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A LIGA Szakszervezetek által 2007 õszén kezdeményezett demonst-
ráció- és sztrájksorozat az egészségbiztosítás tervezett átalakítása el-
len a társadalom többségének támogatása mellett sem érte el célját. A
megkezdett akciósorozatot a LIGA Szakszervezetek és a támogató
társadalmi szervezetek közösen folytatják.

Ennek következõ lépéseként a LIGA Szakszervezetek megkezd-
ték az aláírásgyûjtést annak érdekében, hogy a választópolgárok
ügydöntõ országos népszavazáson akadályozzák meg a magántõ-
ke és az üzleti érdekeltségû biztosítók bejutását a kötelezõ egész-
ségbiztosítás rendszerébe.

A kérdés – melynek aláírásgyûjtõ ívét az Országos Választási
Bizottság hitelesítette – a következõ: „Egyetért-e Ön azzal, hogy
Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezõen vá-
lasztandó üzleti alapon mûködõ több biztosítós egészségbiztosí-
tást?”

A népszavazást kezdeményezõ szervezetek fontosnak tartják a mi-
nél nagyobb társadalmi összefogást, ezért felkértek minden olyan
szervezetet, amely egyetért a népszavazás céljával, hogy vegyen részt
az aláírásgyûjtésben.

A Független Rendõr Szakszervezet vezetõsége úgy döntött, hogy
továbbra is kiáll a LIGA követelései mellett és támogatja annak cél-
kitûzéseit.

Mindezek alapján kérem tagjainkat és barátainkat, hogy lás-
sák el aláírásukkal a népszavazást kezdeményezõ íveket, tisztség-
viselõinket pedig az aláírásgyûjtésben való aktív részvételre hí-
vom fel!

Az országos népszavazás elrendeléséhez legalább 200 000 válasz-
tópolgár aláírását kell összegyûjtenünk. Ha ez a megadott határidõn
belül megtörténik, a népszavazást az Országgyûlésnek el kell rendel-
nie. Amennyiben a népszavazás eredményes, az így hozott döntés az
Országgyûlésre kötelezõ.

A kormány szándékai szerint február 11-én kerül sor a törvény
másodszori megszavazására, miután a köztársasági elnök élt vétójo-
gával. Célunk az, hogy eddig az idõpontig összegyûjtsük a szükséges
mennyiségû aláírást és ezzel is nyomást gyakoroljunk a képviselõk-
re.

Az aláírásgyûjtés során az alábbiakra kell figyelmet fordítani:
Aláírásokat bárki gyûjthet. Az aláírásgyûjtõ ívet azonban az

aláírást gyûjtõ polgárnak is el kell látnia az aláírásával.
Az aláírásgyûjtést kizárólag a LIGA Szakszervezetektõl kapott, hi-

telesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ íven lehet megkezdeni. Az
íveket az FRSZ www.frsz.hu címen elérhetõ honlapjáról bárki le-
töltheti és fénymásolással sokszorosíthatja. 

Aláírásokat az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyûjte-
ni, az alábbi kivételekkel. Nem gyûjthetõ aláírás:

- munkahelyen munkaidõben vagy munkaviszonyból, illetõleg
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben,

- a fegyveres erõknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati vi-
szonyban levõ személytõl a szolgálati helyen vagy szolgálati fel-
adat teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,
- állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Aláírás közterületen is gyûjthetõ, ehhez azonban elõzetesen közte-

rület-használati engedélyt kell kérni a jegyzõtõl.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az

ív akkor is megfelel, ha nem telik meg, azaz kevesebb, mint 20
aláírás szerepel rajta.

Az ívet kizárólag választójoggal rendelkezõk írhatják alá, azaz a
Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú ma-
gyar állampolgárok.

Az aláírásgyûjtõ íveken a saját kezû aláírás mellett nyomtatott
nagybetûvel fel kell tüntetni az aláíró olvasható családi és utónevét,
irányítószámmal ellátott állandó lakcímét, valamint személyi azono-
sítóját (a férfiaknál 1-essel, a nõknél 2-essel kezdõdõ, tizenegy szám-
jegybõl álló személyi szám, mely megtalálható pl. a régi típusú sze-
mélyigazolványban, illetve a lakcímkártyán).

Egy választópolgár csak egy ívet írhat alá, és csak egyszer sze-
repelhet az aláírása.

A fenti szabályok megsértésével gyûjtött aláírás érvénytelen,
ezért kérem, fordítsatok kiemelt figyelmet azok betartására!

Az adatvédelmi
biztos állásfoglalása
szerint az aláírók meg-
felelõ tájékoztatásáról
is gondoskodni kell. A
tájékoztatásnak ki kell
terjednie arra, hogy az
aláírásgyûjtéshez való
csatlakozás önkéntes,
ugyanakkor az aláírás-
gyûjtõ íven szereplõ
adatok mindegyikét
meg kell adni az alá-
írás érvényességéhez.
Tájékoztatást kell adni
továbbá az adatkezelõ
személyérõl, elérhetõ-
ségeirõl, az aláírás-
gyûjtés végsõ határ-
idejérõl, és arról, hogy
az adatokat az Orszá-
gos Választási Bizott-
sághoz fogják továbbítani. Tájékoztatást kell adni az adatvédelmi
nyilvántartási azonosítóról is. 

Az aláírásgyûjtés során gondoskodni kell arról, hogy az aláírók ne
ismerhessék meg azoknak a személyeknek az adatait, akik már aláír-
ták az ívet. Az aláírásgyûjtõ szervezet vagy személy a kitöltött alá-
írásgyûjtõ ívekrõl másolatot nem készíthet, azokat az aláírásgyûjtésre
nyitva álló határidõ lejártáig kezelheti.

Kérem, hogy az összegyûjtött aláírásokkal ellátott íveket fo-
lyamatosan küldjék meg az FRSZ Központi Koordinációs Iro-
dájára. Pongó Géza fõtitkár

Aláírásgyûjtés:
Az FRSZ is aktív



I n t e r j ú 32008/1. számFRáSZ

Az új ciklus számtalan válto-
zást hoz majd a Független
Rendõr Szakszervezet életé-
ben, munkájában, mégpedig
úgy, hogy megtartjuk a régi,
jól bevált módszereket és vív-
mányokat is. Meggyõzõdésem
ugyanakkor, hogy csak a szük-
séges mértékben kell eltérni a
korábbi stílustól – kötelessé-
günk a jót, a pozitív hagyomá-
nyokat ápolnunk, erõsítenünk
- fogalmazta meg röviden ál-
láspontját Pongó Géza, az

FRSZ fõtitkára a lapunknak adott interjúban.
- Az elmúlt év végén megrendezett VII. Kongresszus a folytonos-

ságra szavazott, hiszen a legfontosabb pozíciók esetében nem tör-
tént változás – e tény az elmúlt idõszak érdekvédelmi munkájának
pozitív értékelését jelenti.

- Magam is így érzem, bár kétségtelen, hogy az új Alapszabály
több olyan lényegi változást fogalmaz meg, melyek jelentõsen mó-
dosítják a szakszervezet érdekvédelmi tevékenységét, illetve a
tisztségviselõk felelõsségét. Errõl tagjaink is hamarosan meggyõ-
zõdhetnek, hiszen a kongresszuson elfogadott Alapszabály szöveg-
szerkesztését elvégeztük – megújult „alkotmányunkat” hamarosan
kézhez kapják a tisztségviselõk. A több új elem közül a leglénye-
gesebbnek a létszám szerinti szavazást tartom. E koncepció legfon-
tosabb szegmense az, hogy a titkárok szerepe felértékelõdik a kü-
lönbözõ fórumokon, s erõsödõ szerepet kapnak a döntési mecha-
nizmusban is. Örülök ennek a változásnak, hiszen további lendüle-
tet hozhat a területi munka kapcsán. Ugyanakkor azt is látom, hogy
a taglétszám szerinti szavazást még tanulnunk kell – ez nem egy-
szerû, de szakértõink szerint is hatásos lehet a döntési folyamatok
során. 

- A kongresszus csak az országos irányítói posztokra választot-
ta meg az FRSZ tisztségviselõit, de a közeljövõben helyi és regio-
nális szinten is megismerhetjük azokat a vezetõket, akiknek fontos
szerepük lesz az érdekvédelmi munkában.

