminisztérium kötelékében dolgozók részérõl történõ - kilépés. A
következõ évben már az országos választmány tagjaként a közalkalmazottakat képviseltem. Erre a szférára jelentõs rálátásom volt,
s talán éppen ezért éreztem kicsinek és kevésnek magunkat a Független Rendõr Szakszervezet óriási gépezetében. A következõ kongresszus idejére azonban már belülrõl ismertem az FRSZ struktúráját, tevékenységét, a lelkemet pedig megnyugtatta az érzés, hogy
befogadtak. Aktivizáltam magam, a különbözõ fórumokon pedig
bátran mertem az igazság oldalán megnyilvánulni. Úgy gondolom,
az FRSZ-nek is jól jött, hogy a minisztériumban létezik egy hozzájuk tartozó tagszervezet. Ennek eredményeképpen a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanácsban is képviseltettük magunkat.
Fontos szerepünk volt a közalkalmazotti tanácsok megválasztásának idõszakaiban is. A BM tagszervezetek általában nagy létszámban vettek részt ezeken a voksolásokon - sikerünknek köszönhetõen az FRSZ is eredményesen abszolválta a választásokat, s így
biztosította reprezentativitását is.
A 2002-es kongresszus a gyász, az emlékezés jegyében telt el –
nem sokkal korábban távozott közülünk Fábián Ágota. A testület
döntése értelmében új funkciót kaptam: a fõtitkár-helyettesi tisztet
2005-ig társadalmi munkában láttam el. Ennek köszönhetõen a
közalkalmazotti kérdésekben - rendõrségi és belügyminisztériumi
viszonylatban – rendszeresen kifejthettem az FRSZ álláspontjait.
Lemondásomat követõn a BM Gazdasági Fõigazgatóság szakszervezeti tagjai a választmány elnökének kértek fel, ezt a pozíciót a
Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltató Fõigazgatóságán
még ma is betöltöm.
FRSZ tagként, tisztségviselõként sok öröm és kudarc részese lehettem - voltak szakmai vezetõk, akik értékelték, s voltak, akik akadályozták a munkát. Természetesen napjainkban már én is másként
látok bizonyos dolgokat, s másképp is szeretnék dolgozni mandátumom hátralévõ egy évében. S mivel szeretem ezt a munkát végezni,
a kudarcokat igyekszem gyorsan elfelejteni.
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20 éves a
Független Rendõr Szakszervezet
TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS AZ ALAPÍTÁSTÓL NAPJAINKIG
A rendszerváltás hajnalán…
A rendszerváltást megelõzõ idõszakban a magyar szakszervezeti mozgalom arculatát a különféle ágazati szakszervezeteket egységbe tömörítõ, közel négymilliós tagsággal rendelkezõ
Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) határozta meg. A
szakszervezetek önállóságát azonban az egypártrendszer erõteljesen korlátozta, ezért a szakszervezetek és a pártszervezetek közötti erõs összefonódás következtében valójában nem létezett egyetlen autonóm érdekképviseleti szervezet sem.
A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) meggyengülése, a
társadalmi feszültségek növekedése, az ország külföldi adósságainak rohamos emelkedése és a kedvezõen alakuló külpolitikai helyzet lehetõvé tették az ellenzék megerõsödését és nyilvánosság elé
lépését. Mindezek a folyamatok odáig vezettek, hogy 1989. június
13-án megalakult a Nemzeti Kerekasztal, melyben az MSZMP, az
Ellenzéki Kerekasztal és a harmadik tárgyaló felet alkotó társadalmi szervezetek és mozgalmak, többek között a SZOT vettek részt.
A reformfolyamatok eredményeként elkezdõdött a pluralizmuson alapuló demokratikus társadalmi rendszer alapjainak megteremtése. Ennek elsõ lépéseként az Országgyûlés megalkotta az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt és ezzel megteremtette a társadalmi szervezetek szabad alapításának lehetõségét. A szolgálati viszonyban állók jogviszonyát akkor szabályozó 1971. évi
10. számú törvényerejû rendelet azonban a hivatásos állomány számára még nem tette lehetõvé a szakszervezetekbe való belépést.

A nyár és az õsz folyamán a megyei rendõr-fõkapitányságokon sorra alakultak meg a tagszervezetek, melyek szervezésében néhol alapító tagként vezetõk is részt vettek, másutt viszont igyekeztek megakadályozni a szakszervezet létrehozását. A folyamatot azonban már nem
lehetett megállítani, 1989 októberére 13 megyében és Budapesten alakult meg a szakszervezet több mint ezer taggal. November 1-jén a belügyminiszter fogadta a szervezõbizottságot. A miniszter elismerte addigi tevékenységüket és támogatásáról biztosította a szervezõket.

Az alakuló kongresszus
A vázolt elõzményeket követõen, az akkor már közel 3.000
fõs tagságot képviselõ száz küldött részvételével 1989. december 2-3. között került megrendezésre a Független Rendõrszakszervezet I., alakuló kongresszusa.

Az elsõ lépések
Rekvényi László r. fhdgy. – az ORFK nyomozója – 1988 szeptemberében egy pártfórumon a Belügyminisztérium vezetésétõl elvi támogatást kért a rendõrszakszervezet megalakításához. Az
MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága a támogatást arra hivatkozva utasította el, hogy szakszervezeti tag csak munkaviszonyban
álló dolgozó lehet, a rendõrök viszont szolgálati viszonyban állnak,
így õk szakszervezet tagjai nem lehetnek. Rekvényi a tiltást követõen levélben fordult a pártbizottsághoz, melyben kifejtette, hogy
az ENSZ XXI. ülésszakán, 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya – melyeket a Magyar Népköztársaság Országgyûlése 1976-ban törvénybe
iktatva a belsõ jogrendszer részévé tett – deklarálja, hogy „mindenkinek joga van a másokkal való szabad társulásra, ideértve azt a jogot, hogy érdekei védelme céljából szakszervezeteket alakítson, illetõleg azokhoz csatlakozzon.
A levél hatására a pártbizottság engedett és egy június elején
tartott országos járõrértekezleten dr. Túrós András r. vezérõrnagy
országos rendõrfõkapitány-helyettes ismertette a Belügyminisztérium vezetõinek döntését, mely szerint létre lehet hozni a rendõrök
érdekvédelmi szervezeteit.
Ezt követõen 1989. július 5-én az Országos Rendõr-fõkapitányságon 21 hivatásos tiszt, élükön Rekvényi Lászlóval megalakította a Független Rendõrszakszervezetet.
Az alapítók a függetlenség deklarálásával nemcsak az MSZMPtõl, illetve más politikai pártoktól való függõséget, hanem a régi bürokratikus szakszervezeti hierarchiához való kötõdést is elutasították.
A szakszervezet megalakulásának alig titkolt célja, hogy modellt kínáljanak egy demokratikus alapokon, alulról szervezõdõ, a rendõrök
érdekeit megjeleníteni és képviselni tudó szervezetnek. Ekkor fogadták el az alapszabály-tervezetet, amit nyilvánosságra hoztak.

A küldöttek döntöttek arról, hogy a rendõrszakszervezet a rendõri tevékenységhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos
és polgári állományú tagjai és nyugdíjasai sajátos érdekeinek védelme és képviselete érdekében lépjen fel. Szálljon harcba a rendõri munka pozitív hagyományai és értékei védelméért, állami és
társadalmi elismertetéséért. Célként tûzték ki, hogy szakszervezetünk váljon olyan szervezetté, mely a demokratikus centralizmust
elvetve, a szolidaritás és a demokrácia alapelvei szerint, a legteljesebb nyilvánosság mellett mûködjön.
Elfogadásra került a szakszervezet alapszabálya és programja is.
A kongresszus döntött arról, hogy a tagság által fizetendõ tagdíj havonta a pótlékok nélküli bruttó fizetés 1%-a legyen.
Az alakuló kongresszus megválasztotta az országos vezetõség
tagjait. A fõtitkár Rekvényi László, az elnök Kirschner Béla, a titkárok dr. Végh Zsuzsanna, Kiss Sándor és Gelencsér Nándor lettek.
Végezetül a Fõvárosi Bíróság a hozzá benyújtott okiratok alapján, az egyesülésrõl szóló 1989. évi II. törvényben foglaltaknak
megfelelõen, 731. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába bejegyezte a Független Rendõrszakszervezetet. A
bíróság végzése 1989. december 14-én emelkedett jogerõre.

Elindul az FRSZ
Az alakuló kongresszust követõen a szervezet mûködési feltételeinek biztosítására kialakításra került a Budapest V. kerület,
Kossuth Lajos tér 4. szám alatt a Központi Koordinációs Iroda
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(KKI). Megnyitották az FRSZ központi számláját, elkészültek a
bélyegzõk, legyártották a tagkönyveket és megkezdték a központi
tagnyilvántartás kialakítását. Az iroda mûködéséhez szükséges
technikai berendezéseket az ORFK biztosította.
Ezen idõszakban a szakszervezetnek egy függetlenített tisztségviselõje volt Rekvényi László fõtitkár személyében. Az elnök és a
három titkár társadalmi munkában dolgozott. Az irodán FRSZ alkalmazottként két kolléganõ tevékenykedett, akik adminisztrációs
tevékenységet végeztek.
Az információáramlás biztosítása érdekében létrehozták a
FRáSZ-t, a szakszervezet tájékoztatóját, mely azonban finanszírozási és terjesztési nehézségek következtében 1990 és 1992 között
összesen 6 számmal tudott megjelenni.
1990. január 4-én az FRSZ és az ORFK vezetése dr. Túrós András r. võrgy. országos rendõrfõkapitány-helyettes kezdeményezésére megbeszélést tartott. Az ORFK vezetése támogatásáról biztosította a szakszervezetet. A megbeszélés eredményeként kiadásra került az 1/1990. számú ORFK-vezetõi körlevél, amely elismerte az
FRSZ jogosítványait, beleértve a választott tisztségviselõk munkaidõ kedvezményét is.
Az FRSZ arra törekedett, hogy rendezze a kapcsolatát a Belügyminisztérium vezetésével. Kiadásra került a 39/1990. (BK10.) BMutasítás, amely minden olyan szinten, ahol az állomány élet-és munkakörülményeirõl döntenek, kötelezõ jelleggel biztosította volna az
érdekképviseleti szervek részvételét. Az utasítás azonban nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, mert a minisztérium vezetése nem
tartotta be az abban foglaltakat. A szakszervezet létét, legitimitását a
belügyi vezetés sosem kérdõjelezte meg, jogainak tényleges gyakorlása elé azonban számos akadályt gördítettek. A szakmai vezetés a
legkülönbözõbb szinteken kérdõjelezte meg a jogosítványait, megpróbált egyrészt tudomást sem venni a szervezetrõl, másrészt helyi
szervezeteinek jogos felvetéseire ingerült, elutasító módon reagált.

Történelem

Az egyéni érdekképviselet kezdetei
1990 tavaszán a tagság egyéni érdekvédelme céljából állították
fel az FRSZ saját költségvetésébõl finanszírozott Jogsegélyszolgálatát, amelynek vezetõjévé dr. Félix László vezetõ jogtanácsost
választották. Egy év alatt 46 esetben jártak el, amelynek többsége
a munkaviszonnyal, fegyelmi ügyekkel volt kapcsolatos. A megszerzett tapasztalatok alapján javaslatot tettek a fegyelmi és kártérítési szabályzat felülvizsgálatára, figyelemmel a fogdafenyítés
megszüntetésére, a védelem jogainak biztosítására, és a munkáltatói döntések független bíróságnál való megtámadhatóságára.

A hazai és nemzetközi szövetségi kapcsolatok
megalapozása
Az érdekérvényesítés lehetõségeinek szélesítése érdekében az
FRSZ felvette a kapcsolatot a hazai szakszervezeti szövetségekkel,
így a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségével, az Autonóm Szakszervezetekkel, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával.
Az FRSZ már a szervezõdése idõszakában azt hangsúlyozta, hogy
a Belügyminisztériumon belül a tagság érdekeit egy egységes szervezetben lehetne a legjobban képviselni. A közös, egységes szervezet
kialakítására vonatkozó javaslatokat azonban a Belügyi Dolgozók
Szakszervezetének vezetése rendre elutasította. Mindezek ellenére a
szakszervezeti jogaik védelme érdekében eseti ügyekre korlátozottan
és alkalomszerûen a két szakszervezet akciószövetséget kötött.

Az elsõ nyilvános állásfoglalás
1990 év elején az ún. „Duna-gate” ügy kapcsán az állomány nagyobb csoportjait érintõ fenyegetettség elleni fellépésként sor került
az FRSZ elsõ nyilvános állásfoglalására. Az SZDSZ és a FIDESZ
azzal vádolta meg a belbiztonsági szolgálatot, hogy a köztársaság kikiáltása után is folytatta a vezetõ ellenzéki politikusok megfigyelését. A botrány kapcsán lemondott a III/III-as szolgálat csoportfõnöke, helyettesét leváltották és távozott a belügyminiszter is. Az FRSZ
nyilatkozatával védelmet helyezett kilátásba a végrehajtó szolgálatot
ellátó állomány mindazon tagjai számára, akik a hatályos jogszabályoknak, parancsoknak megfelelõ utasítások alapján végezték munkájukat. Ez a kiállás nagymértékben növelte a szakszervezet tekintélyét a közvélemény és a társadalmi szervezetek körében.

A Belügyminisztérium elleni elsõ per
Nagy társadalmi és szakmai visszhangot keltett az FRSZ vezetõségének azon lépése is, amikor a Belügyminisztériumot – megalakulását követõen elsõ ízben – a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságon beperelte. A Belügyminisztérium civil minisztériummá történõ átszervezésérõl szóló BM-utasítás kiadása elõtt ugyanis nem
kérték ki a szakszervezetek véleményét, így jogosítványaikat nem
tudták gyakorolni. Miután a benyújtott kifogásra az utasítás végrehajtását nem függesztették fel, a tárgyalásra vonatkozó javaslatokra érdemi válasz nem érkezett, a szakszervezeti jogok megsértéséért az FRSZ a Fõvárosi Munkaügyi Bírósághoz és az Alkotmánybírósághoz fordult. A bíróság a szakszervezeti jogok megsértésére vonatkozó keresetnek helyt adott, ítéletében megállapította az FRSZ jogainak a megsértését. Idõközben a Belügyminisztérium az érintett tárcákkal koordinálva e kérdés jogszerû
megoldására törvénymódosítást terjesztett a parlament elé,
amelynek elõkészítésébe az FRSZ-t is bevonta. Miután a tervezetben foglaltak kellõ garanciát és védelmet nyújtottak az érintett
állománycsoportnak, a szakszervezet visszavonta az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványát.

1990 nyarán az FRSZ vezetõsége felvette a kapcsolatot a Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsával (CESP). E szervezet 1988-ban
azon rendõrszakszervezetekbõl alakult, amelyek a leghatározottabban
elutasították a politikai pártok befolyását, és hosszú távon az egységes Európa keretében az egységes rendõri érdekvédelem eszméjét
vallották. A CESP az Európa Tanács konzultatív státussal rendelkezõ
nem kormányzati szervei körében jelentõs szervezetté vált. Számos
olyan dokumentumot adtak át, amelyek megkönnyítették, elõsegítették a szakszervezet jogainak érvényesítését az európai normáknak
megfelelõen. A kapcsolatfelvételt követõ tárgyalások eredményeként
az FRSZ 1991 tavaszán vált teljes jogú tagjává a CESP-nek.