- Néhány napon belül országosan is befejezõdnek a tisztújítás-
sal kapcsolatos gyûlések. Hamarosan tehát feláll az a tisztségvise-
lõ gárda, amelynek a jövõben meghatározó szerepe lesz a szakszer-
vezeti munka koordinálásában, szervezésében, irányításában. Ab-
ban bízunk, hogy a tagság által támogatott tisztségviselõk olyan
felkészült, aktív FRSZ tagok lesznek, akik szabadidejüket is szíve-
sen áldozzák a kollégák képviseletéért.

A területi fórumokon megválasztják majd a régiók elnökeit, míg
az általános ügyvivõ, valamint az ellenõrzõ bizottsági tagok szemé-
lyérõl az országos választmány dönt.

- Az új év tradicionálisan a rendelkezésre álló anyagi források
felmérésével kezdõdik, hiszen ez jelentõsen behatárolja a lehetõsé-
geket, programokat!

- A Független Rendõr Szakszervezet is elkészítette 2008. évi
költségvetését, s ebbõl máris látjuk, hogy gazdálkodásunk rendkí-
vül feszített lesz: abban azonban bízunk, hogy az országos vá-
lasztmány megerõsíti a keretösszeg felhasználásának módozatait.
A pénzügyi tervezés mellett - az ügyvivõk bevonásával - elkészí-
tettünk egy olyan kézikönyvet, amely számtalan hasznos útmuta-
tót tartalmaz a tisztségviselõk tevékenységével kapcsolatban.
Ezen túl formanyomtatványok segítik az eligazodást a mindenna-
pi munkában – a gyakorlati életben szükséges információknak
jogszabályi háttér felvázolása ad keretet. A pragmatikus dolgok
közkinccsé tétele azért is sürgetõ, mert az Alapszabály módosítá-
sa miatt több változást tapasztalhatnak aktivistáink. Ebbõl meg-

tudhatják tagjaink azt is, hogy a jövõben kiemelkedõ jelentõsége
lesz az országos választmány döntéseinek, hiszen egyedüli testü-
letként maradt meg a szervezeten belül - ez tehát annyit jelent,
hogy minden stratégiai döntést itt hozunk meg, s e grémiumra kí-
vánunk támaszkodni a lényegi kérdésekben. Szeretném, ha az or-
szágos minta nyomán minden szinten hatékonyan mûködnének a
különbözõ fórumok, s a négyes struktúrában összehangolt együtt-
mûködésrõl beszélhetnénk. Ez az elképzelés és vágy hatja át
2008. évi szlogenünket is: harmonikus együttmûködés helyi, te-
rületi, régiós és központi érdekképviseleti szinten, valamint dön-
téshozó fórumokon. 

- Egy szakszervezet súlyát, reprezentativitását a taglétszám
fémjelzi elsõdlegesen - a Független Rendõr Szakszervezet sem
mondhat le arról, hogy az állományon belül növelje szerepét, be-
folyását! 

- Minden szakszervezet arra törekszik, hogy valóban markáns
jelenléte legyen a munkahelyeken, s ennek megfelelõen a dolgo-
zók meghatározó részének érdekeit képviselje: természetesen mi
is hasonlóképpen gondolkodunk. Annak ellenére, hogy sok – még
fiatal – rendõr nyugállományba vonult, elsõdleges feladatunk a
taglétszám növelése. Azt szeretnénk, úgy kívánjuk végezni ér-
dekvédelmi tevékenységünket, hogy új kollégáink ne csak a szak-
mai, hanem a szakszervezeti munkát is értékeljék, s ez utóbbinak
köszönhetõen könnyebben beilleszkedjenek a testületbe. Úgy
gondolom: tájékoztatási rendszereink jól mûködnek, ám mégsem
lehetünk elégedettek – folyamatosan frissíteni, aktualizálni kell a
tagság felé irányuló információinkat. Áttörést kívánunk elérni
ezen a téren is: a korábbinál több szakanyagot juttatunk el a tiszt-
ségviselõkhöz és tagjainkhoz, hogy a napi aktualitásokból is meg-
ismerjék céljainkat, törekvéseinket. Ennek megfelelõen a Frász
mostani, 2008/1. száma - ahogy olvasóink is láthatják - már
mind a 20 oldalon színesben jelenik meg, e mellett folyamato-
san frissítjük honlapunkat – az informáló leveleket, a fõtitkári tá-
jékoztatókat, a szakmai anyagokat és egyéb kiadványokat az
alapszervezeti vezetõk rendszeresen megkapják. A visszajelzések
alapján is fontosak ezek, hiszen a rendõri munkában ugyancsak lé-
nyeges a végrehajtási szint – itt kell erõteljesebben jelen lenni, itt
kell nagyobb hangsúlyt fordítani az információk gyors átadására. 

- A Független Rendõr Szakszervezet képviselõi részt vesznek a
különbözõ érdekegyeztetõ fórumokon. Fõtitkár úr milyen tapaszta-
latokat szerzett ezeken a megbeszéléseken, konzultációkon?

- A SZÉF és az IRÉT fórumokon képviseljük rendszeresen tagja-
inkat, s azt tapasztalom, hogy nem elég hatékonyak, nem elég dina-
mikusak ezek a konzultációk. Azt érzékelem, hogy a munkáltató sok-
szor idõhúzásra játszik, vagy ezt a lehetõséget is taktikázásra használ-
ja fel – véleményem szerint ez az álláspont idén már nem tolerálható. 

- A sok gond mellett azért az állomány számára kedvezõ dönté-
sek is születtek, s a pozitív fejlemények összekapcsolhatók a szak-
szervezet mûködésével!

- Örömmel számolhatok be arról, hogy a Legfelsõbb Bíróság
2007. évi határozata – melyet az FRSZ több éve szorgalmazott
– értelmében számunkra kedvezõ eredmény született. Elkeserí-
tõ azonban, hogy a jogegységi döntés ellenére a minisztérium
változatlanul a korábbi taktikát folytatja, vagyis tartózkodik a
konkrétumoktól. E magatartással szemben az országos hatáskö-
rû rendészeti szervek vezetõitõl a legszélesebb értelmezést
konstatálhattuk – ebben bizonyára közrejátszott az is, hogy az
év végén, a két ünnep között folyamatos egyeztetést és nyomás-
gyakorlást eszközöltünk. Örömteli azonban, hogy az ORFK
Gazdasági Fõigazgatója és Humánigazgatási Szolgálat vezetõje
által kiadott együttes körlevél alapján – tudomásunk szerint – a
személyügyi szervek már megkezdték a szolgálati idõ módosí-
tásáról rendelkezõ állományparancsok kiadásának elõkészítését.

Új esztendõ, új tervek
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A POLICE CARITAS
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenysége:
1) A rendõri hivatással összefüggõen életüket vesztett kollégáink kiskorú gyermekeinek, rászoruló családtag-

jainak támogatása.

2) A Belügyminisztérium és a Rendõrség tagjainak, nyugdíjasainak és családtagjaiknak szociális-jóléti támo-
gatások (üdültetés, segélyezés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók) szervezése, biztosítása.

3) A Független Rendõr Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenységek, ezen belül elsõdlegesen
a jog- és érdekvédelmi feladatok ellátásának, az élet- és munkakörülmények javításának támogatása,
valamint az ezekkel összefüggõ szakmai feladatok elõsegítése.

4) Olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elõsegíti a dolgozók élet- és
munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását.

5) A rendõri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszervezõdés támogatása minda-
zon területeken, ahol ez elõsegíti a közszolgálat és a rendõri tevékenység színvonalának, társadalmi
presztízsének javulását.

Kérjük, hogy aki egyetért céljainkkal és személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk részére kívánja
felajánlani, a következõ oldalon található rendelkezõ nyilatkozatot juttassa el az adóhatósághoz.