II. Kongresszus – létrejön
az Országos Vezetõség
Az FRSZ II. kongresszusa 1990. december 7-10-e közötti idõben Siófokon került megrendezésre. A küldöttek újraválasztották
Rekvényi Lászlót fõtitkárként és Kirschner Bélát elnökként. A vezetõséget az alapszabály módosítását követõen hat fõre bõvítették:
Kiss Sándor, dr. Végh Zsuzsanna, Makkainé dr. Fóti Erika, Juhász
István, dr. Béli László és Tichi Ferenc személyében. A kongresszus
elfogadta az FRSZ programját is.
A II. kongresszus által elfogadott alapszabály módosítás alapján
új testületként alakult meg az Országos Vezetõség, amely a fõtitkárból és a kongresszus által választott 6 azonos jogú vezetõségi tagból
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tott kifogás és bírósági keresetlevél hatására lefolytatott egyeztetõ
tárgyalások végül mégis eredményre vezettek. Az elvégzett túlmunkát pótlólag, azonos módon és mértékben mindenkinek kifizették.
Az ügy folytatásaként 1992 elején az FRSZ elérte, hogy a rendõrség történetében elsõ alkalommal BM-rendelet szabályozza a
szolgálati idõrendszerek keretein túl elrendelhetõ túlmunka maximált óraszámát, a végzett túlmunka ellentételezésének módját és a
túlóradíjak mértékét, továbbá mindezen szabályok kiterjesztését a
bûnügyi állományra is.

„A birodalom visszavág”

állt, akik az FRSZ döntéseinek elõkészítésében témafelelõsként,
szakértõként vettek részt, továbbá területi felosztás szerint a helyi és
területi szervezetek körében szervezetépítõ, információközvetítõ,
segítõ és tanácsadó feladatokat is elláttak. A Központi Koordinációs Iroda (KKI) vezetésével- fõállásban - Fábián Ágotát bízták meg.

Szövetségben az erõ
Az érdekérvényesítõ képesség növelése céljából az FRSZ 1991-ben kezdeményezte a fegyveres és rendvédelmi szerveknél létrejött szakszervezetek
szövetségre lépését. Ennek eredményeként került megalakításra a Fegyveres
és Rendészeti Dolgozók Független
Szakszervezeteinek Érdekegyeztetõ
Tanácsa (FRDSZ ÉT), mely 1992-tõl
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók
Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) néven mûködik jelenleg is. A
szövetség alapító tagjai az FRSZ mellett a Vám- és Pénzügyõrség
Független Szakszervezete, a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete és a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezet volt.

Úttörõ szerepben a belügyi érdekegyeztetés
rendszerének kialakítása során
A demokratikusan megválasztott elsõ kormány hivatalba lépését
követõen tárgyalások kezdõdtek a Belügyminisztériummal egy olyan
érdekegyeztetõ fórum létrehozásáról, mely a legmagasabb szinten hivatott foglalkozni az össz-belügyi munkavállalói érdekek körébe esõ
problémákkal. A tárgyalások eredményeként a fórum 1991-ben alakult meg Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT) néven. Alapítói a
belügyminiszter mellett az FRSZ, a BRDSZ, a Határõrségi Dolgozók
Szakszervezete, a Határõr Szakszervezet, valamint a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezete voltak. A megállapodás a maga nemében egyedülálló volt, ilyen jellegû, az érdekegyeztetésre vonatkozó, konfliktusfeltáró- és megoldó rendszer akkoriban még nem épült
ki Magyarország más területein. A BÉT fennállása idején a közös
munka eredményesen járult hozzá a minisztérium egészét érintõ problémák gyors megoldásához. Az érdekegyeztetõ fórum a kormányzati
struktúra átalakítása következtében 2006-ban szûnt meg.
Az FRSZ a BÉT mintájára kezdeményezte, hogy a rendõrségen
is kerüljön kialakításra egy érdekegyeztetõ fórum. Erre a BÉT
megalakulása után kerülhetett sor, Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) néven.

A túlórák ellentételezéséért folytatott
küzdelem elsõ csatája
A pápa magyarországi látogatása idején a túlórák kifizetésének
rendjét szabályozó ORFK vezetõi intézkedés tartalmát nem egyeztették az FRSZ-szel. A norma diszkriminatív módon nem terjedt ki
az azonos jellegû feladatokat ellátó bûnügyi állományra. A benyúj-

A 90-es évek elsõ felében a szakszervezet tisztségviselõit egyre
több vezetõi támadás érte. Nagy számban fordultak elõ burkolt, így
nem bizonyítható vezetõi megnyilvánulások, amelyek a szakszervezet
és tisztségviselõi tevékenységének akadályozására, lejáratására irányultak. Gyakorivá váltak a tisztségviselõkkel szemben alkalmazott
olyan személyzeti intézkedések, amikor más munkakörbe, beosztásba,
szolgálati helyre, kedvezõtlen szolgálati idõrendbe történõ áthelyezéssel vagy fegyelmi eljárások indításával szakszervezeti tevékenységükben akadályozni kívánták õket. Ezekben az esetekben az FRSZ minden esetben biztosította tisztségviselõi jogi és erkölcsi védelmét.

A szolidaritás jegyében
Az FRSZ a Magyar
Rendõr (jelenleg ZSARU) címû hetilap szerkesztõségének kollektívájával közösen létrehozta a Police Caritas
Alapítványt, elsõdlegesen a szolgálat teljesítése közben hõsi halált halt kollégák családtagjainak és az önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe került rendõrök támogatása
céljából. Az alapítvány mûködésének személyi és tárgyi feltételeit
megalakulásától kezdve az FRSZ biztosítja. A közhasznú szervezet
megalakulása óta több száz kollégának nyújtott segítséget anyagi
gondjai enyhítéséhez.

III. Kongresszus - a folytonosság
A III. kongresszus 1992. október 30-31-e közötti idõben Siófokon került megrendezésre. Ebben az idõben az FRSZ már 2.401
taggal rendelkezett. A küldöttek újraválasztották Rekvényi Lászlót
fõtitkárként és Kirschner Bélát elnökként, az alapszabályt több
ponton módosították, azonban az FRSZ szervezeti felépítésében,
mûködésének alapjában nem történt változás. A hatfõs Országos

Vezetõségbe, újonnan kapott nevén az Ügyvivõ Testületbe Kiss
Sándor, Juhász István, dr. Béli László, Balázs László, Pintér Lajos
és Fábián Ágota került megválasztásra.

Tagépítés és új kezdeményezések
Az Ügyvivõ Testület tagjai közül négyen a szolgálati feladataik
alól mentesítve, teljes munkaidõben végezték szakszervezeti mun-

20 éves az FRSZ

kájukat. A testületen belül területi instruktori rendszert alakítottak
ki, mely lehetõvé tette a kelet-, illetve nyugat-magyarországi, valamint a budapesti regionális irodák létrehozását. Ennek fõ célja a
szervezetépítés és a tagszervezetek napi tevékenységének segítése
volt. A függetlenítéseknek köszönhetõen a létszám egy év alatt
több mint ezer fõvel, 3.642 tagra emelkedett.
Az FRSZ 1993-ban vándorkupát alapított a labdarúgás kedvelõinek, mely idõvel az országos labdarúgótornán résztvevõ csapatok
száma alapján a belügyi tornák legnagyobbikává nõtte ki magát.
1994-ben az FRSZ elnöke, fõtitkára és ügyvivõi alapító tagjai
voltak az Elsõ Rendõri Kiegészítõ Nyugdíjpénztárnak.

FRSZ beadvány az Emberi Jogok
Európai Bizottságához és Bíróságához
Az érintett szakszervezetek, így az FRSZ véleményének kikérése nélkül 1993 decemberében az Országgyûlés módosította az alkotmányt. A rendõrség hivatásos állományában szolgálatot teljesítõk számára megtiltották, hogy politikai tevékenységet folytassanak és politikai pártnak tagjai legyenek. Az FRSZ álláspontja szerint a teljes körû tilalom indokolatlanul sérti a véleménynyilvánítás
szabadságához és a gyülekezéshez való alapjogokat, továbbá ellentétben áll a Magyarország által is ratifikált Emberi Jogok Európai
Egyezménye 10. és 11. cikkelyével.
Miután a hazai jogorvoslati fórumok által biztosított lehetõségeket a szakszervezet kimerítette, az akkori fõtitkár, Rekvényi László 1994. április 20-án egyéni kérelemmel fordult az Emberi Jogok
Európai Bizottságához.
Miután az Emberi Jogok Európai Bizottsága megállapította véleménynyilvánítás szabadsága megsértésének tényét, Magyarország elmarasztalását követõen a panaszt továbbította a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bíróságához. A bíróság végül 1999. május
20-án hozott ítéletet, melyben megállapította ugyan a véleménynyilvánítás szabadságának megsértését, Rekvényi keresetét mégis
elutasította. Nem foglalt állást viszont abban a kérdésben, hogy tiltható-e a rendõr számára a politikai párthoz tartozás. Ennek ellenére mindkét testület döntése nagy jelentõségû, mert a panaszt befogadták, plenáris ülésen megtárgyalták, és elõször fordult elõ a bíróság gyakorlatában, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményét
aláíró országok egyikének alkotmányát ütköztette az egyezmény
tartalmával.

IV. kongresszus – új fõtitkár az FRSZ élén
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Jogsegélyszolgálatunk sikerei
Hosszas egyeztetéseket, szakértõi véleményezéseket követõen az
érdekképviseleti munka legértékesebb eredménye lett, hogy 1996.
szeptember 1-jén hatályba lépett a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.). A törvény a korábbi rendeleti szintû, már-már áttekinthetetlen szabályozást felváltva végre átfogóan szabályozta a hivatásos szolgálati jogviszonyból eredõ jogokat és kötelezettségeket. Legfõbb erénye, hogy a szolgálati viszonnyal összefüggõ valamennyi
ügyben megnyitotta a bírósági jogorvoslat lehetõségét. Ez az elsõ
olyan jogszabály, amely a fegyveres és rendvédelmi szervek dolgozóinak a szakszervezet alapításához, mûködtetéséhez, az érdekvédelmi munka folytatásához fûzõdõ jogait törvényi szinten szabályozza.
Az Hszt. hatálybalépésével kiteljesedõ jogorvoslati lehetõségek
jelentõsen megnövelték az FRSZ Jogsegélyszolgálatának munkaterheit. Egy-egy konkrét ügy kapcsán a jogszabály-értelmezési viták eldöntéséért sorozatban kellett a bírósághoz fordulniuk. A bíróságok
az esetek többségében az FRSZ jogászainak adtak igazat, a munkáltató azonban sok esetben a Legfelsõbb Bíróság által hozott ítéleteket
sem ismerte el mindenkire nézve alkalmazhatónak és a legmagasabb
bírói fórum döntése után is a végsõkig folytatta a pereket.
A jogviták nyomán keletkezett kifizetések (elmaradt juttatások,
azok kamatai, kártérítések) több esetben tíz- és százmillió forintokkal terhelték meg az állami költségvetést. Volt azonban olyan eset is
- a tiszti beosztásban foglalkoztatott tiszthelyettesek magasabb beosztási illetményéért indított jogviták -, melyek végül a Rendõrség
egészét nézve több milliárd forint elmaradt járandóság kifizetéséhez
vezettek. Mindezekre figyelemmel az FRSZ kezdeményezte, hogy a
bizonyíthatóan vétkes döntéshozók esetében érvényesüljön kártérítési kötelezettség. Álláspontunk szerint az anyagi kockázat áthárítása
jelentõsen javíthatná a döntéshozók jogkövetési hajlandóságát.
Ebben az idõszakban az FRSZ három alkalommal is ombudsmani vizsgálatot kezdeményezett. Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa a rendõrök élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos alkotmányos jogok érvényesülése tárgyában végzett vizsgálatot
lezáró jelentésében hat alkotmányos alapjog kisebb-nagyobb mértékû sérelmét állapította meg.

CESP kongresszus Budapesten
Az FRSZ nemzetközi szövetségben végzett tevékenységének elismeréseként a CESP III. kongresszusát 1996. március 19-22-e között
Budapesten tartotta, „A Mi jogaink - A Ti biztonságotok!” jelmondattal. A rendezvény iránt nagy érdeklõdést mutattak a hazai médiumok
is. Komoly elismerésnek számított, hogy 1998. február 11-én az Európa Tanács nem kormányzati szervezeteinek (ONG) Összekötõ Bizottságába hat évre, megfigyelõként felvették a CESP-t, mely így elsõként
nyerte el a rendõrségek európai szintû képviseletének lehetõségét.

V. Kongresszus – elnököt és nevet vált az FRSZ
Az FRSZ V. kongresszusa 1998. december 3-5-e közötti idõben
Dobogókõn került megrendezésre. Az immár 5.466 tagot képviselõ
küldöttek Fábián Ágotát megerõsítették fõtitkári tisztségében, míg a
lemondott Kirschner Béla helyére Rekvényi Lászlót
választották az FRSZ elnökévé. A munka hatékonyságának javítása

Az FRSZ IV. kongresszusa 1994. november 24-26-a közötti idõben Siófokon került megrendezésre. Ekkor az FRSZ taglétszáma már
4.087 fõt számlált. Rekvényi László lemondását követõen a küldöttek Fábián Ágotát választották meg fõtitkárnak, míg Kirschner
Bélát újraválasztották elnöki tisztségében. Az alapszabály több pontját módosították és elfogadták az FRSZ új programját. A hatfõs Ügyvivõ Testületbe Kiss Sándort, dr. Béli Lászlót, Balázs Lászlót, Pintér
Lajost, Illés Bélát és Ruskál Vendelt választották meg.
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érdekében az Ügyvivõ Testület létszámát 10 fõre emelték, ügyvivõnek pedig Balázs Lászlót, dr. Béli Lászlót, dr. Czipa Mihályt, Dávid Tibort, Gombos Józsefet, Kiss Zsoltot, Kovács Lászlót, Lukács
Attilát, Pintér Lajost és dr. Tepliczky Miklósnét választották meg.
A kongresszus szakszervezetünk nevét Független Rendõrszakszervezetrõl Független Rendõr Szakszervezetre módosította.

Lendületben az FRSZ – újraindul a FRÁSZ
újság, megalakulnak a tagozatok
A kongresszus után 4 fõre emelték a Központi Koordinációs
Iroda és 5 fõre a Jogsegélyszolgálat munkatársainak létszámát. A
megerõsített csapat nagy lendülettel látott munkához, melynek
eredményeként egy év alatt közel másfélezer fõvel, 6.919-ra nõtt a
taglétszám. A taglétszám emelkedésébõl eredõ többlet tagdíjbevétel 1999 márciusától lehetõvé tette a FRÁSZ újság folyamatos,
évenként 10 lapszámmal való kiadását.
A tagság egyes csoportjai speciális érdekeinek megjelenítésére
és képviseletére 2000 tavaszától sorra alakultak a tagozatok. Elsõként a Tanintézeti- és Oktatási Tagozat, majd nyáron a Vezetõi Tagozat bontott zászlót, végezetül a folyamat lezárásaként 2001 decemberében létrejött a Nyugdíjas Tagozat is.