Véleményünk szerint azonban néhány vitás kérdés továbbra is
fennáll. Az 1977. január 1-je elõtt megkezdett tanulmányok mel-
lett e körbe tartozik az 1986. szeptember 1-jén vagy azt követõ-
en megkezdett tanulmányok beszámítása, az évismétlés és a
technikus képzés elismerése. Szakszervezetünk ugyan üdvözli a
rendõri állomány vonatkozásában kiadott, egységes jogalkalma-
zást segítõ állásfoglalások megjelenését, a bírósági tárgyaláso-
kon azonban Jogsegélyszolgálatunk csak abban az esetben áll el
a keresettõl, vagy járul hozzá a per közös megegyezéssel történõ
megszüntetéséhez, ha a a munkavállaló vonatkozásában konkré-
tan megtörténik az alperesi jogelismerés vagy a szolgálati idõ
módosításáról bemutatásra kerül a parancs – azokban a perek-
ben, amelyekben a tárgyalásokig erre nem kerül sor, érdemi dön-
tést, vagyis ítélethozatalt kérünk.  

- Egy év eleji beszélgetés során nem kerülhetõ meg az illetmény
kérdése sem. Milyen szinten állnak a tárgyalások, milyen szintû
béremelésben, vagy béren kívüli juttatásban reménykedhetnek a
kollégák?

- Erre az évre még nincs érvényes bérmegállapodásunk, sõt a
béren kívüli juttatások vonatkozásában sincs konszenzus. Az el-
múlt egy-másfél év történései ugyanakkor azt igazolják, hogy a
rendõri hivatás számtalan veszéllyel jár. A Tét községben eldör-
dült lövések is azt igazolják, hogy kollégáink bármikor kerülhet-
nek olyan szituációba, amikor az életük is veszélyben forog.
Szakszervezetünknek tehát az az álláspontja, hogy a bérezés és a
különbözõ kedvezmények tekintetében megbecsült helyen kell
szerepelnie a rendõrségnek. Elvárjuk, hogy a kormányzat így ke-
zelje az állományt, ne csorbítsa tovább jogainkat és kedvezmé-
nyeinket! Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy a munka zavartalan
biztosítása érdekében kevesebb legyen a vezetõk posztján történõ

változás – jelenleg ugyanis az érvényes jogszabályok alapján in-
dokolás nélkül felmenthetõ a parancsnoki állomány jelentõs ré-
sze, holott a stabilitást ezen a téren is érzékeltetni kell. Úgy gon-
doljuk: szûkíteni szükséges az indokolás nélküli felmentések le-
hetõségét, s csak a felsõ vezetõkre kellene redukálni ezt a jogsza-
bályt. 

- Beszélgetésünk végén még két aktualitás - az egészségügy ter-
vezett átalakítása, valamint a rendõrség és a határõrség integráci-
ója.  A Független Rendõr Szakszervezet hogyan viszonyul a népsza-
vazási kezdeményezéshez, s vajon elégedettek-e a kollégák az ösz-
szevonás után kialakult helyzetükkel?

- Az FRSZ elsõként hívta fel a tagság és a velünk szimpatizá-
ló kollégák, illetve családtagjaik figyelmét az egészségügyi rend-
szer tervezett átalakításának anomáliáira. S bár lehetõségeink szá-
mos ponton behatároltak, a munkahelyeken is sok a gátló ténye-
zõ, mégis bízunk abban, hogy tiltakozásunk, demonstrációink
eredményre vezetnek. Ez utóbbiak az utolsó törvényes lehetõsé-
geink, bár azt is látjuk, hogy a kormányzat nem reagál felvetése-
inkre, s társadalmi egyetértés nélkül kívánja a törvényt megalkot-
ni. 

Ami a kérdés második felét illeti: szakszervezetünk megnyug-
vással konstatálta, hogy a rendõrség és a határõrség integrációja
befejezõdött, de ennek tapasztalatait még elemezni kell. Úgy gon-
doljuk, hogy sok jogi, humán, gazdasági és oktatási lépés vezet el
ahhoz, hogy harmonikusan mûködjön majd az új, létszámában is
jelentõsen kibõvült szervezet. Álláspontunk szerint a késõbbiek-
ben szükséges elemezni a tapasztalatokat, s az egyéni vagy kol-
lektív érdekek sérülése esetén orvosolni kell a felvetett problémá-
kat. 

Süli Ferenc
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 19701974 – 1 – 42 

A kedvezményezett neve:
Ennek kitöltése nem kötelezõ
POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY
———————————————————————————————————————

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy külön
nevesített intézmény elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban
haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.

FONTOS! 
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát,
elnevezését, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT
pontosan tünteti fel.

Az FRSZ által létrehozott Police Caritas Alapítvány széleskö-
rû tevékenysége – kollégák segélyezése, árvák támogatása,
gyermeküdültetés – a témája az Alapítvány kuratóriumi elnö-
kével készített interjúnak. A volt budapesti fõkapitány, dr.
Bodrácska János – mint mondja – jó szívvel tette a dolgát, a
kuratórium tagjaival mindig közös elhatározások alapján, a
legjobb érvrendszerek szerint döntöttek. Az elmúlt 5 eszten-
dõben a szociális háttér, a súlyos betegségekbõl való felépülés
támogatása, a gyermeküdültetés szervezése volt a cél.

- Elnök Úr! Számos társadalmi feladata között kiemelkedõ je-
lentõségû a Police Caritas Alapítvány kuratóriuma élén betöltött
pozíciója. Hogyan kezdõdött mindez?

- Még 2002-ben történt. Fábián Ágota, az FRSZ korábbi fõtit-
kára kért meg, hogy tegyek eleget ennek a társadalmi megbízatás-
nak, mivel a korábbi kuratóriumi elnök, a mindenki által ismert
Balázs Fecó mandátuma lejárt. Noha számos más elfoglaltságom
volt, azt mondtam: ha szükség van rám, akkor jövök, segítek.

- Milyennek értékeli az elmúlt idõszakot, sikerült-e teljesíteni
a kitûzött célokat, Ön szerint eleget tettek-e a Police Caritas ren-
deltetésének? 

- Korrekt munka zajlott az elmúlt 5 esztendõben. Mi, a kurató-
rium tagjai - dr. Finszter Géza, dr. Meichl Géza, Péteri Teréz,
Tepliczky Miklósné és jómagam – sajnálatos módon nagyon szo-
morú dolgokat láttunk az elmúlt idõszakban. 

A rendelkezésre álló anyagiaknál sokkal többet akartunk adni,
de végesek voltak a lehetõségeink. Borzasztó azt látni, hogy az ál-
talam is becsült korábbi kollégák – nyugállományba vonulásuk
után – milyen szociális helyzetbe kerültek. 

Akik annak idején nagyon sokat tettek le a társadalom asztalá-
ra, napjainkban még a rezsit is nehezen tudják fizetni. Nagyon sok
családi tragédiába láttunk bele. A legborzasztóbb az, hogy az
egészség reménye pénzhez van kötve. 

Megértem az átalakulást, a rendszerváltás utáni reformokat,
de azt a társadalmat, ami nem az embert teszi a középpontba, azt
nem tudom megérteni, nem tudom elfogadni. A felnõtt korú de-
mokráciában már nem szabadna, hogy probléma legyen a megél-
hetés. A fegyveres és rendvédelmi szférában dolgozók nagy csa-
ládjának jelentõs része az 1990-es években vonult nyugdíjba. Ne-
kik, a mi kollégáinknak is biztosítani kellene a gond nélküli meg-
élhetést, a megbecsülést, a korrekt nyugdíjat. 

Ebben a kuratóriumban az emberek gondjaival találkoztam.
Szinte nem beszéltünk egyszer sem olyan rendõrrel, aki elégedett,
boldog lett volna, mindenki csak a problémáit sorolta. Személyes is-

meretségemnek köszönhetõen – nem
egy esetben – a mindenkori rendõri
vezetõkhöz is fordultam, akik meg-
hallgattak és segítettek is, de ezek
egyedi esetek voltak. Át kellene gon-
dolni, hogyan lehetne az embereken
intézményesen is segíteni.

Évente 4 alkalommal ülésez-
tünk, ezeken 8-15 ügyben döntöt-
tünk, tehát az 5 év alatt mintegy
300 esetben segítettünk. Tartalé-
kolni mindig igyekeztünk, hiszen
nem tudtuk, hogy mi jön közbe,
mikor lesz rendkívüli kérelem.