Az FRSZ elsõ utcai demonstrációja
Az 1998-ban megválasztott kormány a beígért új érdekegyeztetési rendszer helyett az érdekegyeztetõ fórumok egy részét szétzúzta, a fennmaradókat pedig a korábbiaknál ritkábban hívta össze és
akkor is csak formális egyeztetésre volt hajlandó. A belügyi szervek
költségvetési megszigorítások miatt ellehetetlenült pénzügyi helyzetébõl eredõen ebben az idõszakban nem a jogosultság, hanem a
költségvetés korlátai határozták meg, hogy a rendõri állomány megkapta-e törvényes járandóságát vagy sem. Az év végén a Belügyminisztérium háttérintézményeinél jelentõs létszámcsökkentést hajtottak végre, bezárták a belügyi óvodákat, bölcsõdéket és megkezdõdtek a tárgyalások a belügyi üdülõk privatizálásáról is. Az állomány
reálkeresete, különösen a közalkalmazottaké tovább csökkent.
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Stratégiaváltás és tömeges perek
Miután egyértelmûvé vált, hogy sem a kormány, sem a belügyi vezetés nem hajlandó változtatni szakszervezet-ellenes politikáján, az
FRSZ stratégiát váltott. Az utcai véleménynyilvánítás helyett a kialakult helyzetrõl a közvélemény tájékoztatására és az általa képviselt
tagság jogos járandóságainak peres úton történõ érvényesítésére helyezte át a hangsúlyt. Jogsegélyszolgálatunk ebben az idõszakban tizennégy jogértelmezési vitából tizenkettõt nyert meg a bíróságon. Ennek köszönhetõen a kongresszusi ciklus ideje alatt közel kétmilliárd
forint elmaradt járandóságot tudtunk visszaszerezni a rendõröknek,
ami többek között az eltérõ státuson foglalkoztatottaknak és a munkaszüneti napokon szolgálatot teljesítõknek, valamint a megváltatlan
túlórák és a jogtalanul megvont illetménypótlékok miatt fizettek ki.
Az FRSZ 1999 végén közleménnyel fordult a közvéleményhez és
a politikai közélet szereplõihez, melyben felhívta a figyelmet arra,
hogy a magyar rendõrség hosszabb ideje egyre mélyülõ anyagi, strukturális, vezetési és morális válságban van. A rendõrök anyagi helyzetét tovább rontotta a belügyminiszter azon döntése, miszerint az újonnan bevezetésre kerülõ szolgálati egyenruha költségeinek egy részét
az állománnyal fizettetik ki. Hosszas szakértõi egyeztetéseket követõen a szakszervezetek elérték, hogy az elvonásra szánt összegek egy
részét csökkentsék, azonban a rendszeresítésre kerülõ új egyenruha
teljes költségeinek munkáltató általi megfizetését az egyeztetések során nem tudtuk kiharcolni. Mindezek okán az FRSZ tömegesen kezdeményezett munkaügyi pereket, melyek évek multán teljes sikerre
vezettek és a munkáltatónak több mint egymilliárd forintot kellett kifizetnie az akkor 22 ezer fõs egyenruhás állomány számára.

Feszültségek és személyi változások
a vezetõ tisztségviselõk körében
A kongresszusi ciklus félidejében a fõtitkár és hét ügyvivõ lemondott tisztségérõl, arra való hivatkozással, hogy az eltelt idõszakban
közöttük és az FRSZ elnöke közötti munkakapcsolat olyan mértékben
megromlott, hogy az a szakszervezet egységét és mûködõképességét
veszélyezteti. A 2000. november 23-án megtartott Küldöttértekezleten Rekvényi László lemondott elnöki tisztségérõl. Ezt követõen új
tisztségviselõ választásra került sor, amely során fõtitkárnak újra
Fábián Ágotát, elnöknek Lukács Attilát, míg ügyvivõnek dr. Béli
Lászlót, dr. Tepliczky Miklósnét, dr. Czipa Mihályt, Balázs Lászlót, Kovács Lászlót, Gombos Józsefet, Kiss Zsoltot, Dávid Tibort,
Baranyi Róbertet és Pongó Gézát választották meg.

Kirekesztve az országos érdekegyeztetésbõl

Mindezek következtében az FRSZ arra kényszerült, hogy fennállása során elsõ alkalommal az érdekérvényesítés legradikálisabb eszközét is igénybe vegye és nyílt utcai demonstrációt tartson. A decemberi figyelmeztetõ megmozdulást követõen az FRSZ 1999. március
13-án a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti
Szövetségével és a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségével közösen nyílt utcai demonstrációt tartott a Parlament elõtt.
Elsõ demonstrációnkon mintegy kétezerötszázan vettek részt. A
kormányzat képviselõjének átadott petíció a közalkalmazottak sanyarú bérhelyzetén mit sem változtatott, a társadalom, a közvélemény azonban együttérzéssel fogadta követeléseinket. Mind az
elõkészítés idõszakában, mind a demonstráció tartama alatt érzékelhetõ volt a közvélemény és a sajtó szimpátiája. A megmozdulás
eredményeként, ha rövid idõszakra is, de a társadalom széles rétegének figyelmét sikerült ráirányítani a Belügyminisztériumban és a
Rendõrségen uralkodó állapotokra.

A kormány és a SZEF-ÉSZT között 2001 tavaszán végre megkezdõdtek a tárgyalások a közszféra bérfelzárkóztatásáról, az
FRDÉSZ-t azonban a két szakszervezet kizárta az egyeztetésbõl, arra való hivatkozással, hogy a kormány csak velük hajlandó bérkérdésben tárgyalni. Õsszel új közalkalmazotti érdekegyeztetõ fórum
alakult, Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT)
néven, az FRDÉSZ azonban ebben sem kapott helyet. Ebben az idõszakban alakult újjá a köztisztviselõk érdekegyeztetõ fóruma, a Köztisztviselõk Érdekegyeztetõ Tanácsa (KÉT) is, de az FRDÉSZ-nek
ebben sem jutott hely, mivel a munkavállalói oldalt alkotó szakszervezeti szövetségek nem kívánták az FRDÉSZ-t teljes jogkörrel a tárgyalóasztalhoz engedni.
A karanténból végül csak 2002-ben sikerült kitörni, mivel novemberben négy tárca (BM, IM, PM, MEH) és 10 szakszervezet
részvételével sikerült elérni a Rendvédelmi Szervek Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fóruma (RSZTÉF) megalakulását.

A bérharcok eredményei
Az országgyûlési választások közeledtével, 200l elején a munkavállalói érdekképviseletek folyamatos tiltakozásának hatására felgyorsult a szolgálati törvény és a közszolgálati törvény egyes fejeze-
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teinek a módosítása. A Hszt. új fejezeteként 2001. július 1-jétõl hatályba lépett a vagyonnyilatkozat tétel, a teljesítmény-értékelés, a vezetõi beosztásba történõ kinevezés indokolás nélküli viszszavonása,
az alanyi jogon járó nyelvpótlék, a központi tiszti kar felállítása, a
mindenkori ruhapénz százalékos meghatározása, valamint a besorolási osztályok szorzószámainak mintegy 60%-kal történõ növelése.
2002-ben a parlamenti választásokat követõen a szakszervezetek nyomására a kormány végre javított a közalkalmazotti állomány méltatlanul rossz jövedelmi pozícióin is. Minden idõk legnagyobb közalkalmazotti bérfejlesztésére került sor.

VI. Kongresszus – új elnök, új fõtitkár
és új szervezeti felépítés
A VI. kongresszus szervezésének idõszakában, türelemmel
viselt betegsége következtében, 2002. augusztus 21-én váratlanul elhunyt Fábián Ágota fõtitkár.
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tagot jelentett. A kedvezõ folyamatot 2004-ben megtörte rendõrség
jelentõs létszámcsökkentéssel járó átszervezése és a rendészeti szakközépiskolákba beiskolázott hallgatók létszámának radikális csökkentése. Negatív tényezõként hatott tagságunk létszámára a Belügyminisztérium 2006. évi megszüntetése és ezzel párhuzamosan a minisztériumi háttérintézmények szinte teljes felszámolása, illetve szétdarabolása. A Hszt., ezen belül pedig elsõsorban a nyugállományba
helyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításának folyamatos lebegtetése szintén negatív külsõ hatásként említendõ.
Mindezek ellenére az FRSZ Rendõrség állományába tartozó tagjainak létszáma a kongresszusi ciklusban 213 fõvel emelkedett.

Teljes jogú tagság
az országos érdekegyeztetésben
A ciklus kezdetén az FRSZ számára kedvezõ változás állt be azzal, hogy 2002. december 20-án új országos érdekegyeztetõ fórumként megalakult az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
(OKÉT), ahol az FRDÉSZ is képviselhette tagságát. Az új érdekegyeztetõ fórum hatásköre a közalkalmazotti és köztisztviselõi jogviszonyra, a rendvédelmi szervek és a honvédség szolgálati viszonyára, az e törvények hatálya alá tartozó mintegy 800 ezer munkavállalóra terjed ki. Az FRDÉSZ megalakulásától közel tizenegy évnek kellett eltelnie, hogy teljes jogú tagként bekerüljön az országos
érdekegyeztetés rendszerébe.

Aláírásgyûjtés a KMB-sekért

Halálát mély megrendüléssel fogadta a tagság, a belügyi vezetés, a hazai-nemzetközi szakszervezeti mozgalom prominens
képviselõi. Életútja, munkássága, közösségbe vetett hite ma is
példaképül szolgálhat tagságunk számára. A tragikus eseményt
követõen az Országos Választmány a kongresszusig terjedõ
idõszakra Balázs Lászlót bízta meg a fõtitkári feladatok ellátásával.
Szakítva a korábbi hagyományokkal, a kongresszus két részletben került megrendezésre. Elõször 2002. november 4-6-a között
Dobogókõn az új alapszabály és a program elfogadására került sor,
december 13-án Budapesten pedig a tisztújításra. A küldöttek a
tisztségérõl lemondott Lukács Attila helyére dr. Béres Lászlót
választották meg elnöknek, új fõtitkárnak pedig Pongó Gézát.
A kongresszus az új alapszabálynak megfelelõen két általános
ügyvivõt is választott Dávid Tibor és dr. Tepliczky Miklósné
személyében.
A kongresszusi küldöttek az FRSZ töretlen fejlõdésének köszönhetõen már 7.488 tag képviseletében hozták meg döntéseiket.

Létrejönnek az FRSZ régiói,
majd magalakul a BV Tagozat
A VI. Kongresszuson elfogadott alapszabály gyökeres változást
hozott az FRSZ szervezeti felépítésében. Megelõzve a közigazgatás,
a rendõrség szervezeti reformját, kialakításra került a régiós szerkezet. A hét közigazgatási régiót (Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, NyugatDunántúl és Dél-Dunántúl) a nagy tagságra tekintettel Budapesten
további egy régióval bõvítette a kongresszus, Budapesti Speciális
Régió néven. Az Ügyvivõ Testület a fõtitkárból, a két általános ügyvivõbõl, a három tagozat-titkárból és a nyolc régióelnökbõl, összesen tizennégy fõbõl álló testületként kezdte meg munkáját.
A testület 2006-ban kibõvült a Büntetés-végrehajtási Tagozat
titkárával, aki a Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
megalakult tagszervezet tagságának érdekeit jelenítette meg az
FRSZ vezetésében.
A régiók kialakításának helyességét igazolta a kezdeti dinamikus
tagnövekedés, amely 2003-ban 590, 2004-ben további 621 új belépõ

A Hszt. 2001 júliusi módosításakor a körzeti megbízottak méltánytalanul maradtak ki a legmagasabb tiszthelyettesi beosztási kategóriából. Az FRSZ ügyüket felkarolva aláírásgyûjtést hirdetett meg. Az
összegyûjtött 2.278 aláírást tartalmazó petíciót szakszervezetünk delegációja 2004. december 22-én adta át Juhász Gábor akkori belügyi államtitkárnak, aki elismerve a követelés megalapozottságát, ígéretet tett
a méltánytalan helyzetbe került kollégák státusának mielõbbi rendezésére. Az ígéret teljesítésére 3 és fél évet kellett várni, mely idõtartam
alatt az FRSZ folyamatosan napirenden tartotta követelését.

Szövetség a LIGA Szakszervezetekkel
Az FRDÉSZ tagság lehetõséget biztosított ugyan a minisztériumi fórumok meghaladására és a tárcaközi érdekegyeztetésre, országos szintû érdekképviseleti tevékenység kifejtését azonban nem tette lehetõvé az FRSZ számára, mivel a már létezõ szakszervezeti
konföderációk nem ismerték el tárgyalópartnerként szövetségünket.
Kitörési pontként a LIGA Szakszervezetekkel történõ fúzió lehetõsége merült fel, mely hosszú tárgyalás sorozat eredményeként
2005 õszén realizálódott. Az FRDÉSZ október 7-i küldöttgyûlésén –
az FRSZ Országos Választmányának döntése alapján - egyhangú határozat született arról, hogy az FRDÉSZ fúzióra lép a LIGA szakszervezeti konföderációval. A végsõ döntés a LIGA december 9-i
kongresszusán született meg, mely szerint az FRSZ az FRDÉSZ szövetség keretein belül belépett, illetve felvételt nyert a LIGA szakszervezeti konföderációba. A fúzióval az FRSZ régi törekvése vált valóra, bekerülhettünk az országos érdekegyeztetés elsõ vonalába.

Küldöttértekezlet és elnökváltás
a ciklus közepén
2005. december 13-án a Teve utcai rendõrpalotában dr. Béres
László elnöki tisztségérõl történt lemondása miatt küldöttértekezletet tartott az FRSZ. A küldöttek Szél Józsefet választották meg az
FRSZ új elnökévé, Gombos Józsefet pedig – dr. Tepliczky
Miklósné helyett – általános ügyvivõnek.
A ciklus második felében változás történt a KKI életében is, a
korábbi vezetõ távozását követõen dr. Varga Ferenc vette át az iroda irányítását.
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Az információs rendszerek fejlesztése
Ezen idõszakban az FRSZ vezetése nagy hangsúlyt helyezett a tájékoztatás és a kommunikációs rendszerek fejlesztésére. Ennek eredményeként megújításra került a FRÁSZ újság, valamint az FRSZ
honlapjának arculata és tartalma, bevezetésre került egy gyors tájékoztatási rendszer, az FRSZ tevékenységének alapos bemutatását
szolgáló fõtitkári tájékoztatók formájában. Kiépítésre kerültek az
internetes és intranetes levelezési rendszerek, annak érdekében, hogy
a tisztségviselõkhöz elektronikus úton, naprakészen eljuthassanak a
tagság tájékoztatását és az érdekvédelmi munkát szolgáló anyagok.

Akcióban az FRSZ – beindul
a demonstráció sorozat
A szakszervezetek nyomása ismét csak az országgyûlési választások évében érett bérfejlesztéssé. 2006 januárjában bevezették a
közterületi pótlékot, a korpótlékot és a tényleges rendõri szolgálatot ellátó állomány szolgálati idejének kedvezményes, 1,2-es szorzóval történõ számítását, valamint - az illetményalap emelése mellett - 40 %-kal növelték meg a nyomozói pótlék összegét. Hosszú
évek eredménytelen tárgyalás-sorozatai után ez évben sikerült elérni az ügyeletesek délutáni és éjszakai pótlékra való jogosultságának jogszabályi elismertetését is.
A munkavállalókat érõ sorozatos törvénysértések elleni tiltakozásként 2006 tavaszán, már a LIGA tagjaként, a szövetség tagszervezeteivel együtt az FRSZ több demonstrációban is részt vett: Esztergomban
a Suzuki gyár elõtt, Strasbourgban és Budapesten a MOL székháza
elõtt. A munkavállalók jogait biztosító törvényi rendelkezések munkáltatók általi tömeges megsértése ellen május 1-jén az Alkotmány utcában megszervezett tömegdemonstráción tiltakozott az FRSZ.

Megszüntetik a Belügyminisztériumot, ismét
átalakul az érdekegyeztetés rendszere
A 2006. évi országgyûlési választásokat követõen a kormány
megszüntette a Belügyminisztériumot, ami az érdekegyeztetés fórumrendszerének átalakítását is szükségessé tette. Az RSZTÉF helyébe a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma
(SZÉF), a BÉT helyébe pedig az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztetõ Tanács (IRÉT) lépett. Ez utóbbi érdekegyeztetõ fórum
mûködési kereteinek kialakításában, ügyrendjének, valamint szervezeti- és mûködési szabályzatának kidolgozásában az FRSZ szakértõi meghatározó szerepet játszottak.

Az újabb megszorításokra újabb
megmozdulásokkal válaszol az FRSZ
Július 8-án a hat szakszervezeti szövetség által a választási ígéretekkel szemben meghirdetett konvergencia program megszorító intézkedései ellen szervezett demonstráción az FRSZ is képviseltette magát. E
megmozduláson a munkavállalók terheinek aránytalan növelése elleni
tiltakozásként a résztvevõk sárga lapot mutattak fel a kormánynak.
A demonstrációt követõ egyeztetések folyamatát szeptemberben megszakította az MTV székház ostromával kezdõdött tüntetés
sorozat. A kezdeti napokban a rendõrség vezetése az állomány testi épségét is veszélyeztetõ hibákat, mulasztásokat követett el, melynek következtében több mint 200 rendõr szenvedett sérülést - ez ellen az FRSZ Ügyvivõ Testülete állásfoglalás kiadásával tiltakozott.
A biztosítások során megsérült FRSZ tagokat a LIGA szakszervezetekkel közösen pénzsegélyben részesítettük.
Az összes munkavállalót érintõ megszorító csomag mellett a hivatásos állománynak további létbizonytalanságot okozó, hátrányos
intézkedésekkel is szembe kellett néznie. A kormány ugyanis bejelentette a Rendõrség és a Határõrség integrációjára, a Rendõrség régiós átszervezésére, a szolgálati törtvény által biztosított kedvezmények megvonására, a szolgálati nyugdíjrendszer kedvezõtlen meg-

változtatására, a bértábla befagyasztására, valamint a hivatásos állomány egészségügyi ellátási rendszerének átalakítására vonatkozó
terveit. A felsorolt intézkedések ellen az FRSZ azonnal és határozottan tiltakozott, egyidejûleg valamennyi érdekegyeztetési fórumon
egyeztetéseket kezdeményezett, végül október 14-ére az FRDÉSZ
tagjaként tömegdemonstrációt hirdetett a Kossuth térre. A megmozduláson az FRDÉSZ tagszervezetei 100-100 fõvel vettek részt.

Az egységes közszolgálati sztrájk meghirdetése
A kormány a konvergencia programra hivatkozással 2007-re ismételten befagyasztotta a köztisztviselõi illetményalapot és a közalkalmazotti bértáblát, ezért 2006. november hónapban az FRSZ is támogatta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság felállítását. A
Sztrájkbizottsággal folytatott tárgyalások során a kormányzat nem
engedett, a közszféra egésze számára 2007-re vonatkozóan lényegét
tekintve 0 %-os „bérajánlatot” tett és még a 2008. év tekintetében is
elzárkózott a bérfejlesztésre vonatkozó garanciák megadásától. A
kormányzat hajthatatlansága miatt a Sztrájkbizottság a rendszerváltás utáni Magyarországon elõször 2007. február 21-ére munkakezdettõl kétórás országos figyelmeztetõ sztrájkot hirdetett meg a közszolgálat minden - törvényes sztrájktilalom alá nem esõ - ágában.
Az erõteljes nyomás következtében – három hónapos tárgyalást követõen – a kormány végül is engedett merev álláspontjából és a sztrájk
elõtt 2 nappal aláírta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal azt
a megállapodást, melynek értelmében 2007-ben – a 2008-ban esedékes 13. havi illetmény elõrehozott kifizetése alapján – 6,65 %-os jövedelem növekedésben részesülhettek a közszolgálatban dolgozók.

Stabil gazdálkodás – szolgáltató szakszervezet
Az FRSZ eredményeinek, sikereinek egyik tartópillére a szakszerû és törvényes gazdálkodás, amely szilárd alapot biztosított a zökkenõmentes mûködéshez. A költséghatékony gazdálkodás és bevételeink kedvezõ alakulása lehetõséget biztosítottak az FRSZ fennállásának legnagyobb beruházására. A kongresszusi ciklus ideje alatt
szakaszosan, Harkányban és Hajdúszoboszlón 7 luxus apartmant vásároltunk a tagság üdültetésének biztosítása céljából. Az üdülõbázis
az azóta eltelt idõszakban Harkányban további apartmannal bõvült.
A több mint 100 milliós ingatlanvásárlás hosszú távon is komoly gazdasági hátteret biztosított az FRSZ számára. A sportosabb, természethez közeli kikapcsolódást kedvelõk számára az
FRSZ 2 lakókocsit telepített a gyomaendrõdi kemping- és gyógyfürdõ területére, melyek a nyári hónapokban biztosítanak üdülési
lehetõséget a tagság számára.
A kongresszusi ciklus alatt az FRSZ vezetése mindvégig arra törekedett, hogy a hagyományos érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet – a gazdasági lehetõségek függvényében - fokozatosan egy újabb funkcióval, a tagoknak nyújtott szolgáltatásokkal bõvítse. Ennek szellemében 2003-ban az FRSZ megkezdte a tagok
gyermekeinek díjmentes üdültetését. A szülõk és a gyermekek körében nagy népszerûségnek örvendõ gyermektáborokban már több
mint ezer gyermeket üdültettünk.
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2006 tavaszán sikerült kedvezményes flotta-szerzõdést kötni a
Vodafone mobil szolgáltatóval. Tagjaink kedvezményes vásárlási lehetõségeinek bõvítése érdekében több kisebb céggel kötöttünk együttmûködési megállapodást. E szerzõdések sorában külön említendõ a
Magyar Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetségével (MAKASZ)
történt megállapodás. A MAKASZ kártyák számos termék és szolgáltatás kedvezményes vásárlását biztosítják, ezen felül kapcsolt szolgáltatásként (a kamara és a Signal Biztosító közötti szerzõdés alapján) általános élet- és balesetbiztosítást is nyújtanak az FRSZ tagjainak.

A Társadalmi Szolidaritás Napja
A kongresszusi ciklust stílszerûen egy országos demonstráción való részvétellel zárta az FRSZ. Olyan demonstrációval, amilyen talán
még nem volt! A kongresszus elõtt 5 nappal, november 21-én a Kossuth téren megtartott Társadalmi Szolidaritás Napján ugyanis mintegy
tízezer fõ, köztük az FRSZ tagjai és tisztségviselõi fejezték ki tiltakozásukat a kormány egészségügyi politikája, a társadalombiztosítás
privatizációja és a nyugdíjtörvények kedvezõtlen módosítása miatt. A
LIGA Szakszervezetek által a Munkástanácsok Országos Szövetségével, a támogató szakszervezetekkel, a szakmai kamarákkal és civil
szervezetekkel összefogásban szervezett demonstráció résztvevõi a
nagygyûlés végén közös Kiáltványt intéztek a Kormányhoz.

VII. Kongresszus – csapatzászló avatás,
szervezeti módosítások, változatlan vezérkar
Az FRSZ Hajdúszoboszlón, 2007. november 26-28-a között tartotta meg VII. Kongresszusát, ahol a megválasztott 159 küldött
összesen 6.964 tagot képviselt. Az ünnepélyes megnyitón a LIGA
elnöke, Gaskó István csapatzászlót adományozott az FRSZ számára. Miután a fõtitkár õrzésre átvette a zászlót, dr. Piros Attila, az
IRM szakállamtitkára, dr. Sipos Gyula r. dandártábornok, az ORFK
gazdasági fõigazgatója, Branko Prah, a CESP elnöke, majd Kónya
Péter, az FRDÉSZ elnöke is emlékszalagot kötött a csapatzászlóra.
A Kongresszus az Alapszabály módosításával csökkentette a szervezeti szinteket és a testületek számát. Ennek keretében megszûnt az
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Ügyvivõi Testület, a Felügyelõ Bizottság és a Gazdasági Ellenõrzõ
Bizottság, utóbbiak helyébe általános felügyeleti és ellenõrzési jogosultsággal az Ellenõrzõ Bizottság lépett. Az alapszabály módosítás
eredményeként egyszerûbb és átláthatóbb rendszer alakult ki.
A mindennapi érdekképviseleti tevékenység erõsítése érdekében a Kongresszus fõtitkár-helyettesi tisztséget létesített, amelynek
betöltõje a fõtitkár akadályoztatása esetén annak teljes jogkörében
járhat el. Az új felállásban a fõtitkár munkáját a helyettes mellett az
általános ügyvivõ és a régió-elnökök segítik.
Fontos változás, hogy a döntéshozó testületeknek – az addigi küldöttek helyett – a szakszervezeti életben jóval nagyobb szerepet vállaló titkárok és megyei (intézményi) elnökök lettek a tagjai. A testületi döntést – a korábbi létszámarányos helyett – a létszám szerinti
szavazás váltotta fel, vagyis egy-egy döntésnél a titkárok annyi szavazattal rendelkeznek, ahány tagja van a tagszervezetüknek. Ezt
azonban az Alapszabály kiegészítette egy kisebbségi klauzulával,
mely szerint a testületi döntés csak akkor eredményes, hogy a szavazásra jogosultak legalább 40 %-a azonosan szavaz. A kongreszszus
megszüntette a Budapesti Speciális Régiót, a korábban hozzá sorolt
intézmények a Közép-magyarországi Régióba tagozódtak be.
Az alapszabály és a program elfogadása után megválasztották a
legfontosabb tisztségviselõket is. A következõ öt esztendõre Szél
József régi-új elnökként, Pongó Géza régi-új fõtitkárként, Dávid Tibor fõtitkár-helyettesként, míg Baranyi Róbert az Ellenõrzõ Bizottság elnökeként kapott bizalmat.
Az FRSZ vezetését az Alapszabálynak megfelelõen a Kongresszus utáni elsõ Országos Választmányi ülés egészítette ki,
Gombos József általános ügyvivõ megválasztásával.

Megalakul az elsõ határrendész tagszervezet,
majd Határrendész Szekció
2007. december 29-én az ORFK vezetõje és a Határõrség országos parancsnoka több mint egy éves elõkészítés után aláírták a határõrség vagyonátadásáról szóló jegyzõkönyvet. Ezzel lezárult az integrációs folyamat, amelynek eredményeként 2008. január 1-jével a határõrség megszûnt, állományát integrálták a rendõrség szervezetébe.
Az integráció új helyzetet teremtett a rendõrségi érdekképviselet területén is, mivel a megszüntetett Határõrségtõl áthelyezett személyi állománnyal együtt egy új szakszervezet, a Rendészeti Védegylet is megjelent a Rendõrségen.
A szakszervezetek között kialakult konkurencia nemkívánatos
hatásainak csökkentése érdekében az FRSZ vezetése kísérletet tett
a Rendészeti Védegylettel történõ fúzió létrehozására. E kezdeményezések azonban a kölcsönösen kinyilvánított szándékok ellenére
nem jártak sikerrel, így az FRSZ számára nem maradt más lehetõség, minthogy megismertesse magát a határrendész kollégákkal és
lehetõség szerint minél nagyobb létszámban be is léptesse õket
szervezetébe. Ez irányú törekvéseinket igen gyorsan siker koronázta, mivel 2008 februárjában Hajdú-Bihar megyében az Ártándi
Határrendész Kirendeltségen 10 fõvel megalakult az FRSZ elsõ
határrendész tagszervezete. Az azóta eltelt idõszakban még több
határrendész kolléga lépett az FRSZ soraiba, így 2009 második felére már 8 határrendész tagszervezet alakult meg, melyek mintegy
500 kolléga érdekeit képviselik.
Az FRSZ határrendész tagjai létszámának dinamikus emelkedése hamarosan magával hozta az önálló szekció megalakításának
igényét is. Az Országos Választmány 2009 júniusában jóváhagyta
az erre vonatkozó elõterjesztést, melynek alapján a határrendész
tagszervezetek titkárai megalakították az FRSZ Határrendészeti
Szekcióját, annak titkárává pedig Molnár Jánost, a Barabási Határrendészeti Kirendeltség munkatársát választották meg.

A RÉT munkájának rendszeressé tétele
A 2006-os és 2007-es évek folyamán a RÉT ülések esetlegesen,
megfelelõ elõkészítés nélkül kerültek összehívásra, ráadásul a
szakszervezetek által feltett kérdések jelentõs része megválaszolatlanul maradt, ezért 2008 elején az FRSZ határozottan tiltakozott a
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illetve a jövõben az ebbõl a régióból még nem csatlakozott országokat is meg kívánja szólítani.

A rendszerváltás utáni évek
legnagyobb közszolgálati demonstrációja

rendõrségi érdekegyeztetés több mint másfél évtizedes rendszerének elsorvasztására irányuló munkáltatói hozzáállással szemben.
Ennek eredményeként sikerült az ORFK-val megállapodni abban,
hogy a továbbiakban a felek rendszeressé teszik a RÉT üléseit és
minden hónap elsõ hétfõjére összehívják a legmagasabb szintû
rendõrségi érdekegyeztetõ fórum ülését.
Többfordulós egyeztetést követõen júliusban aláírásra került az
ORFK és a Rendõrség reprezentatív szakszervezetei közötti új
együttmûködési megállapodás is.
A megállapodás hatálya csak az ORFK-ra terjed ki, de csatlakozhatnak hozzá a Rendõrség más, önálló munkáltatói joggal rendelkezõ szervei is, amennyiben a benne foglaltakat magukra nézve
kötelezettségként elfogadják. Ennek szellemében több megyei fõkapitányságon - a BRFK-n, Zala megyében - került sor helyi érdekegyeztetõ fórum megalakítására.

Újítások a FRSZ-ben
A 2008-as esztendõ több újítást is hozott az FRSZ életében. Elsõként február hónapban új arculattal, színes kivitelben és a korábbinál jobb minõségû papíron jelent meg a FRÁSZ újság.
Nyáron alapos elõkészítés után - az Országos Választmány döntése alapján - az érvényességi idejüket elveszítõ tagsági igazolványok helyébe névre szóló MAKASZ kártyák léptek. Ezzel párhuzamosan a KKI megújította az FRSZ tagnyilvántartását, korszerûsítette az információs rendszert, melynek következtében lényegesen lerövidült az FRSZ tagság igazolásához szükséges „okmány” elõállítása.
Június hónapban új országos rendezvény indult útjára FRSZ
Rendõrmotoros Találkozó néven, mely elsõ alkalommal a MiskolcDiósgyõri Várstrandon került nagy sikerrel megrendezésre.
Az FRSZ tájékoztatási rendszerének szélesítése érdekében az év
végén az ORFK intranetes hálózatán mûködõ Holdudvar 2 fórum
oldalon elindult az FRSZ saját rovata, mely néhány hónap alatt
nagy népszerûségre és több tízezres látogatottságra tett szert.
Végezetül decemberben kialakításra került a Központi Koordinációs Iroda új elhelyezési körlete, mivel az ORFK döntése alapján
az FRSZ-nek a Pannónia utcai épületbõl át kellett költöznie a rendõrség által bérelt Pozsonyi úti irodaházba.
Az újítások sorozata 2009-ben az FRSZ honlap arculatának módosításával és a honlap fórum rovatának elindításával folytatódott.