Emellett kiállításokat is támoga-
tott az Alapítvány. Elég megemlíte-
ni az Iparmûvészeti Múzeumban megrendezett, a rendõrök sza-
badidõs mûvészeti tevékenységét bemutató hobby-kiállítást, vala-
mint a 2006. õszi fõvárosi eseményeket követõen nagy sikert ara-
tott ,,Pajzs mögött” címet viselõ fotókiállítást.

- Kik segítették, támogatták a Police Caritas munkáját?
- Munkatársaimnak, a kuratóriumi tagoknak, az FRSZ munka-

társainak, így az alapítványi titkárnak, a gazdasági felelõsnek és
a sajtósnak is szeretném megköszönni, hogy mindenben támogat-
ták munkánkat. 

Szeretném megköszönni azoknak is, akik bíztak bennünk, akik
a jövedelmük 1%-át minden esztendõben felajánlották a Police
Caritas számára. 

- Hogyan tovább Police Caritas?
- Letelik májusban a mandátum, így át kell beszélni, hogy a kö-

vetkezõ idõszakban ki, melyik kuratóriumi tag vállalja tovább a
megbízatást, illetve ki nem. Még én sem tudom, majd a tavaszi ku-
ratóriumi ülésen nyilatkoznak a tagok, ennek függvényében dön-
tök én is, korom és az egészségem még engedné, hogy továbbra is
folytassam. 

- Év eleje, ismét a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka
van. Az Alapítvány újra várja az 1%-os felajánlásokat?

- Igen, mivel továbbra is szükséges támogatni nehéz helyzetû
kollégáinkat, az árván maradtakat, ezért ezt az alkalmat is meg-
ragadom arra, hogy felkérjem a tagságot, az olvasókat, hogy
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át idén is. Elõre is kö-
szönjük!  

Kép és szöveg: Szita Róbert

1 mozdulat, 1 perc, 1% 
INTERJÚ DR. BODRÁCSKA JÁNOSSAL, A POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKÉVEL
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A gyermekgondozás céljából illetménynélküli
szabadságon levõk étkezési hozzájárulásra
való jogosultsága

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a tavalyi év folyamán
helyt adott egy gyermekgondozás céljából illetménynélküli szabad-
ságon levõ határõr étkezési hozzájárulás iránti igényének. A min-
iszteri döntésre figyelemmel tudomásunk szerint néhány megyei
rendõr-fõkapitányság valamennyi illetménynélküli szabadságon
levõ hivatásos és közalkalmazott munkavállalója számára 3 évre
visszamenõlegesen biztosította a járandóságot, ez azonban ORFK
intézkedés hiányában nem vált általános gyakorlattá.

Az elõzõekben hivatkozott RÉT ülésen az ORFK Gazdasági
Fõigazgatója kijelentette, hogy a munkáltató a határozatban foglal-
taknak megfelelõen fog eljárni.

Fentiekre tekintettel kérem tisztségviselõinket, szívesked-
jenek az érintett FRSZ tagok figyelmét felhívni az illet-
ménynélküli szabadság tartama alatt elmaradt étkezési hoz-
zájárulás iránti igény – elévülési idõn belüli – érvényesít-
hetõségére. A hivatkozott miniszteri határozat a 2/2008-as
Fõtitkári Tájékoztató mellékleteként az FRSZ honlapjáról
(www.frsz.hu) letölthetõ. 

A csapatszolgálati századok állományának
elmaradt bevetési pótléka

Az ORFK Közbiztonsági Fõigazgatójának és Humánigazgatási
Fõosztályvezetõjének 1/2006. (03.06.) együttes intézkedése
alapján 2006. évben a biztosítási és egyéb más csapatszolgálati
feladatok végrehajtására új egységek kerültek felállításra az
együttes intézkedés mellékletében meghatározottak szerint. Az új
„ideiglenes” csapatszolgálati századok kiképzése megtörtént,
feladatokba való bevonása azóta is folyamatosan történik.

Tisztségviselõinktõl kapott információink szerint azonban a csap-
atszolgálati századok állománya különleges bevetési pótlékban nem
részesül, azon indok alapján, hogy ezen egységek megnevezése nem
szerepel a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 2. számú melléklete 1. pon-
tjának felsorolásában. Álláspontunk szerint méltánytalan és a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek sem felel meg az a munkáltatói mag-
atartás, mely szerint a munkakörbe nem tartozó plusz feladatot ellát-
tatják az állománnyal, ennek ellentételezését, azaz a plusz juttatást
azonban „jogszabályi hiányosságra” hivatkozással nem adják meg.

Fentiekre tekintettel megkereséssel fordultam az ORFK Rendészeti
Fõigazgatójához és Humánigazgatási Szolgálatának vezetõjéhez.

Az önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztári tagok
munkáltatói támogatása

Már a Rendõrség és a Határõrség integrációjának kezdeti sza-
kaszán jeleztük a munkáltatónak, hogy rendezni kell az önkéntes
kiegészítõ nyugdíjpénztári tagok munkáltatói támogatásának
kérdését. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény 12. §-ának (2) bekezdése szerint ugyanis
a munkáltató valamennyi pénztári tag munkavállalója számára
azonos összegû, vagy a munkabér azonos százaléka szerinti hoz-
zájárulást köteles biztosítani. E tekintetben azonban a Rendõrség és
a Határõrség eltérõ gyakorlatot alakított ki. Míg ugyanis a
Rendõrség (az FRSZ által több alkalommal kezdeményezett
emelést elutasítva) fix összegû, havi 1.000,- Ft támogatást biztosí-
tott dolgozói számára, addig a Határõrség az alapilletmény 3%-
ának megfelelõ mértékû (átlagosan kb. 4.000,- Ft/hó összegû)
támogatást nyújtott saját munkavállalói számára, amennyiben a
pénztártag további 2 % önrész befizetését vállalta.

Az FRSZ a tárgyalások során (a jövedelmi különbségek ellen-
súlyozása érdekében) azt javasolta, hogy a munkáltatói hoz-
zájárulás összege az integráció után a rendõrség teljes személyi
állományának bérköltsége alapján számított átlagilletményhez iga-
zodjon, annak az egyeztetések során meghatározandó százalékában
kerüljön folyósításra egységesen (azaz évente meghatározott fix
összeg legyen), mind a három jogviszony kategóriába tartozók
esetében.

Javaslatunkat az ORFK a tárgyalások során elutasította, majd
december hónapban – az egyeztetések során kért adatszolgáltatás
teljesítése nélkül – egyetértésünk hiányában is kiadta a 66/2007.
(OT.34.) ORFK utasítást. E normában az önkéntes
nyugdíjpénztári tagok munkáltatói támogatásának összegét
egységesen 2.000,- Ft/hó összegben határozták meg, mely a
rendõrség korábbi állománya tekintetében ugyan kedvezõnek is
tekinthetõ, a volt határõrökre nézve azonban egyértelmûen
hátrányos.

Fentiekre tekintettel az egyetértésünk nélkül kiadott
utasításban foglaltakat továbbra sem tudjuk elfogadni, ezért
ismételten megkereséssel fordulunk az ORFK Gazdasági
Fõigazgatójához.

Új fejlemények
Közalkalmazottak illetményemelése és ruházati
költségtérítése

A Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) 2007. évi utolsó
ülésén Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok kijelentette, hogy a
Rendõrség a közalkalmazotti illetménytábla tételeinek 5 %-os
emelkedésébõl eredõ keresetfejlesztést a munkáltatói döntésen ala-
puló illetmény rész változatlanul hagyása mellett tervezi végrehaj-
tani. Ez a javaslat az FRSZ számára is elfogadható, mivel megvaló-
sulása esetén a garantált illetmény törvény által meghatározott
emelkedése nem csökkenti besorolás szerinti illetménytõl való,
korábban kiharcolt eltérést.

Az FRSZ szerette volna elérni, hogy közalkalmazottak ruháza-
tiköltségtérítését 5%-kal megemeljék, tekintettel arra, hogy a
hivatásos és köztisztviselõi állomány ezen juttatása ugyanilyen
mérztékben emelkedik, azonban ez mindezidáig nem valósult meg.

Étkezési hozzájárulás
Szintén a tavalyi utolsó RÉT ülésen hangzott el, hogy a munkál-

tató az étkezési hozzájárulást – a személyi jövedelemadó törvény-
ben meghatározott maximum összeget kihasználva – 6.000,- Ft/hó
összegben fogja biztosítani.