Az FRSZ a CESP vezetõségében
A tizenhat ország 17 rendõri szakszervezetét képviselõ
Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsa (CESP) 2008. október
22-26. között Újvidéken rendezte meg VII. Kongresszusát, melyen az FRSZ bekerült a vezetõségbe. A Kongresszus ugyanis
listás szavazással, elsöprõ többséggel a CESP fõtitkár-helyettesévé választotta Pongó Gézát. Az FRSZ fõtitkára így, – a másik két fõtitkár-helyettes társaságában – tagja lett a CESP legfelsõbb vezetõségét képezõ Végrehajtó Irodának. Az FRSZ,
mely megalakulásának elsõ évétõl tagja a CESP-nek, az elmúlt
húsz évben hatékonyan és nagymértékben járult hozzá a szervezet jelenlegi arculatának kialakításához. Az elmúlt évek kitartó munkájának eredményeképpen javasolták, hogy az FRSZ
is vegyen részt a CESP napi munkájában, mert az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly került a kelet-európai országokra,
hiszen tagjainak jelentõs része ezekbõl az országokból kerül ki,

A 2007 februárjában meghirdetett 2 órás figyelmeztetõ sztrájk
nyomása alatt a Kormány megállapodást kötött az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal, melyben egyebek mellett vállalta,
hogy 2009. január 1-jétõl sor kerül a közalkalmazotti és köztisztviselõi illetmények legalább 4 %-os emelésére, valamint a 13. havi illetmények december havi egy összegben történõ kifizetésére. A megállapodás elfogadását az FRSZ nem támogatta, mivel nem látta biztosítottnak annak betartását. A közszolgálati munkavállalókat érintõ,
elfogadhatatlan kormányzati intézkedések miatt az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság is felújította tevékenységét. Idõközben
az FRSZ nyílt levéllel fordult az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjaihoz, melyben felszólította az országgyûlési képviselõket, hogy lépjenek fel a rendõrség munkavállalóinak védelmében és akadályozzák meg az újabb elvonásokat. A kormányzattal folytatott tárgyalások eredménytelensége miatt az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság 2008. november 29-ére tiltakozó demonstrációt szervezett, melyhez a közszféra szinte valamennyi
jelentõs szakszervezete, köztük az FRSZ is csatlakozott.

Tiltakozás a szerzett jogok csorbítása és a
nyugdíjazási szabályok szigorítása ellen
Az FRSZ 2009 márciusában a SZÉF és az IRÉT rendkívüli üléseinek összehívását kezdeményezte, mivel olyan hírek láttak napvilágot, hogy a kormány a 2008 decemberben tett egyoldalú kötelezettségvállalást felrúgva, a szakszervezetek egyetértése nélkül, a
Hszt. szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályainak módosítására és
szigorítására készül.
Az érdekegyeztetõ fórumok üléseit követõen egyeztetések kezdõdtek a Hszt. módosításáról, melynek során az FRSZ következetesen elutasította a szolgálati nyugdíjra vonatkozó rendelkezések szigorítását, az egészségügyi szabadság utáni távolléti díj csökkentését, a
vezénylés kereteinek kitágítását és a szakszervezeti jogok korlátozását. Bár az egyeztetések során sikerült enyhíteni a kormányzat eredeti megszorító elképzelésein, a törvényjavaslat benyújtását a fegyveres
és rendvédelmi szféra szakszervezetei nem tudták megakadályozni.

Újabb átszervezés
2009 tavaszán újabb jelentõs szervezeti átalakításokat jelentett be
az ORFK, melynek végrehajtására kiadták a Magyar Köztársaság
Rendõrsége 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programját. Az
FRSZ a programmal a kezdetektõl fogva nem értett egyet, az ellen egyedüli lehetõségként - számos fórumon, így több RÉT ülésen és a
sajtó nyilvánossága elõtt is több alkalommal kifejeztük tiltakozásunkat és kifejtettük ellenérveinket. Törvényi kötelezettség hiányában kifogásainkat figyelmen kívül hagyták, így az FRSZ kárenyhítésként
csak arra törekedhetett, hogy a jogszabályok által garantáltakon felül
többletjuttatásokat harcoljon ki valamennyi átszervezéssel érintett
kolléga számára. E célkitûzést sikerült is elérni, mivel többhónapos
tárgyalássorozat eredményeként 2009 szeptemberében az FRSZ és a
BRDSZ, valamint az ORFK vezetõje által aláírásra került egy együttmûködési megállapodás az átszervezés során követendõ szabályokról
és a munkavállalók számára biztosítandó juttatásokról.

Sikerek az egyéni érdekképviselet területén
Az FRSZ Jogsegélyszolgálatának terhei ebben a kongresszusi
ciklusban sem csökkentek, mivel a munkáltató rendszerint a végsõkig ragaszkodik saját és gyakran téves jogértelmezéséhez. Ennek
ellenére sikerült elérni a szakközépiskolában töltött tanulmányi idõ
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Epilógus, avagy a szerzõk utószava

szolgálati idõbe történõ beszámítását; a Készenléti Rendõrség - és
jogelõd szervezetei - állományában szolgálatot teljesítõ, különleges
bevetési pótlékban részesülõ kollégáink szolgálati idejének 1,2szeres, kedvezményes szorzóval történõ számítását; a helyszínelõi
feladatokat ellátó járõrök és járõrvezetõk többletdíjazásra való jogosultságának bíróságok általi elismerését; a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságon a munkáltató kötelezését a bankszámlavezetéssel kapcsolatos díjak részbeni megtérítésére; a BRFK állományából területi akciókban részvevõk akció szolgálati pótlékra való jogosultságának munkáltató általi elismerését; a házon belüli szóbeli vezénylés jogszerûtlenségének bíróság általi megállapítását.

Amennyiben a Tisztelt Olvasó vette a fáradtságot és végigolvasta az FRSZ alapítása óta eltelt két évtized történetét összefoglaló írásunkat, talán egyetért azzal a sommás megállapítással, hogy megérte! Megérte, hogy elõdeink 1989-ben nem csekély ellenállással szemben is létrehozták a Független Rendõr
Szakszervezetet. Az elmúlt 20 évben az FRSZ bizonyította létjogosultságát, megszerezte és megõrizte a rendõrség munkavállalóinak bizalmát, meghatározó tényezõjévé vált a rendõrségi
érdekegyeztetés rendszerének, tekintélyt szerzett magának a
vele kapcsolatba került munkáltatók és érdekképviseleti szervek elõtt, továbbá a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban
is.
E cikk szerzõi – talán elbizakodottság nélkül – úgy gondolják,
hogy a Független Rendõr Szakszervezet számára minden lehetõség
és eszköz adott ahhoz, hogy az 1989-ben megfogalmazottak szellemében folytassa tovább érdekvédelmi tevékenységét az elkövetkezendõ évtizedekben is.
Ahogy a mûvelt római polgár mondta volna: Nomen est omen!
A név kötelez! Mindannyiunkat!
Írták: Dávid Tibor, fõtitkár-helyettes
és dr. Varga Ferenc, irodavezetõ

Petõi Zsoltné: szívügyünk az érdekvédelem
Közel két évtizede, 1991. október 1-jétõl
dolgozom a Balassagyarmati Rendõrkapitányságon, mint közalkalmazott. Munkába lépésem idején már itt is mûködött az
FRSZ. Néhány éven keresztül aktivistaként vettem részt a tagszervezet munkájában, majd 1994-ben titkárnak választottak
- ekkor Lukács Attila volt a megyei elnökünk, s a kongresszus elõtt megtartott megyei küldöttértekezlet engem választott
meg helyettesének. Számomra ez rendkívül nagy megtiszteltetést jelentett, hiszen
– legalábbis én így gondoltam - csak egy
közalkalmazott voltam a sok hivatásos
kolléga között. Úgy gondoltam, hogy ezt a bizalmat meg kell szolgálnom, és mindent elkövettem annak érdekében, hogy megfelelõen képviseljem a tagságot.
Ebben a törekvésemben sem maradtam egyedül, hiszen Attila
kiváló mentorom volt. Megtanultam tõle, hogy mindig felkészülten
kell megjelennem egy-egy értekezleten, érdekegyeztetõ fórumon,
ahol képviselnünk kell tagjaink érdekeit, hiszen a szakmai vezetés
csak ebben az esetben tekint partnerének. Számomra az elsõ idõszak volt a legnehezebb, hiszen a hivatásos állománnyal kapcsolatos jogszabályokat is meg kellett ismernem ahhoz, hogy megfelelõen tudjam érdekeiket képviselni. Az a vágy, hogy bizonyítsak,
szinte már rögeszmémmé vált.
Visszatekintve erre az idõszakra, úgy gondolom: hihetetlenül gyümölcsözõ volt ez a folyamat - az elnök minden munkába bevont, s így
megtanította, hogy milyennek kell lenni egy jó szakszervezeti vezetõnek. Már ekkor nagy hatással volt rám elhunyt fõtitkár asszonyunk,
Fábián Ágota, aki a törékeny termete ellenére mindig tekintélyt parancsolóan tudott megjelenni. Bevallom: mindig olyan határozott és
jól felkészült szerettem volna lenni, mint õ. Bizonyára a szorgalmamat, lelkesedésemet is honorálták a kollégák 1998-ban, amikor
Lukács Attila helyett megyei elnökké választottak. A kezdeti nehézségeken átlendített, hogy komoly segítséget kaptam a helyi titkáraimtól, és jelentõs támogatást az akkori országos vezetéstõl és a központi irodán dolgozóktól. Meggyõzõdésem, hogy ezt a munkát csak szívvel-lélekkel lehet csinálni - szeretni kell az embereket, még akkor is,
ha néha megbántanak, ha esetenként nem ismerik el az értük végzett
tevékenységet. A sikeres szakszervezeti munka egyik feltétele: sokat
kell képezni magunkat, néha még a családi élet rovására is.

S hogy nem feleslegesen: 1997-ben kezdõdtek a szolgálati panasz áradatok az elmaradt járandóságok miatt. Elõször a munkaszüneti napon teljesített szolgálat ellátásra járó ki nem fizetett illetmények, majd a tiszti státuszon lévõ tiszthelyettesek bérezése miatt indultak perek. Precedens értékû ítéletek születtek megyénkben
is, és az állomány megkapta az õket jogosan megilletõ járandóságot – visszamenõleg, kamatokkal együtt. Természetesen ebben
oroszlánrésze volt jól felkészült jogászainknak.
Az igazsághoz tartozik az is, hogy a szakmai vezetõk már ekkor is elismerték, hogy a követeléseink jogosak, de a rendõrség alulfinanszírozott
költségvetése miatt csak így lehetett kifizetni a jogos járandóságokat.
Azt hiszem, szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az eltelt
tizenegy év alatt - mióta megyei tisztségviselõ vagyok -, minden
esetben sikerült elfogadtatni magam nem csak a tagsággal, hanem a
szakmai vezetéssel is - pedig már öt fõkapitánnyal dolgoztam együtt.
Úgy gondolom, sikerült megértetni, hogy a szakszervezet nem ellensége a vezetésnek - nekünk lehetõségünk van olyan tényeket is megfogalmazni, melyekkel egyébként õk is egyetértenek, de ki nem mondhatják.
Itt, a mi kis megyénkben hét tagszervezettel mûködünk. Meggyõzõdésem, hogy minden tagszervezet élére megfelelõ vezetõt sikerült
találni, olyat, aki helyi szinten megfelelõen képviseli a tagságot. Természetesen munkájukhoz megpróbálok minden tõlem telhetõ segítséget megadni és megyei szinten megfelelõen képviselni tagságunkat. Az elmúlt idõszakban számos problémát kellett megismernem,
de ezeket csak munkaügyi perekkel tudjuk megfelelõen kezelni.
Egyre több olyan szolgálati panaszt kell benyújtani kollégáinknak, amelyben a jogos járandóságukat kérik.
Elkeserítõ, hogy azoktól az emberektõl akarnak elvonni járandóságot, akik az életük árán is megvédik az állampolgárokat. Elkeserítõ, hogy egy 12 órás szolgálat ellátása után még másodállást
kell vállalni a rendõröknek ahhoz, hogy a családjukat el tudják tartani, s hogy csak pereskedés árán ismerik el igazukat.
Elmondhatjuk, hogy most van csak igazán nagy szükség az érdekképviseletre, mert egyre jobban próbálják megnyirbálni jogainkat, vívmányainkat.
Végezetül, de nem utolsósorban: nagy melegség önti el szívemet és szerintem szakszervezetünk minden alapító tagjának a szívét is, hogy már a 20. születésnapunkat ünnepelhetjük.“ Megfogyva bár, de törve nem“, hiszen még mindig vannak követõink, és a
mi feladatunk a megfelelõ utánpótlás kinevelése. Abban bízom,
hogy akik majd a helyünkre lépnek, legalább úgy szívügyüknek tekintik az érdekképviseletet, mint mi.
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Balázs Sándor
Két évtizeddel ezelõtt harminc, a testület állományához tartozó kolléga szervezett egy találkozót: fõként fiatalok,
középvezetõk voltak, akik úgy érezték,
hogy a rendszerváltás vérpezsdítõ hatását a Borsod megyei rendõrök körében
is tudatosítani kell. Ebben az idõben én
a megyei fõkapitányság gazdaságvédelmi osztályán dolgoztam, s érzékeltem,
hogy a KISZ és a párt munkahelyekrõl
történõ kivonulása nem csak alkotó
energiákat szabadított fel bennünk, de
jelentõs ûrt is teremtett. A legnagyobb
gondot az jelentette: nem volt olyan szervezett erõ, amely a dolgozók érdekvédelmét felkarolta volna.
A közalkalmazottak szakszervezete ugyan mûködött még ebben
az átmeneti idõszakban is, ám velünk, hivatásos rendõrökkel senki
sem törõdött. Ekkor csak annyit éreztünk: ha nem teszünk valamit
saját érdekünkben, teljesen kiszolgáltatottá válunk, hiszen az ominózus találkozóra, baráti beszélgetésre még az FRSZ megalakulása elõtt került sor. Létrehoztunk tehát egy szervezetet a megyei fõkapitányságon, amelynek elsõ vezetõjévé, titkárává választottak.
Úgy is fogalmazhatnék - ha nem jön létre a Független Rendõr
Szakszervezet, csak lokális szervezõdésként mûködtünk volna, ám
1989 decemberében tudomást szereztünk arról, hogy megalakult az
FRSZ, s így kapcsolatba léptünk az irányítókkal. Bejelentkeztünk a
megyei fõkapitánynál is, hiszen fontosnak tartottuk, hogy mûködésünk legális és elfogadott legyen a rendõrség kötelékében. Örömteli volt, hogy az akkori vezetõk közül többen is sorainkba léptek.
A Független Rendõr Szakszervezet II. kongresszusán vettünk
részt elõször az országos szervezet munkájában - ettõl kezdve elfogadott alapszabály szabott kereteket munkánknak, s ügyvivõkön keresztül tartottuk a kapcsolatot a vezetéssel. Ma már talán megdöbbentõen hat, hogy személyes ismeretség nélkül, mondhatnám „látatlanul” kapcsolódtunk az FRSZ alapszabályához. Jellemzõ a korra, hogy bár havonta fizettük a tagdíjat, az összes adminisztrációs
kellékünk mindössze egy bankszámla és egy bélyegzõ volt. Nem
csak tagtársak, hanem igazi barátok, bajtársak lettünk és maradtunk. S mivel ekkor jött divatba a karácsonyi és húsvéti ajándékozás, kisebb tárgyjutalmakkal, illetve sonkával leptük meg egymást.
Ez utóbbiról elmondhatom, hogy ma is élõ tradíció Borsodban.
A hõskorszakban sem ment természetesen minden zökkenõmentesen: a miskolci tagszervezet vadhajtásai miatt elterjedt, hogy ve-

zetõellenesek vagyunk – az irányítók, parancsnokok egy része ezért
megorrolt ránk. Ennek súlyos következményeként a megyeszékhelyen megszûnt a szervezet mûködése.
Szinte törvényszerû volt, hogy a negatív hatásokat gyorsan ellensúlyozzuk. Ebben az idõben egy „ifjú titán”, Dávid Tibor vezetésével új szervezet alakult Ózdon és rövid idõ alatt 90%-os szervezettséget ért el. Ezért feljogosítottuk Tibort és Ludvig Miklóst, hogy
az országos választmányban õk képviseljék megyénket. A belsõ
konfliktusok gyors felszámolása után a létszám bõvítése került elõtérbe, s napjainkban a tucatnyi borsodi kapitányság közül mindöszsze egyetlen olyan található, ahol nem mûködik FRSZ tagszervezet.
Sikeresek voltunk tehát, hiszen néhány éve a taglétszám meghaladta a kilencszáz fõt - a korábbi évek nyugdíjazási hulláma miatt jelenleg mintegy kétszázzal kevesebben vagyunk, de még mindig
meghatározó szerepet töltünk be megyénkben.
Balázs Sándor az alapítás óta a megyei választmányi-, illetve
késõbb, a strukturális átalakítás után a megyei elnöki tisztet tölti
be. Az FRSZ alapító tagja elsõsorban arra büszke, hogy több olyan
hagyományt teremtettek, melynek egy része országos visszhangot
váltott ki. Immár másfél évtizede szervezik meg a megyei rendõrbált, nyolcadik alkalommal rendezték meg az országos horgászversenyt, s a nyáron már másodszor találkoztak azok a rendõrök és
barátaik, akik motoron kívánták átszelni a megye legszebb, legvonzóbb tájait. Balázs Sándor szerint a sikerekhez elengedhetetlen
az FRSZ tagok jelenléte. Fontos, hogy a rendõri vezetés elõtt is elfogadottak legyenek, s a parancsnokok partnerként vegyék õket
számításba. Csak így lehet naprakész, korrekt kapcsolat a szakszervezet és a rendõri irányítás között – bármilyen szintrõl is legyen szó. A fentieknek nem mond ellent az a tény, hogy az FRSZ
- tagjai érdekében - több pert is kezdeményezett a munkáltatóval
szemben. A vitáknak általában nem a megyei vezetés az elõidézõje, hanem a rendõrök számára kedvezõtlen jogszabályok - ezek
közé tartozik például a szakközépiskola beszámítása a munkaviszonyba.
- Boldog vagyok, hogy részese és formálója lehettem a Független Rendõr Szakszervezet húsz évének - sok élményt hozott ez számomra, aktivistaként az ország minden szegletét bejárhattam.
Ezekbõl az utakból magam is gazdagodtam, hiszen nagyobb rálátásom lett az országos ügyekre. S ami talán még ennél is fontosabb:
jó barátokat szereztem és kitûnõ kollégákat ismertem meg. A személyes vonzalmon túl pedig - rendõrként azt tartom fontosnak,
hogy immár kikerülhetetlenek vagyunk, s tudtunk nélkül semmi sem
történhet a testületen belül.

Kerekes Tamás:
nyugdíjasként is számíthatnak rám
Rendkívül izgalmas idõszak volt a magyar belpolitikai életben 1989-90, s az
általános társadalmi mozgolódás
rávetült a rendõrség testületére is.
Számunkra az egyik legfontosabb
momentumnak tûnt Rekvényi László
írása, melyben több jogot kért, sõt
követelt a rendõröknek. – a nagy vihart
kavart publikáció ráadásul a Belügyi
Szemlében jelent meg. A cikk szerzõjével és Fábián Ágotával együtt késõbb
magam is részt vettem egy szûk körû
megbeszélésen. Emlékszem, hogy már a
névválasztás körül is vita folyt, a kulcskérdés pedig így hangzott:
mitõl legyen független a rendõr szakszervezet.
Az FRSZ megalakulása idején én már négy és fél évtizede
kötõdtem az éppen aktuális munkahelyem ágazati szak-

szervezetéhez, így a rendszerváltás idején a Belügyi Dolgozók
Szakszervezetéhez is, ám hamarosan a távozás mellett döntöttem.
Egy belsõ használatra szánt kritikában fogalmaztam meg, hogy
nem értek egyet a BRDSZ mûködésével, a két érdekvédelmi szerv
együttmûködési gyakorlatával, a szakmai vezetõkkel való bátrabb
kapcsolattartás módjával. Vitára számítottam, ám ennek nyilvánosságra hozatala meglepetésként ért. Ebben az idõszakban nyugdíjasként - a Belügyminisztérium közmûvelõdési csoportfõnökségén a kulturális területen korábban végzett gyakorlatomnak
megfelelõ területen dolgoztam. S mivel elõzõ beosztásomnak
köszönhetõen sok területen személyi és gyakorlati ismeretséggel
rendelkeztem, tucatnyi rendõri szervezetet, kapitányságot kerestem
fel, s állománygyûléseken ismertettem az FRSZ céljait, s egyben
ösztönöztem a hallgatókat arra, hogy õk is alakítsák meg a helyi
tagszervezetet. Zömmel budapesti intézményeket, munkahelyeket
látogattam, s a megfelelõ személyek kiválasztásában is segítettem.
Kezdetben meglepetéssel – s miért tagadnám - és visszautasítással
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fogadták javaslataimat. Ez részben érthetõ volt, hiszen elegük lett
a párt- és szakszervezeti gyûléseken tapasztalt semmitmondásokból, üres ígéretekbõl. Ennek ellenére több helyen elértem célomat,
vagyis a kollégák megalakították saját alapszervezetüket - munkahelyemen, a Zrínyi utcai kultúrpalotában az elsõk között hoztuk
létre az érdekvédelmi szervezetet. A központi vezetés kérésére
nagyobb vidéki értekezletekre is ellátogattam, s hozzászólásaimban
vázoltam az alapításkor megfogalmazott elveket. S mivel a
Rendõrtiszti Fõiskolán is oktattam, az ott szerzett ismeretségeket,
baráti kapcsolatokat is megragadtam az FRSZ népszerûsítésére.
Gondolom, hogy aktivitásom is hozzájárult ahhoz, hogy
elõször az ellenõrzõ bizottság tagja, majd elnöke lettem, s így a
fegyelmi ügyek tárgyalásában is részt kellett vennem. A kongresszusokon a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetõjeként számítottak rám. Mindenhol ott voltam, ahol tapasztalatomra, tudásomra igényt tartottak. Mivel játékvezetõi vizsgával is rendelkezem, az elsõ foci-kupa megszervezésében is
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közremûködtem. Szoros kapcsolatot ápoltam a Magyar Rendõr
és a Zsaru újságok szerkesztõivel, melyekbe több cikket is írtam.
A világlátásom, a közösség iránti elkötelezettségem hozott ebbe
a közösségbe, s nem csalódtam: az elmúlt húsz év során sok pozitív
élményben volt részem. Funkcióimnak köszönhetõen belülrõl
láthattam a szakszervezet vezetõinek tevékenységét, a döntési
folyamatokat. Élettapasztalatom talán arra is feljogosít, hogy
minõsítsem a rendõr kollégákat is. Tudom, sokan úgy vélekednek:
inkább kívülállóként szimpatizálnak az FRSZ-szel, mert az
érdekvédõk úgy is kivívják mindazokat a jogosítványokat és juttatásokat, melyeket a jelenlegi körülmények lehetõvé tesznek. Nem
tagadhatom el azonban kritikus észrevételeimet sem. Úgy látom,
hogy egyes tisztségviselõk, aktivisták gyenge felelõsségérzettel rendelkeznek, ezért a felsõvezetõknek szigorúbb számonkérést kell
gyakorolniuk.
Örülök, ha számítanak rám, s remélem, még sokáig végezhetek
hasznos munkát az FRSZ soraiban.

Dr. Topánka Erika: a jog asztalánál
mindenkinek helye van
A demokratikus fejlõdés útjára lépett
kelet-európai országok közül elsõként
hazánkban alakult független rendõrszakszervezet. A kezdeti lépéseket
ugyan több gáncsoskodás, mint megértés kísérte, de egyre többen ismerték fel,
hogy polgári és munkavállalói jogaik
védelmét elsõsorban a Független Rendõr Szakszervezet tagjaként tudják kiteljesíteni. Ennek megfelelõen az elsõ
kongresszus már kiemelten foglalkozott
a szolgálati jogviszonyban állók egyéni,
munkavállalói érdekeinek védelmével.
Ez a célkitûzés azonban az akkor hatályos jogi szabályozás keretében – valamint a fegyveres testületek életében – merõben újszerû
törekvés és elvárás volt. A jogi képviselet gyakorlásának kialakítása még hosszú éveket vett igénybe. Az FRSZ vezetõi – aktív állományban dolgozók, tehát a munkáltatóval alárendeltségi viszonyban lévõ hivatásos állományúak – úgy gondolták, hogy a kezdeti
lépések megtételéhez, a rendõrségen belüli jogérvényesítéshez kívülálló, sikeres jogászt kell bevonni.
- A fegyveres szervek hivatásos jogviszonyban álló tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi törvény új irányt szabott az FRSZ
Jogsegélyszolgálat tevékenységének is. Korábban dr. Félix László,
dr. Félix Lászlóné dr. Erdõs Ágnes, dr. Fürjes József, dr. Pádár Judit
és dr. Szöllõsi Tibor már kellõ szakmai súlyt adott e grémiumnak, így
tehát számomra is megtiszteltetés volt a Független Rendõr Szakszervezet felkérése, hogy csatlakozzam a jogász „csapathoz”.
Gyakorlatilag egy személyes találkozás változtatta meg szakmai pályafutásomat: 1997 végén Fábián Ágota, az FRSZ akkori fõtitkára keresett meg – ebben az idõben az ORFK jogi fõosztályának
megbízott vezetõje voltam. Nemcsak a hölgy, az ajánlat is szimpatikus volt, így az új évet már a Független Rendõr Szakszervezet
munkatársaként kezdtem. Jogászként is óriási váltásnak minõsült a
döntésem, hiszen korábban a másik oldalt, a munkáltatót képviseltem. Szakmailag ez ugyan nem okozott különösebb problémát, ám
a perképviselet számomra teljesen új kihívásokat jelentett. Két évvel korábban került bevezetésre a Hszt., s elsõsorban annak jogi
értelmezése volt a ’90-es évek második felében a perek tárgya.
Szöllõsi Tibor kollégával ketten jártunk a tárgyalótermekbe, illetve
képviseltük a tagok érdekeit a munkáltatóval szemben. Kezdetben
még elenyészõ számú ügyünk volt, hiszen a kollégák - retorziótól
tartva - nem merték a bírósági eljárások következményeit felvállal-

ni. S ha mégis sor került egy–egy tárgyalásra, azokból szinte mindig pernyertesként kerültünk ki.
Az idõk változását, a szervezeti struktúra átalakulását is jelzi,
hogy napjainkban már kevés a jogértelmezési per, inkább a jogos
járandóság kifizetése a gond. Jelenleg jóval több a peres ügy, mint
egy évtizeddel ezelõtt, s ennek elsõsorban az az oka, hogy a fiatal
rendõrök gyorsabban keresik igazukat a bíróságon, mint hajdanán.
A Jogsegélyszolgálat azonban most is kitûnõen mûködik, s még
mindig 80%-ban megnyerjük pereinket a bíróságokon. Számomra
valamennyi személyes sikert jelent, de azt is fontosnak tartom, hogy
az eljárások menetében minden lényeges momentumra tudunk figyelni – talán ezért végzõdnek „happy end”-el a bírósági döntések.
Sok kolléga még évekkel a tárgyalások után is felhív, s elmondja,
mennyire hálás azért, amit tõlünk, jogászoktól, az FRSZ-tõl kapott.
A tagok ugyanis értékelik, hogy a szakszervezetünkhöz való tartozás ingyenes jogi képviseletet jelent.
Ha mérleget kellene készítenem az elmúlt tucatnyi évrõl, mindenképpen a kollegalitást, a remek munkahelyi miliõt emelném ki. Jogászként azonban elsõsorban arra lehetek büszke, hogy az FRSZ
Jogsegélyszolgálata – melynek néhány éven keresztül vezetõje voltam – mûködése során több olyan kiemelkedõ ügyet vállalt fel, amelyek nemcsak egy-egy tagunknak, hanem a rendõrségen dolgozó kollégák nagy részének is jelentõs juttatást, új besorolást, kedvezõbb
helyzetet teremtett. Csak néhány a fontosabb ezek közül: fõtiszti per,
eltérõ státuszos ügyek, felfüggesztett etikai ügyek soron kívüli befejezése, valamint a szakközépiskolai tanulmányi idõ elismerése.
Az állomány egészére kiható ügyek mellett az egyéni vitákban,
perekben is jelentõs eredményeket értünk el. Több, általunk képviselt munkatársunk fegyelmi fenyítését tudtuk a bíróság által hatályon kívül helyeztetni vagy mérsékelni, téves, vagy rossz illetmény
besorolást sikerült korrigáltatni, illetõleg elmaradt illetmény különbözet iránti igényeket érvényesíteni, s ezáltal az érintett számára akár milliós nagyságrendû kifizetést elérni.
Az FRSZ Jogsegélyszolgálatának szakmai rangját a fentieken
túl az is minõsíti, hogy rendszeresen és érdemben részt veszünk a
különbözõ jogszabályok, valamint belsõ normák elõkészítésében és
módosításában. Eredményként könyvelhetjük el, hogy több esetben
is sikerült egy-egy kedvezõtlen változtatást megelõznünk, illetõleg
„szépítenünk”. Ennek köszönhetõ, hogy a Jogsegélyszolgálat tekintélyt vívott ki mind a szakszervezeti tisztségviselõk, mind az állomány, mind pedig a rendõri és minisztériumi vezetõk körében. Boldog vagyok, hogy jogászként, szakszervezeti tagként is részese és
formálója lehetek az FRSZ történetének.