Iskolakezdési támogatás
Fentiekkel szemben nem jött létre egyetértés az iskolakezdési

támogatásra jogosultak körének és összegének meghatározása te-
kintetében. E juttatás adómentes határa 2008-ban 20.400,- Ft-ra
emelkedett.

Az FRSZ nem ért egyet a juttatás három vagy több gyermeket
nevelõ és gyermeküket egyedül nevelõ munkavállalókra való
korlátozásával. Véleményünk szerint a juttatásra jogosultak
körét a költségvetési lehetõségek függvényében a lehetõ legtá-
gabban kell meghatározni, még akkor is, ha ez esetben a
Rendõrség nem tudja valamennyi munkavállaló számára biztosí-
tani az adómentes felsõ határ szerint maximálisan adható isko-
lakezdési támogatást. Pongó Géza fõtitkár

Aktuális érdekképviseleti ügyek
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A Legfelsõbb Bíróság (LB) elnökének tájékoztatása szerint a
szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszá-
mítása ügyében megszületett a jogegységi döntés. Ennek tartal-
máról - a Legfelsõbb Bíróság történetében elsõ alkalommal, de-
cember 17-én került sor a sajtó nyilvánossága elõtt - a Legfel-
sõbb Bíróság elnöke által vezetett hét bíróból álló tanácsban
meghozott, jogegységi határozat kihirdetésére. Eszerint a
14/1976 (XII.1.) MÜM-OM együttes rendelet meghatározott
szakmákat elsajátító tanulók teljes szakközépiskolai idõként fi-
gyelembe kell venni.

A jogegységi tanács - az Alkotmánybíróságnak a Miniszter-
tanács határozatairól kialakított gyakorlatát is alapul véve -
megállapította, hogy az MT határozat jogi normaként az ügy-
ben irányadó társadalombiztosítási törvény (1975.évi II. tv.) 10.
§ (2) bekezdésében lévõ felhatalmazás alapján a biztosítottak
körét kiterjeszthette. Ezért az MT határozat 12. e. pontja
kimondhatta, hogy a szakmunkásképzést folytató szakközépis-
kolában tanulók társadalombiztosítási jogállása megegyezik a
szakmunkástanulók jogállásával. Ezáltal az említett szakközép-

iskolában a külön jogszabályban [módosított 14/1976. (XII.1.)
MÜM-OM együttes rendelet] meghatározott szakmákat elsajá-
tító tanulók teljes szakközépiskolai idejét szolgálati idõként fi-
gyelembe kell venni. Az ügy további részletei a 10. oldalon
találhatók.

Legfelsõbb Bíróság:
A szakközépiskolai idõ szolgálati idõnek minõsül!

A Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete Rend-õr címû
lapja valótlan tényállításokat közölt, egyebek mellett azt, hogy
Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára „az eredeti beosztásában járó
pénz dupláját teheti zsebre, a szakszervezeti tisztsége betöltésé-
vel járó kedvezményekkel együtt”. 

A valótlan tényállítások miatt sajtó-helyreigazítást kértünk a
TMRSZ-tõl, amelynek – válaszra sem méltatva – nem tettek
eleget. Sajtó-helyreigazítási pert indítottunk, amelyben a Tolna
Megyei Bíróság megállapította, hogy a TMRSZ tényállítása va-
lótlan, mert Pongó Géza a jogszabály szerinti besorolásának
megfelelõ illetményben részesül, és így helyreigazításra köte-
lezte a TMRSZ-t. A perben igazoltuk, hogy Pongó Géza az
FRSZ-tõl sem jutalmat, sem tiszteletdíjat vagy megbízási díjat,
sem segélyt nem kapott. 

Az ítélettel szemben fellebbezés történt. A Pécsi Ítélõtábla

megváltoztatta az elsõ fokú bíróság ítéletét, kiemelve azt, hogy
a TMRSZ Rendõr-õr címû lapja nem felel meg a sajtótörvény-
nek, mert nincs ellátva keltezéssel, és annak nyilvántartásba vé-
telét is elmulasztották. Így a lap nem terjeszthetõ, viszont ezért
sajtó- helyreigazítás sem történhet, hiszen a lap jogszerûen nem
jelenhet meg. 

Egyetértünk a Bíróság azon megállapításával, hogy a Rend-
õr címû lapot jogszerûen terjeszteni sem lehetne, azonban azzal
nem, hogy ezen mulasztásukkal mentesülhetnek a sajtó-helyre-
igazítási felelõsség alól. E tekintetben az ítélet Legfelsõbb Bí-
rósági felülvizsgálatát fogjuk kérni. 

Az ügyben mégis az a leginkább elkeserítõ, hogy a TMRSZ
valótlan tényállításai miatt a szakszervezetek egymással harcol-
nak, miközben erejüket nem erre kellene fordítani, hanem váll-
vetve a munkavállalói jogok védelmére! 

Nem terjeszthetõ a Rend-õr címû lap?

Végre! Van egy megyei bíróság, jelesül a
Somogy Megyei Bíróság, amelyik a kere-
setünknek helyt adó ítéletet hozván
megállapította, hogy az ügyeletesi
beosztású felperest (nem mellesleg szak-
szervezeti tagunkat) visszamenõlegesen
megilleti a nyomozói pótlék.  

Erre nagy szükség volt már, ugyanis
másik két megyében ennek ellenkezõjére jutottak a másodfokú
bíróságok. 

A Somogy Megyei Bíróság azonban megállapította, hogy
ezen pótlék folyósításának mindkét feltétele az adott ügyelete-
si beosztás vonatkozásában fennáll, vagyis egyrészt az
ügyeletes a jogszabályban meghatározott nyomozói pótlékra
jogosító beosztásúak szolgálati elöljárója, másrészt pedig
bûnügyi megelõzõ, felderítõ és vizsgálati feladatot ténylegesen
ellát.

A fentieket látva megint eszünkbe juthat az a jogos kérdés,
hogy akkor jár vagy sem. A Legfelsõbb Bíróság majd meg-
mondja…

Jogerõsen pert nyertünk az ügyeletesek
nyomozói pótléka ügyében

Dr. Tordai Gábor
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A Magyar Közlöny 2007. december
23-ai 183. számának 2. kötetében je-
lent meg a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (Hjt.) módosításáról,
valamint egyes törvényeknek az
egészségkárosodás mértékére vonat-
kozó új minõsítési rendszer és a reha-
bilitációs járadék bevezetésével össze-
függõ módosításáról szóló 2007. évi

CLXX. tv., amely módosította a Hszt-t is:
A Hszt 182. §-ának új (4) bekezdése szerint a felsõ korhatár el-

érése elõtt is teljes összegben kell folyósítani a szolgálati nyugdí-
jat, ha a hivatásos állomány tagja 25 év szolgálati viszonyban el-
töltött idõvel rendelkezik és – az 50. életév betöltése elõtt – a re-
habilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továb-
biakban: Rjtv.) 1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodása a
40 %-ot elérte, de még nem rokkant.

E szabállyal összefüggésben módosult a 182. (5) bekezdése is,
miszerint ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszonyban el-
töltött idõvel rendelkezõ tagjának a szolgálati viszonyát az 50. élet-
éve betöltése elõtt közös megegyezéssel szüntetik meg, részére a
szolgálati nyugdí 50 %-a folyósítható az 50. életéve betöltéséig, il-
letve az egészségkárosodás 40 %-os mértékének eléréséig.

A Hszt. 185. §-ának új (1) bekezdése szerint szolgálati idejére
tekintet nélkül rokkantsági nyugdíjra jogosult a hivatásos állo-
mánynak az a tagja, akinek egészségkárosodása legalább 50 %-os
mértékû.

A Hszt. 186. §-ának új (1) bekezdése szerint a hivatásos állo-
mány tagja szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesete, sérülése
vagy szolgálati eredetû betegsége alapján, ha az egészségkárosodás
mértéke

- az 50 %-ot eléri, baleseti rokkantsági nyugdíjra,
- a 13 %-ot  meghaladja, baleseti járadékra
jogosult.
E törvény 2008. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a rok-

kantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra vonatkozó új
rendelkezéseket a 2007. december 31-ét követõen benyújtott
igénybejelentés – ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybeje-
lentést is – esetén kell alkalmazni.