20

Interjú

20 éves az FRSZ

Dr. Bodrácska János:
ezen az úton kell továbbhaladni
A rendszerváltás idején, 1989-ben a Budapesti Rendõr-fõkapitányság bûnügyi
osztályvezetõjeként teljesítettem szolgálatot. Ez a korszak természetesen nem
csak jelentõs társadalmi mozgásairól
maradt emlékezetes, hanem a rendõrség
érdemi átalakulásáról is. Bevallom,
emiatt annyi feladatom volt, hogy nem
tudtam figyelemmel kísérni a szakszervezet létrehozását.
Két évtized távlatából is úgy emlékezem vissza: súlyos teendõkkel terhelt hónapok voltak ezek a rendõrség életében
is. Közbiztonsági szempontból nézve elszabadult a pokol, s lényeges változások történtek az államhatalomban, a közigazgatásban is. Új kormány, új koncepció és új jogszabályok jöttek. Az életem ugyancsak gyökeres fordulatot vett, hiszen
1991 végén megbízott, majd a következõ év elejétõl kinevezett fõkapitánya lettem a budapesti rendõröknek. A kinevezés boldoggá tett,
hiszen harminckét éves szolgálati idõm alatt csak a Budapesti Rendõr-fõkapitányságon dolgoztam - dr. Konczer István vezérõrnaggyal
ketten voltunk mindössze, akik az „állományból jöttünk”. Szomorúan tapasztalom, hogy napjainkban hasonló pályafutásra vajmi kevés
az esély, s ez a jelenlegi személyzeti munkát minõsíti. A kiválasztás
esetleges, a tehetséges fiatalokat pedig nem karolják fel.
Fõkapitányi kinevezésem után arra törekedtem, hogy a szakszervezetek képviselõivel rendszeres kapcsolatban legyek. Ismertem a gondjaikat, elképzeléseiket, mivel korrektek voltak velem
szemben, a gesztust én is viszonozni kívántam. Nem voltam könynyû helyzetben, hiszen a legnagyobb gondot a rendszerváltás után
a rendõrök egzisztenciális bizonytalansága jelentette. Természetesen más szociális problémák is felmerültek: a fiataloknak például
nem tudtunk lakást biztosítani. Ennek megoldásához hamarosan a
kerületi polgármesterek nyújtottak segítõ kezet. Erre az idõszakra
tehetõ az is, hogy egy volt Fóti úti munkásszállót a fiatal házasok
igényeinek megfelelõen alakítottunk át. Úgy tudom, ez a létesítmény még napjainkban is hasonló funkcióban mûködik. Mindezen
kezdeményezések ellenére az állomány lakhatási problémája még
ma sem szûnt meg, hiszen sok vidéki fiatalt kénytelen a fõvárosi
rendõrség alkalmazni, s õk természetszerûleg hazavágynak szülõföldjükre. Úgy gondolom: a rendõrség presztízsének emelkedése
segíthet a budapesti létszámhiányon, hiszen egy közel kétmillió lakosú településnek legalább tízezer rendõrre lenne szüksége.
A Police Caritas Alapítvány kuratórium elnökeként rálátásom
van a szolgálatot teljesítõ kollégák életkörülményeire is. Lehetõségeinkhez mérten mindenkinek segítséget kívánunk nyújtani: anya-

gi-erkölcsi vonatkozásban egyaránt. Egységes döntéseket hozunk,
a vitás dolgokat igyekszünk a mélységig feltárni, ám azt is tudjuk
– segítségünk, támogatásunk csak csepp a tengerben. Az alapítvány
ugyanis mindössze 2-2,5 millió forintból gazdálkodik, s az összeg
nagysága függ az adók 1%-ának befizetésétõl, de kellõ körültekintés után más forrásokból is elfogadunk felajánlásokat. Így tudjuk
garantálni, hogy az alapítók nemes célját követhessük.
A kuratóriumi elõterjesztések során azt láthatjuk, hogy egyre betegebbek a kollégák - így az államnak is többe kerül a dolgozók egészségügyi ellátása. A gyógyszerek, gyógyászati kezelések ára folyamatosan kúszik felfelé - a segélykérelmek jelentõs része ezzel kapcsolatos. Azt is láthatjuk, hogy a hiteltörlesztések meghaladják a rendõrök
anyagi lehetõségeit. A fõvárosi rendõrök dolgát tovább nehezíti, hogy
a vidékhez kötõdõ, családos kollégák szinte két háztartást kénytelenek fenntartani. A közalkalmazottak, köztisztviselõk bére rendkívül
alacsony – tõlük kapjuk a legtöbb vészjelzést. Ismétlem: mindenkinek
segítünk, s ha kell, az érintettek ügyében személyesen is közbenjárok.
S ha már a rendõrök életkörülményeirõl, szolgálatellátásáról
esik szó: hajdanán nekünk, vezetõknek a konfliktusokat is fel kellett vállalnunk az állomány érdekében, s bizony nem tudom, ez
most is így van-e! Meggyõzõdésem, hogy a parancsnokoknak a beosztottakkal kell szolidaritást vállalni. A 90-es évek elején-közepén
is gyakoriak voltak a százezres tüntetések, s a feladatokat csak úgy
tudtuk megoldani, ha a beosztottak és a vezetõk között harmonikus
volt a kapcsolat. A fluktuáció gátat képez a legjobb elképzeléseknek, a cél tehát az állomány stabilizálásával s megfelelõ életpálya
modell kialakításával érhetõ el. Ebben is segíthetnek a szakszervezetek, hiszen a gyakorlati életben jelenítik meg a szolidaritás eszméjét. A testületen belül különösen érvényes az a tétel, hogy az emberek nem csak önmagukért küzdenek, hanem bajtársaikért is.
Több évtizedes rendõri múltam alapján megalapozottan mondhatom: az állománynak szüksége van egy stabil, emberbarát, korrekt érdekvédelmi szervezetre. Úgy látom: ezeknek a kritériumoknak a Független Rendõr Szakszervezet felel meg legjobban. Tevékenységére a kompromisszumkeresés jellemzõ, s nem a konfliktusok szítása. A vezetõk megértik ugyan a gazdasági nehézségeket,
mégis a legtöbbet szeretnék juttatni a kollégáknak. Ezúton is gratulálok a tisztségviselõknek, az aktivistáknak, hiszen õk tettek legtöbbet a magyar rendõrök érdekében. S ha adhat egy félig külsõs,
félig belsõs szimpatizáns tanácsokat: ezen az úton kell tovább haladni, változatlanul megértõnek kell lenni az emberek problémáival
szemben. A szakszervezeti célkitûzéseknek azonban csak egyik,
bár kétségkívül legfontosabb eleme a bér, de az FRSZ-nek foglalkoznia kell a rendõrök lakhatásával, tanulásával, a részükre nyújtandó egészségügyi ellátással, s ezen felül a napi gondok megoldásában is támaszt kell nyújtania.

Szalai László:
a jövõ útja a szakszervezetek fúziója
A hivatás szeretete és gyakorlása nálam
mindig megfért a közügyek mellett, így
tehát amikor függetlenített szakszervezeti státuszt kínáltak fel, nem éltem a lehetõséggel. Az FRSZ megalakulása óta
eltelt évek megtanítottak arra, miként
lehet a kettõt azonos szinten produkálni.
Merthogy mindkettõ életem szerves részét képezi, az számomra már a ’80-as
évek végén nyilvánvalóvá vált…
A rendszerváltás idején a Tapolcai
Rendõrkapitányságon bûnügyi vizsgálóként teljesítettem szolgálatot, s munkakörömbõl adódóan gyakran utaztam Budapestre – Rekvényi Lászlóval, a rendõr szakszer-

vezet létrehozásán fáradozó egyik szervezõvel elõször kizárólag hivatalos kapcsolatom volt. Egy beszélgetés során ismertette velem a
leendõ érdekvédelmi szervezet célját, s bemutatott néhány aktivistának is. Tudtam, hogy hosszú távú együttmûködésre kell felkészülnöm, ezért telefonszámokat cseréltünk – a késõbbiekben ez volt a
kapcsolattartás legfontosabb formája. A szervezõdésnek gyorsan
híre ment, s több kollégával együtt szinte azonnal beléptünk a még
csak csírájában létezõ szervezetbe. A megyében én alapítottam az
elsõ tagszervezetet, melynek titkárává választottak.
Munkámat megkönnyítette, hogy a rendõri vezetõk körében sem
volt komolyabb ellenérzés az FRSZ-szel szemben. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy hamarosan a kapitány is sorainkba lépett.
Sikerünkre jellemzõ, hogy rövid idõ alatt Tapolcán a kollégák
50%-a, késõbb 90%-a tartozott közénk, s Veszprém megyében is fo-
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lyamatosan nõtt a létszám. Két és fél ciklusban alapszervezeti titkár, négy éven keresztül megyei választmányi elnök, majd ismét egy
cikluson keresztül régióelnök tisztet töltöttem be – ebben a funkcióban én voltam egyedül nem függetlenített tisztségviselõ. Ennek ellenére jelen voltam minden fontos fórumon, s a problémák zömét is
meg tudtam oldani. A kezdeti idõszakban a kollektív szerzõdések
körül bonyolódtunk vitába megyei és helyi szinten is a vezetõkkel,
késõbb a béremelések és az egyenruhaváltás okozott némi munkahelyi konfliktust. Ez utóbbinál az volt a kifogásunk, hogy nem kérték ki az állomány véleményét, s a felhasznált anyag minõsége sem
volt kikísérletezve. A túlórák kifizetése nemcsak napjainkban, korábban is gondot jelentett, ám a fõkapitányi értekezletek állandó
meghívottjaként többször sikerült elfogadtatnom az FRSZ álláspontját.
Régióelnökként is a munkáltatóval való folyamatos kapcsolattartás híve voltam, s a Komárom megyei fõkapitány kivételével kitûnõ kontaktust ápoltam az irányítókkal. Még napjainkban is elégedetten gondolok vissza egyik kezdeményezésemre: egy fórumunkra
mindhárom megye fõkapitánya elfogadta a meghívásunkat – végül
ketten megjelentek-, s kötetlen beszélgetésen válaszoltak a szakszervezeti aktivisták kérdéseire. Ez az esemény is hozzájárult ahhoz, hogy késõbb a fõkapitányok minden tervezett intézkedésükrõl
tájékoztattak, kikérve véleményemet. Ennek köszönhetõ többek kö-
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zött, hogy az aktuális kollektív szerzõdést csak átdolgozás után fogadtuk el – így jobban jártak a rendõrök.
Ma már nyugdíjasként élek, de továbbra is ápolom a kapcsolatot a volt munkahelyemmel: hetente két-három napot a volt munkatársak között töltök, s a különbözõ ügyek kapcsán szívesen megosztom véleményemet a szakszervezet tagjaival. Az FRSZ munkájának
elismerése mellett azonban hadd éljek némi kritikával is. Bevallom:
nem vagyok maradéktalanul elégedett a rendõrségen belül mûködõ
szakszervezetekkel. Nálunk nyugalom van, ám másutt hatalmi harcok folynak. Ezért is kezdeményeztem korábban, hogy az érdekvédelmi szervezetek azonos néven egyesüljenek – a munkáltató
ugyanis remekül kihasználja a megosztottságot. Egységes, nagy,
erõs szervezetre, a Független Rendõr Szakszervezet utódjára van
szükség. A fúzióhoz minden félnek engednie kell eddigi álláspontjából, s a jövõ sikerei érdekében az egyesülés gyors folyamatát kell
szorgalmazni. A fúzió mellett szólnak a statisztikai adatok is: pozitív döntés esetén a munkavállalók közel fele képezné az új szakszervezet létszámát. Ez már óriási erõ, melynek rangja, tekintélye lenne a testületen belül. Az FRSZ múltja, tradíciója arra jogosít bennünket, hogy élharcosai legyünk a megújuló szakszervezeti mozgalomnak. Meggyõzõdésem, hogy a következõ kongresszusunkig végre kell hajtani az egyesülést kollégáink, a magyar rendõrök érdekében.

Dr. Tisza Miklós: most új követeléseket
fogalmazunk meg
Alig fél évtizede öltötte fel az egyenruhát, amikor kinevezték a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya
vezetõjének. Ebben az idõben a döntés
meglepõnek számított, hiszen a fiataloknak hosszú idõt kellett várniuk az
elõléptetésre. Az igazi fordulatot azonban mégsem ez hozta az akkor harminchárom éves, jogi egyetemet végzett
rendõrnek, hanem az FRSZ megszervezése.
- Amikor Pesten megalakult a Független Rendõr Szakszervezet, az elsõk között vettem fel a vezetõkkel
a kapcsolatot. Ez a kezdeti idõszakban telefonos beszélgetésekben
merült ki, késõbb természetesen személyesen is megismertük egymást. Tanácsaikra, intelmeikre ügyelve elindítottam a szervezkedést a megyében, s ez vitathatatlanul mérföldkõnek számított a
rendszerváltozás idején. Mint ismeretes, a hivatásos rendõröknek
nem lehetett szakszervezetük, elviekben a parancsnokok felelõssége
volt az állomány érdekeinek védelme.
A „cégen” belül is rendszert kellett váltani, s abban a kivételes
helyzetben volt részem, hogy az akkori fõkapitány rendszeresen érdeklõdött a szakszervezet megalakulásának körülményeirõl, munkámról, s ehhez maximális segítséget, támogatást nyújtott. Részben
ez érthetõ volt, hiszen a parancsnokok is érezték: szükség van a változásra. Azt már munkánk eredményeként könyveltem el, hogy a vezetõk közben módosították a szakszervezethez való viszonyukat. Valószínûleg úgy gondolkodtak: jobb, ha az érdekvédõk mondják ki
helyettük a változás szükségességét, irányát. Hamarosan a parancsnokok elemi érdeke lett, hogy a szakszervezetek jól és hatékonyan mûködjenek.
Az elsõ lépések már reménnyel kecsegtettek: meglepetésemre viszonylag nagy számban jöttek el az alakuló gyûlésre a kollégák,
akik a megyei szervezet elnöki tisztét bízták rám. Ezt a pozíciót
négy éven keresztül töltöttem be, majd átadtam a stafétabotot az
utódomnak.
Úgy gondoltam: nem szerencsés, ha vezetõ beosztású munkatárs

irányítja a szakszervezetet, hiszen az állomány érdekében gyakran
kell szembemenni a munkahelyi vezetõkkel is - ennek felismerése
vezetett a lemondásomhoz.
Érdekvédelmi funkcióm gyakorlása közben több konfliktusom is
adódott - ebben az idõben a fõkapitányi posztokat pályázatok útján
hirdették meg és töltötték be. S mivel egy kandidálás kapcsán nem
csak a saját álláspontomat, hanem az állomány véleményét is nyilvánosan vállaltam, az ügyet óriási sajtóvisszhang követte – többek
között a 168 óra címû hetilap is foglalkozott e kérdéssel.
Tisza Miklós mindezek ellenére büszke arra, hogy elfogadható
munkakapcsolatot sikerült kialakítania a fõkapitányokkal, akikkel
szemben természetesen kritikát is megfogalmaztak.
- A munkavállalók érdekében esetenként a vitákat is fel kell vállalni a szolgálati elöljárókkal szemben. A szakszervezeti tisztség
ugyan bizonyos védettséget nyújt, de azt is tudjuk – a vezetõk bármikor éreztethetik, hogy õk a fõnökök.
A kezdetekben meghatároztuk a „fõ csapásirányokat“ - a legfontosabb szempont az volt, hogy a rendõrök többé ne legyenek
harmadrangú állampolgárok. Az ifjú kollégák talán el sem hiszik,
hogy seregnyi korlát nehezítette életünket. Többek között engedélyt
kellett kérnünk a házasságkötésre és a külföldi útra is. Azt kívántuk, hogy a magyar rendõr a hétköznapi értelemben magyar munkavállaló legyen, s meg kell szüntetni a rendõrséget körülvevõ
misztikumot. A régi beidegzõdések, az indokolatlan megkülönböztetések ellen szálltunk harcba, miközben a bér és a szolgálati viszonyok kapcsán is több érdemi elõrelépést sürgettünk - ezek egy része teljesült. Az élet azonban úgy hozta, hogy újabb elvárásokat
kell megfogalmaznunk, hiszen a demokrácia fogalma is szélesedik.
Most a sztrájkjog a központi kérdés.
Jó visszaemlékezni ezekre az idõkre - ma is némi nosztalgiával
gondolok az országos fórumok hangulatára, a siófoki konferenciákra. Személyes kötõdéseim is segítenek ezek felidézésében, hiszen
jó viszonyt alakítottam ki az akkori vezetõkkel: Rekvényi Lászlóval,
Végh Zsuzsával, s mindazokkal, akik elindították a szervezõdést.
Napjainkban is kapcsolatban vagyok a szakszervezet vezetõivel,
örülök, hogy egyszerû tagként is támogathatom törekvéseiket.
Büszke vagyok, hogy alapító tagjaként személyesen is részt vehettem a szervezet munkájában.
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Dr. Béli László:
talán többet is tehettünk volna
Zalában a rendszerváltás idején hihetetlenül nagy politikai nyomás nehezedett a testületre: korábbi, vagy még
mindig funkcióban lévõ párttitkárokat
próbáltak elhelyezni a testületben. Az
állományban meglévõ természetes védekezési reflex azonban egységbe kovácsolta az egyenruhásokat, bár másmás aspektusból. A szakmailag felkészült rendõrök bizonyosak voltak benne, hogy a mindennapok próbatételeiben az „ejtõernyõsök” kudarcot vallanának, míg a vezetõk egy része saját
egzisztenciális helyzetét látta veszélyeztetve. A belsõ motivációk ezért a tiltakozók táborába terelték
õket, ahol számíthattak a szakszervezet támogatására is. Ebben a
felajzott állapotban nem volt meglepõ, hogy a megyében a rendõrök egyharmada az érdekvédõk soraiba lépett. A szervezet hivatalossá válása azonban új gondok kezdetét is jelentette - a mûködéshez elengedhetetlen feltételeket meg kellett teremteni. Az elsõ lépések a tagság nyilvántartásba vételével, s egy bankszámla
nyitással kezdõdtek. A Független Rendõr Szakszervezet egykori
ügyvivõje, dr. Béli László a rendszerváltáskor a Nagykanizsai
Rendõrkapitányságon szabálysértési elõadó és ügyeletes tiszt beosztásban teljesített szolgálatot.
- Óriási elõrelépésnek tekintettem, amikor Kiss Sándor, dr.
Végh Zsuzsanna és Rekvényi László részvételével megalakult az
FRSZ országos vezetése, s a grémium Kirschner Bélát választotta
elnökké. Hamarosan létrejött egy ötfõs ügyvivõi testület, melynek
munkájában már én is részt vettem, s a tagság bizalmából hamarosan a megyei elnöki tisztet tölthettem be.

A szakszervezet gyakorlati tevékenységét az újonnan megalkotott jogszabályok is elõsegítették, s ennek köszönhetõen 1992-ben
függetlenített státuszba kerültem. A Dunától nyugatra fekvõ területen szerveztem az FRSZ tagságot. Hihetetlenül sokat kellett mennem, állandóan úton voltam, de a vezetõk biztosították a feltételeket: iroda, gépkocsi és mobiltelefon egyaránt a rendelkezésemre
állt. Tizenhárom évig végeztem ezt a feladatot, s ma is csodálkozom, meddig terjedt családom tûrõképessége. A toleranciában talán az is közrejátszott, hogy egyéni „karrierem” is kedvezõen alakult, hiszen 1992-ben jogi szakvizsgát tettem, késõbb pedig munkaügyi védelmi diplomát is szereztem.
A két diploma birtokában már munkajogi ügyekben is hallattam
hangomat, ám elsõdlegesen a szervezetépítés volt a feladatom.
Szakszervezeti munkám alatt rendkívül konfliktusos helyzetben nem
volt részem – ez ellentétes az egyéniségemmel. Az viszont tény,
hogy esetenként a nyilvánosság elõtt is keményen bíráltuk a vezetõket. Némi hiányérzetem természetesen van, hiszen nem úgy alakult a rendõrök élete, társadalmi megbecsülése, ahogy egykor mi,
az alapítók elképzeltük. Idõnként felmerül bennem, hogy talán többet kellett volna tennem, de ezeket a gondolatokat azzal hessegetem
el: ha minden érintett aktívabb lett volna, s véleményt nyilvánít saját és közössége érdekében, nem itt tartanánk.
Visszatekintve az elmúlt húsz évre, úgy vélekedem: nem volt
egyszerû az eddig megtett út, de számomra azért marad feledhetetlen, mert nagyszerû emberekkel, kiváló munkatársakkal találkozhattam. Nekem a szakszervezet, az FRSZ is a családot jelenti. Némi aggodalommal tekintek ugyanakkor a jelenre, hiszen változatlanul gond van a ruhapénz kifizetésével, az 1,2 szorzó beszámításával, a fõtiszti besorolásokkal. Nincs rekreációs lehetõség, fiatal, tapasztalatlan az állomány. Feladat tehát jócskán van, s lesz is az elkövetkezendõ évtizedekben.

Szabó Bertalan:
az egyeztetések, tárgyalások híve vagyok
A kor, a rendszerváltás idõszaka
számomra azért is emlékezetes marad, mert a Kunszentmártoni Rendõrkapitányságon - ahol a bûnügyi osztályon teljesítettem szolgálatot - ekkor
léptettek elõ fõnyomozóvá. A személyes gondok és örömök mellett központi téma volt, hogy Budapesten néhány ifjú rendõr szakszervezet létrehozásán és legitimitásának megoldásán fáradozik. Ennek kapcsán Szolnok megyében speciális helyzet alakult ki, hiszen zömmel az irányítók
favorizálták az érdekvédelmi szervezet megalakítását – több
megyei osztályvezetõ is az alapítók közé tartozott. A kezdeményezés azonban csak lassan szivárgott le az állomány soraiba:
két-három év is eltelt, amíg a helyi kapitányságokon tíz-tizenöt fõs alapszervezetek jöttek létre. Az évtized közepére azonban valamennyi munkahelyi közösség létrehozta saját tagszervezetét.
Bár a megalakulásától figyelemmel kísértem az érdekvédelmi
szervezet tevékenységét - s mivel két szakszervezet is lehetõséget
nyújtott a tagságra, kivártam - végül a Független Rendõr Szakszervezet mellett tettem le voksomat. Döntésemben talán az is közrejátszott, hogy e téren általában a bûnügyesek voltak a legaktívabbak,
s hogy az FRSZ kifejezetten a hivatásos rendõröket szólította meg,
elsõsorban az õ ügyeiket, problémáikat karolta fel. Két évvel késõbb a megyei választmány elnöki tisztével bíztak meg - kezdetek-

ben az adminisztrációs ügyek intézése adott jócskán teendõt számomra. Ekkor százhúsz körül voltunk, de a másik szakszervezetbõl sokan testületileg léptek át hozzánk. Elõször triplájára nõtt a
létszám, majd hamarosan a félezer fõt is meghaladta az FRSZtagkönyvvel rendelkezõ Szolnok megyei rendõrök száma. A legnagyobb leépítések, nyugdíjazások mellett is mindig sikerült az eltávozottakat „visszapótolni”, bár ez irányú munkánkat megnehezítette, hogy kevés rendõr szakközépiskolásban munkálkodott a lokálpatriotizmus, s szakmai pályafutásukat nem szülõhelyükön képzelték el.
A szakszervezet történetének elsõ idõszakában voltak izgalmas
és feszült pillanatok, de eltelt egy-két év, s egyre komolyabban vettek bennünket. Ebben a felkészültségünk mellett a jogászi háttér
bõvülése is szerepet játszott. Presztízsünk folyamatos emelkedését
jelezte, hogy hamarosan minden megyei értekezletre meghívtak,
így például a szociális bizottságban is meg tudtuk indokolni a szakszervezet álláspontját. A megyei tanácskozások mellett évente kétszer a régió kapitányaival is találkoztam. Mindig volt aktuális
gond, s ezek megoldására különbözõ hivatalos, vagy informális
csatornákat is lehetett találni. Összefogtuk az embereket, segítséget
nyújtottunk a munkahelyi vitákban, kirándulásokat szerveztünk
számukra. Népszerûségünket elõsegítette, hogy egyre több lehetõséget, szolgáltatást tudtunk nyújtani, s a sikeres perek, az alapszervezeti tagok Internet hozzáférése is nagy vonzerõt jelentettek.
Megvettük az ingatlanokat, melyek biztos anyagi hátteret jelentenek.
Meggyõzõdésem, hogy az FRSZ jó taktikát folytat - az egyeztetések, tárgyalások híve vagyok magam is, s azt vallom, akkor is a
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konzultáció mellett kell dönteni, ha annak eredményét kétségesnek
látjuk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a munkáltató is, tagjaink is mindig tudják, milyen álláspontot képvisel a Független
Rendõr Szakszervezet.
Visszagondolva a szakszervezeti tevékenységemre, csak elfogultan és némileg érzelmesen tudok beszélni róla: ha csak az új barátokat, az addig ismeretlen kollégákkal való kapcsolatfelvételt né-
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zem, már szenzációs az ajándék, amit a szakszervezettõl kaptam.
Szép emlékeim vannak az elmúlt másfél évtizedrõl - örülök, hogy
felvállaltam a szakszervezeti tevékenységet, s partnere lehettem a
vezetõknek. Most új, nyugdíjas státuszból szemlélem a munkát, de
a szervezet tevékenységét tagként is támogatom. Azt vallom: a fiataloké a jövõ, õk is meg tudják oldani a problémákat, s lehet, hogy
még harcosabban dolgoznak, mint én.

Dávid Tibor: fejlõdni és fejleszteni kell
Nem a rang ad értéket az embernek,
hanem az ember értéke ad tartalmat a
rangnak. Egész életre szóló útravalóul
ezt a figyelmeztetést kaptam egykori
mentoromtól, aki õrnagyként foglalkozott velem, a pályakezdõ õrmesterrel nemcsak tartást tanultam tõle, hanem a
szakma szeretetét és titkait is. S még
egy fontos dologra felhívta a figyelmemet: a testületben úgy kell szolgálni,
hogy mindig az ész gyõzzön a butaság,
a restség és a talmi csillogás helyett.
Bizonyára ezen atyai jó tanács is
közrejátszott abban, hogy a szakszervezethez való közeledésem szinte elkerülhetetlenné vált. Nehezen
viseltem ugyanis az elöljáróktól való korlátlan függést, s ezért
gyakran berzenkedtem az olyan parancsok ellen, melyeknek kevés értelmét láttam. Ennek természetes hozománya volt, hogy a
hierarchikus rendszer miatt több konfliktusba keveredtem, de támaszként, kapaszkodóként mindig magam mögött tudhattam az
érdekvédõket. Azóta már bebizonyosodott, hogy itt találtam meg
a helyem - ma is örömmel emlékezem 1994 februárjára, amikor
tagja lettem a Független Rendõr Szakszervezetnek. Aktivitásomnak köszönhetõen még ebben az évben az aktuális kongresszusra
delegáltak a kollégák - elõször megyei küldött, majd ügyvivõ lettem. Ez utóbbi tisztséget 2007-ig töltöttem be - ekkor választottak meg az FRSZ fõtitkár-helyettesének. Aktivistaként kezdve tehát végigjártam az utam, s a tagok bizalmából rangos érdekvédelmi posztot tölthetek be – a jelenleginél magasabb tisztségekre
azonban nem pályázom. Sokáig szeretnék szorgos hangyaként
szolgálni, az állomány érdekében dolgozni. Úgy gondolom: sikeres és kevésbé eredményes harcaimat is kellõen honorálták az
FRSZ tagok, számtalan dicséretben, elismerésben volt részem.
Egy ilyen jellegû múltidézés – a konkrétumokkal történõ szembesülés mellett - óhatatlanul némi nosztalgikus beütésekkel párosul. Bevallom: mióta a szakszervezet huszadik évfordulójának
megünneplésére készülünk, egyre gyakrabban veszem kézbe a történetünkkel foglalkozó dokumentumokat. Videó felvételeket nézek, korabeli tudósításokat olvasok, s ezernyi képen idézem fel
azokat a pillanatokat, melyek számomra és az FRSZ több ezres tagságának egyaránt fontosak. Ilyenkor feltolulnak bennem a régi élmények, ám valószínûleg ezzel nem vagyok egyedül. A hétköznapokon persze elõre tekintek, de szinte mindig eszembe jutnak azok
a momentumok, melyek az elsõ, kezdõ lépésekkel kapcsolatosak.
A demonstrációk a Kossuth téren, amikor remegõ hang és láb jelezte, hogy még szokatlan volt számomra a nyilvános szereplés.
Ma már persze valamennyien rutinosabbak lettünk, az arculat azon-

FRáSZ

A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA
ISSN 1419-9971
Alapító: FÁBIÁN ÁGOTA
Felelôs kiadó: PONGÓ GÉZA fôtitkár
Fôszerkesztô: SÜLI FERENC
Képszerkesztõ: KISÉRI NAGY FERENC
Tipográfia: KISS CSABA

ban nem változott. Sokat tanultunk az FRSZ „nagy öregeitõl” akik
felhívták a figyelmünket arra, hogy kompromisszumok nélkül lehetetlen sikert elérni. Tudjuk azt is, hogy a munkahelyi konfliktusok megoldásában csak a végsõ eszköz lehet a bíróság vagy a demonstráció. Ha szabad így fogalmaznom: ezt az FRSZ hitvallásának is tekinthetjük. A konkrét ügyeket ezért tényanyagok birtokában vezetjük fel a tárgyalópartnereknek. Stratégiánk tehát: a konkrétumokkal való szembesítés után kezdõdhet a konszenzus keresés,
s csak ennek kudarca hozhatja el a keményebb válaszlépéseket.
Döntéseink nem lehetnek kisstílûek, népszerûséghajhászók - ez
méltatlan is lenne húszéves múltunkhoz. Ezt a tartást kaptuk az
õsöktõl, s ezt kívánjuk továbbvinni.
Gyakran felteszik nekem is a kérdést, hogy a testületen belül mûködõ négy érdekvédelmi szervezet vajon optimális megoldást jelente a munkavállalók szempontjából. Meggyõzõdésem, hogy a túlzott
rivalizálás valóban káros lehet, ám õszintén hiszem, hogy az FRSZ a
két évtized alatt bebizonyította: mindig a tagság érdekében cselekedett, s a lehetõ legtöbb eredményt elérve mûködött, mûködik.
Az új kollégáknak nehéz elmondani, hogy a két évtized milyen
kihívásokat tartogatott számunkra. Megalakulásunkkor nem létezett
még rendõrségi törvény, Hszt., s e fontos jogszabályok hiánya számtalan munkaügyi konfliktust eredményezett, napjainkban viszont a
pénzhiány nyomja rá bélyegét a magyar rendõrség mûködésére. Jogviszonyaink ugyanakkor sokkal rendezettebbek, mint a civil szférában. A munkahely biztonsága még mindig adott – a rendõrség és a
határõrség integrációjánál tapasztalt anomáliák ellenére is. Hiszem,
hogy ha nincs szakszervezet, ilyen viszonyok sem lehetnének.
Napjaink új munkamódszert és stílust követelnek tõlünk is - meg
kell felelnünk az új kor kihívásainak. Tagtársaink tanúsíthatják, hogy
alkalmasak vagyunk a folyamatos struktúraváltásra. Minden kongresszuson újítottunk: régiósítottuk a szervezetet, egyre nagyobb vagyonnal, üdülõkkel, ingatlanokkal rendelkezünk a tagság érdekében.
Szolgáltatásaink – telefon, MAKASZ-kártya, üdültetés - a munkáltató szociális kiadásainak radikális csökkentése miatt is fontosak.
Ezeknek a kedvezményeknek a biztosítása azt jelzi, hogy a rendõrök
értékítélete is közelít a társadaloméhoz: piaci alapon értékelnek, minõsítenek bennünket. A rendõr kolléga – teljes joggal – a befektetését vissza akarja kapni. Számvetést készít, s ha mínuszban áll a számlája, elgondolkodik, hogy a legjobb döntést hozta-e akkor, amikor a
Független Rendõr Szakszervezethez csatlakozott. Ezért kell aktivistáinknak, vezetõinknek minden nap csúcsteljesítményt nyújtani – a
konfliktust a rendszer, a társadalom, s maga a mozgalom is magában
hordozza. Nincs lazítás, fejlõdni és fejleszteni kell!
Nem tagadom, nehéz a magán- és a szakszervezeti életet összeegyeztetni. Félvállról, félerõvel ezt nem lehet csinálni, hiszen szimpatizánsaink ezt azonnal érzékelnék. Ezért különösen büszke vagyok arra, hogy a Független Rendõr Szakszervezet tagja és vezetõje lehetek.
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