A Magyar Közlöny 2007. december 23-ai 183. számának 3. kö-
tetében jelent meg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja-
inak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.)
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Kr.) módosításáról szóló 390/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet:

A büntetés-végrehajtási szervezetnél fokozottan veszélyes be-
osztást látnak el azok, akik

- különleges biztonságú, illetve hosszúidõs speciális rezsim kör-
letre vagy

- különleges biztonságú zárkához, vagy
- HIV-pozitív fogvatartottak körletére
vannak beosztva.
A rendõrségnél egyéb veszélyességi pótlékra jogosultak:
- a rendõrségi fogdák õrszemélyzete és a fogva tartottakat kísé-

rõ szolgálatot ellátók, valamint
- a rendõrségnél az õrzött szálláson õrizetben lévõk körletébe

beosztottak.
Határrendészeti pótlékra jogosult a rendõrség hivatásos állomá-

nyú tagja – kivéve, ha nyomozói, illetve közterületi pótlékban rész-
sül, vagy folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgá-
lati beosztást tölt be – ha az alapfeladatok ellátására szervezett
szolgálati beosztásokban kinevezéssel, megbízással vagy vezény-
léssel határrendészeti végrehajtói feladatokat lát el.

Õrzési pótlékra jogosult a büntetés-végrehajtási szervezet
zászlós és tiszthelyettes állománycsoportú tagja, ha a fogvatartot-

takkal közvetlen és folyamatosan foglalkozó szolgálati beosztást
tölt be.

A Kr. új vezetõi juttatásokat határoz meg a Hszt. 2. § e) pontjá-
ban meghatározott vezetõk és helyetteseik részére vezetõi megbí-
zatásuk idõtartama alatt:

Hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös ház-
tartásban élõ házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe
véve Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében megfelelõ la-
kással nem rendelkezik.

E lakás a jogosult részére nem adható el, a lakásra vonatkozó
tartási szerzõdéshez hozzájárulás nem adható, illetõleg a jogosult
halála esetén a bérleti jogviszony nem folytatható.

Ha a hivatali lakás használatára a jogosult vezetõ nem tart igényt,
kérelmére lakásfenntartási térítést kell fizetni részére, melynek havi
összege a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggés-
ben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelõ összeg, legfel-
jebb azonban a köztisztviselõi illetményalap hatszorosa.

Ha a külföldre utazás repülõgéppel történik, Európán belüli uta-
zásnál „turista”, a négy óra repülési idõt meghaladó tengerentúli
utazásnál, illetõleg más hosszú távú járatoknál magasabb komfort-
osztálynak megfelelõ árú repülõjegy vásárolható a vezetõ részére.
Vonattal történõ utazás esetén a vezetõ elsõ osztályt vehet igénybe.

A vezetõ hivatalos külföldre utazás és külföldrõl történõ hazau-
tazás esetén, illetõleg külföldi állami vezetõk vagy a fogadóval azo-
nos szintû vezetõ fogadása (kísérése) céljából jogosult a kormány-
váró-helyiségek használatára, továbbá jogosult diplomata útlevélre.

A miniszter belsõ szabályzatban állapítja meg a felügyelete
vagy irányítása alá tartozó szerv állományába tartozó személyek
számára biztosított rádiótelefon- és Internet-használati jogosultság
részletes szabályait.

A vezetõt személyes gépkocsi-használat illeti meg. Az ennek
keretében biztosított személygépkocsi – amely legfeljebb felsõ kö-
zépkategóriájú (8. kategória) lehet – hivatalos és magáncélú utazás-
ra egyaránt igénybe vehetõ. A gépkocsi menetlevél nélkül, érvé-
nyes forgalmi engedéllyel vehet részt a közúti forgalomban.

A vezetõ jogosult a Kormány központi üdülõjének használatára.
Az üdülõt az igényjogosulttal együtt üdülõ házastársa (élettársa)
gyermeke, gyermekének házastársa, továbbá szülõje és unokája is
igénybe veheti.

A Magyar Közlöny 2007. december 23-ai 183. számának 4. kö-
tetében jelent meg a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló
62/2007. (XII. 23) IRM. rendelet:

A Rendõrség és Határõrség integrációja kapcsán került sor az új
Szolgálati Szabályzat kiadására, melyben a megmaradt határõrségi
feladatok is szerepelnek.

A kiadással egyidõben, 2008. január 1-jén hatályát vesztette a
3/1995. (III. 1.) BM rendelettel kiadott korábbi Szolgálati Szabály-
zat.

A Magyar Közlöny 2007. december 28-ai 185. számában jelent
meg az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2007. évi CLXXIX. tv., amely módosította:

1)  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt (Kjt-t):

A módosítás pontosítja a próbaidõ és a gyakornoki idõ szabá-
lyait.

E mellett új szabályként jelenik meg, hogy a miniszter megha-
tározhatja azokat a munkáltató mûködése szempontjából meghatá-
rozó jelentõségû magasabb vezetõi munkaköröket, amelyek betöl-
tésére – a Kjt-ben szerinti megbízás helyett – a Munka Törvény-
könyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései al-
kalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ (az eddigi „azon-
nali hatállyal a próbaidõ alatt” rendelkezés helyett):

- azonnali hatállyal
- a próbaidõ alatt , vagy
- a határozott idejû közalkalmazotti jogviszony a 30. § a)-d)

pontjában foglalt okok alapján.

Jó tudni!
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A Budapesti Rendõr-fõkapitányság fegyelmi eljárást indított el két
kollégánkkal szemben, mert nem jelentették be, hogy egymással
élettársi kapcsolatot létesítettek. 

A fegyelmi eljárásban elõadtuk, hogy nem áll fenn élettársi kap-
csolat az adott személyek között, így jelentési kötelezettségünk
sem lehet. Hivatkoztunk az élettársak fogalmára, amely a Polgári
Törvénykönyv szerint: két, házasságkötés nélkül közös háztartás-
ban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélõ személy. Az eljá-
rás alá vontak valóban érzelmi közösségben voltak, párkapcsolat-
ban éltek egymással, és a korábbiakban bejelentették azt is, hogy
közös lakóhelyen élnek. Vitattuk azonban, hogy közöttük gazdasá-
gi közösség állna fenn, hiszen mindkettõjük önállóan gazdálkodott
a jövedelmével, és a háztartást sem vezettek közösen. A fegyelmi
eljárásban igyekeztünk tanúk meghallgatásával alátámasztani állí-
tásunkat, de a bizonyítási indítványainkat mellõzték, és a tényállás
feltárása nélkül egy fizetési fokozattal 1 évre visszavetés fenyítést
szabtak ki.  

A fegyelmi határozattal szemben panaszt nyújtottunk be, majd
annak elutasításakor keresetet készítettünk. A bírósági eljárásban
lehetõségünk volt igazolni állításunkat, hogy a kolléga és a kolle-
gina nem minõsül élettársaknak, és a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság
a fegyelmi határozatokat hatályon kívül helyezte. Az ítélet indoko-

lása kiemelte, hogy a fegyelmi eljárás során
a tényállás nem lett kellõen tisztázva, hiszen
minden fogalmi elemre (közös háztartás, ér-
zelmi és gazdasági közösségben együttélés)
vonatkozóan bizonyítást nem folytattak le,
ezért helytálló jogi következtetéseket sem
vonhattak le. 

Ezen fegyelmi ügy annak is bizonyítéka,
hogy a munkáltatók hajlamosak a fegyelmi
eljárások szabályait be nem tartva, lazán, az
érdekeiknek megfelelõen kezelni. A munkáltatók ekkor azt a körül-
tekintõ, gondos eljárást mulasztják el, amelyet a munkavállalóktól
követelnek meg. Ha a munkavállaló hibát vét, fegyelmi felelõsség-
re vonással számíthat, de ha a munkáltató szegi meg a jogszabályo-
kat, a munkáltató nem felelõsségre vonható, legfeljebb a jogsza-
bálysértõ intézkedését hatálytalanítják, és ha az a munkavállalónak
kárt okozott, annak megtérítésére kötelezhetõ. Ebben a párharcban
a felek sajnos nincsenek erõegyensúlyban, de a munkavállaló a
szakszervezet védelmére mindig számíthat, és így gyõztesen kerül
ki a jogvitából, mint a példák is mutatják! 

dr. Oláh Tamás
jogtanácsos

Nem a Rendõrség dönti el, hogy
kik minõsülnek élettársaknak!

Dr. Oláh Tamás

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszün-
tetheti (azaz önálló felmentési okként jelenik meg!), ha az elõrehozott
öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idõvel kapcso-
latos feltételeivel rendelkezõ közalkalmazott azt írásban kérelmezi.

Új szabály, hogy a munkáltató jogutód nélküli megszûnése ese-
tén is alkalmazni kell az egészségügyi alkalmatlanságnál meghatá-
rozott garanciális szabályokat, azaz kötelezõ állás felajánlási köte-
lezettséget ír elõ a törvény (a munkáltató irányítása alatt álló másik
munkáltatóhoz, illetve a munkáltató fenntartása által fenntartott
más, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz) azzal, a megszû-
nés elõtt legalább tíz nappal írásban kell errõl és a konkrét beosztá-
sokról tájékoztatni a munkavállalókat.

A Kjt. átveszi az Mt-ben ismert szabályt, hogy létszámcsökken-
tés esetén sem szüntethetõ meg felmentéssel azoknak az azonos
munkakört betöltõ – nyugdíjasnak nem minõsülõ – közalkalmazot-
taknak a jogviszonya, akik együttesen írásban, egy nyilatkozatban
kérik kinevezésükben a munkaidõ mértékének módosítását (azaz
egy munkakört többen látnak el, részmunkaidõben!).

2) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényt:

A törvény hatálya kiterjed azon (az állami tulajdonban lévõ
vállalkozó vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. tör-
vény 2007. szeptember 24-én hatályos mellékletében felsorolt)
100%-os állami tulajdonú munkáltatókra és azok munkavállalóira,
amelyekre e programot a miniszter rendeletével kiterjeszti.

A fogalmak körében: a programban való részvételt kiterjeszti az
állami vezetõkre; pontosítja a korábbi illetményt „közvetlenül
megelõzõen irányadó” helyett a programba történõ belépését köz-
vetlenül megelõzõ tizenkét egész havira.

A munkáltató a programban való részvétel lehetõségét a jogvi-
szony, illetve a megbízatás megszûnése elõtt legalább 30 nappal
köteles írásban felajánlani.

A költségvetési fenntartási körbe nem tartozó munkáltatóknál a
prémiumévek programba való belépést csak 2008. december 31-ig,
egyebekben pedig 2009. december 31-ig teszi lehetõvé.

Dr. Topánka Erika

Egyik BRFK-n szolgálatot teljesítõ tisztségviselõnktõl tudo-
másunkra jutott, hogy több száz kollégánkat is érintheti egy
szolgálati idõ számításával kapcsolatos újabb probléma: kollé-
gánk – mint a Rendõrtiszti Fõiskola elõfelvételt nyert hallga-
tója – sorkatonai szolgálatának letöltésére 1991. november hó-
napban vonult be a Szombathelyi Rendõrtiszthelyettes-képzõ
Iskolába. 

Az iskolában az alapkiképzést követõen rendõrtisztek – tan-
rendszerûen – rendõri ismereteket, azaz a rendõr tiszthelyettes kép-
zés anyagát oktatták, egy éven keresztül. A tanulók sorállományú
határõrök voltak. Az érintettek 1992. július hónapban közrendvé-
delmi és közlekedési szakon tettek vizsgát, majd hivatásos tiszthe-
lyettesi rendfokozatba léptették elõ õket. Ezt követõen leszereltek,

majd két hét elteltével a Rendõrtiszti Fõiskola folytatta a kiképzé-
süket.

Az érintettek részére a tiszthelyettes-képzõ iskolai idõszakot,
ami egyben sorkatonai szolgálatnak felelt meg, nem ismerték el
szolgálati idõnek, csupán a fõiskolai idõszakot, ugyanakkor a ko-
rábban és a jelenleg hatályos jogszabályok szerint is a sorkatonai
szolgálatot szolgálati idõként kell elismerni.

Az érintettek hibás állományparancsának módosítása ügyében
megkereséssel fordultunk az Országos Rendõr-fõkapitányság Ve-
zetõjéhez.

A további fejleményekrõl következõ lapszámunkban tájékoztat-
juk Tisztelt Olvasóinkat.

- blai -

Szolgálati idõ számítás: újabb panasz merült fel!
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Az FRDÉSZ január 15-i elnökségi ülését Kónya Péter, az
FRDÉSZ elnöke vezette, a tagszervezeteket az elnökök, fõtit-
károk, illetve az ügyvivõk képviselték, az FRSZ ,,színeiben“
Pongó Géza fõtitkár vett részt.

Miután Kónya Péter idõhúzásnak minõsítette a szakközépisko-
lai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszámításával kapcso-
latban hozott legfelsõbb bírósági jogegységi döntés jelenlegi vég-
rehajtási gyakorlatát, több szakszervezeti vezetõ is elmondta a sa-
ját szakminisztériumánál tapasztaltakat.

A Hszt. módosításával kapcsolatban az Illetmény- általános- és
a szakszervezeti jogok bizottságába is delegáljon mindegyik tag-
szakszervezet 1-1 tagot - tette hozzá Kónya Péter, majd megkér-
dezte, hogy ,,Milyen módon gyûjtik majd az alapszervezetek az
aláírásokat?“ (Az ülést követõen megtartott közös sajtótájékoztatón
- lásd az alábbiakban - egyébként valamennyi FRDÉSz tagszerve-
zet beszámolt az akcióban való részvételrõl - a szerk.)

Hócza György, a HTFSZ szervezeti ügyvivõje elmondta, hogy
2008-ban is megrendezik Egerben az FRDÉSZ labdarúgó-kupát, majd
felszólította a tagszervezeteket, hogy tegyék meg saját felajánlásaikat. 

Az FRDÉSZ elnöksége március 4-én tartja következõ ülését.

Minden párbeszédben nyitottak vagyunk, de az elmúlt idõszak-
ban azt tapasztaltuk, hogy a társadalmi párbeszédek megakadtak,
nem zajlanak érdemi tárgyalások - kezdte az FRDÉSZ sajtótájé-
koztatóját Kónya Péter elnök. Az is elhangzott, hogy az FRDÉSZ
elvárja, hogy hatékonyan mûködjenek azok a fórumok, amelyeken
a szakszervezetek megfogalmazzák érdekeiket. 

Olyan törvények kellenek, amelyek tisztességes megélhetést
biztosítanak, nem csorbítják a juttatásokat és nem módosítgatják
havonta - mondta Kónya Péter.

Az FRDÉSz elnöke ezt követõen az egészségbiztosítás privatizáció-
ja ellen indított LIGA kezdeményezés, az aláírásgyûjtõ-akció részletei-
rõl szólt, illetve bejelentette, hogy az FRDÉSZ és tagszervezetei is támo-
gatják a népszavazáshoz szükséges akcióban való hatékony részvételt.
Több szakszervezeti vezetõ, így Pongó Géza is megfogalmazta, hogy
miben és hogyan támogatják a LIGA által indított aláírásgyûjtõ akciót. 

Kónya Péter - a sajtótájékoztató végén - azt kérte, hogy február 11-
én ne szavazzák meg az országyûlési képviselõk az egészségbiztosí-
tás privatizációjáról szóló törvényt. Ezt követõen a tagszervezetek ve-
zetõi aláírták a sikeres népszavazás kiírásához szükséges elsõ íveket.

Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc

Fegyveres és rendvédelmi dolgozók csatlakoztak
az aláírásgyûjtõ akcióhoz

Az FRDÉSZ elnökségének döntése értelmében
elkezdõdött a szakszervezeti szövetség Alapsza-
bályának módosítása feletti vita. A tagszerveze-
tek képviselõinek – január 23-i, az FRDÉSZ bu-
dapesti Gogol utcai székházában lezajlott – ren-
dezvényét Balázs László alelnök vezette, az
FRSZ-t Kovács György régióelnök képviselte. 

A szerkesztõ bizottság – az összeállítással megbízott dr. Heiling
Ottó Hosz alelnök – vezetésével fejezetenként tárgyalta végig az
Alapszabályt. Miután valamennyi tagszervezet képviselõje el-
mondta álláspontját, ismertette szóbeli javaslatát, a résztvevõk ab-
ban állapodtak meg, hogy a következõ - február 6-i - ülésig elkül-
dik írásbeli javaslataikat. Szita Róbert

FRDÉSZ: Középpontban az Alapszabály

A SZÉF január 17-i ülésén mindössze egyetlen napirendi pont – a
szakközépiskolai tanulmányok szolgálati idõbe történõ beszámítá-
sa szerepelt. Mint ismeretes, a Legfelsõbb Bíróság még 2007 de-
cemberében meghozott jogegységi határozata egyértelmûvé tette a
vonatkozó jogszabályok értelmezését, ugyanakkor a kormány a
mai napig nem adott ki erre vonatkozó egységes értelmezést, irány-
mutatást a közigazgatási szervek részére, mely továbbra is magá-
ban hordozza az eltérõ jogalkalmazás veszélyét. A munkavállalói
oldal ezért is kezdeményezte a rendkívüli ülést. 

A szakszervezetek képviselõi egyetértettek abban, hogy fel kell
hívni a SZÉF mûködtetéséért felelõs igazságügyi tárca irányítóinak
figyelmét arra, hogy az érdekegyeztetõ fórumon elhangzottakat az
utóbbi idõben nem regisztrálják jegyzõkönyvekben, s – a közösen el-
fogadott ügyrend ellenére - az itt elfogadott döntések sem jelennek
meg az illetékes minisztériumok hivatalos közlönyeiben sem. A kö-
zeljövõben szükséges meghatározni a szakszervezetek reprezentati-
vitását is – ez a szavazati arányok miatt rendkívül fontos -, hiszen ha-
marosan megkezdõdnek a 2008. évi bértárgyalások. 

A kormány nevében dr. Piros Attila szakállamtitkár az ülésen  fel-
olvasta a hivatalos döntést. A kabinet ebben rögzíti: a Hszt. hatálya
alá tartozó, szolgálati jogviszonyban állóknak a kormányzati sze-
mélyügyi szervek, önkormányzatok a jogegységi határozat rendelke-
zõ részében foglaltaknak megfelelõen, az indokolásban megjelölt
jogszabályokban foglaltak szerint, hivatalból módosítják a szolgálati
idejüket, míg az érintett körbõl eltávozottak írásban kérhetik a tanul-
mányi idõ beszámítását. A bejelentést a munkavállalói oldal meg-
döbbenéssel fogadta, hiszen számtalan kérdésben eltérõ vélemények
fogalmazódtak meg a korábbi egyeztetéseken mindkét oldal részérõl. 

Piros Attila, az IRM szakállamtitkára az ülésen többször hang-
súlyozta: a Legfelsõbb Bíróság egyértelmû határozatot hozott, te-
hát nem kell jogot alkotni, nincs mit értelmezni, egyszerûen csak
végre kell hajtani a határozatban foglaltakat. Az államtitkár szerint
a tömeges  pereskedés sem fenyegeti a munkáltatókat, hiszen tisz-

ta a jogi helyzet, és emellett a kormányzat biztosítja a végrehajtás-
hoz szükséges anyagi fedezetet is. 

A Rendõrség személyi állománya tekintetében az igazságügyi és
rendészeti miniszter ORFK vezetõjéhez címzett átirata, valamint az
ORFK Gazdasági Fõigazgatója és Humánigazgatási Szolgálat veze-
tõje által kiadott együttes körlevél alapján tudomásunk szerint a sze-
mélyügyi szervek meg is kezdték a szolgálati idõ módosításáról ren-
delkezõ állományparancsok kiadásának elõkészítését. Véleményünk
szerint azonban néhány vitás kérdés továbbra is fennáll. Az 1977. ja-
nuár 1-je elõtt megkezdett tanulmányok mellett e körbe tartozik az
1986. szeptember 1-jén vagy azt követõen megkezdett tanulmányok
beszámítása, az évismétlés és a technikus képzés elismerése.

Fentiekre tekintettel az FRSZ ugyan üdvözli a rendõri állomány
vonatkozásában kiadott, egységes jogalkalmazást segítõ állásfogla-
lások megjelenését, a bírósági tárgyalásokon azonban Jogsegély-
szolgálatunk csak abban az esetben áll el a keresettõl vagy járul hoz-
zá a per közös megegyezéssel történõ megszüntetéséhez, amennyi-
ben a munkavállaló vonatkozásában konkrétan megtörténik az alpe-
resi jogelismerés vagy a szolgálati idõ módosításáról bemutatásra
kerül a parancsa. Amely perekben a tárgyalásig erre nem kerül sor,
érdemi döntést, vagyis ítélethozatalt kérünk.

SZÉF: Egy napirend, több probléma 
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A Szövetség kezdeményezésére 1996. má-
jus 17-én a Munkaügyi Minisztériumban ke-
rült sor az egyeztetõ tárgyalásra, melyrõl em-
lékeztetõ készült a kormány képviselõi és az
FRDÉSZ tagszervezetei vezetõinek aláírásá-
val. A kormányzati oldal kinyilvánította szán-
dékát a tárgyalásra, azzal, hogy a szövetség ál-
tal beérkezett szövegszerû javaslat után 3 hét-

tel megkezdõdnek az egyeztetések.
A tagszervezetek kidolgozták saját szakmai területükre vo-

natkozó, valamint az egész hivatásos kört érintõ javaslataikat.
A beküldött anyagok átgondoltságukat tekintve nagyon kü-
lönbözõek voltak, sõt felületes hozzáállás is tapasztalható
volt. 

A kialakított szakértõi bizottság nem mûködött. Mindez megne-
hezítette a tervezet összeállítását. 

A javaslatok elkészítésénél alapvetõ kérdésként merült fel, mit
tekintsünk tárgyalási alapnak: 

a teljes jövedelembeállást 1997. január 1-jétõl, vagy 
közelítsünk inkább a gazdasági realitásokhoz.
Végül a radikálisabb irányzat gyõzött. A tervezet 2 hónap alatt

készült el, melyet a Szövetség 1996. július 29-én küldött meg az
érintett minisztereknek.

Nagymértékben lassította a munkát egyes tagszervezetek halo-
gató, bizonytalan hozzáállása.

A megküldött javaslatokra hosszú ideig semmiféle reagálás
nem történt. A kormányzati oldal teljes passzivitása nyilvánvaló-
vá tette, hogy ki akarnak zárni minket a költségvetést  érintõ  tár-
gyalásokból, ugyanakkor az Elnökség sem kezdeményezett to-
vábbi lépéseket.

A Szolgálati törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
tervezetének tárgyalására 1996. augusztus 28-án került sor, ame-
lyen ismét vitába keveredtünk a Szövetségen kívüli szakszerveze-
tekkel, a hivatásos reprezentativitás kérdésében, melynek további
következményei lettek. 

A tárgyalások sok kérdésben eredményesek voltak, né-
hányban azonban nem tudtunk megegyezni, szakszervezeti
különvéleményünket a kormány ismételten nem vette figye-
lembe.

Október 18-án tagszervezeteink kezdeményezésére levélben
fordultunk a belügyminiszterhez, mint a kormányzati oldal kije-
lölt koordinátorához, melyben felhívtuk a figyelmét a kormány
teljes passzivitására, a be nem tartott ígéreteire, s válaszát kér-
tük.

A választ novemberben, Siófokon megrendezett Fórumon
kaptuk meg a belügyminisztertõl. Az általunk leírt tervezetbõl tal-
lózva felsorolta, melyek azok a javaslataink, amelyeket pénzügyi
kondíciók hiányában nem lehet megvalósítani. Az elhangzott fe-
lületes, kitérõ válaszok eloszlatták a beígért tárgyalások  megkez-
désébe,  a  hivatásosok helyzetének javulásába vetett reményein-
ket.

1996. november 13-án dr. Világosi Gábor, a Belügyminiszté-
rium politikai államtitkára levelünkre válaszolva a tárgyalások
elmaradását részben miniszter által Siófokon elmondottakra,
részben a reprezentativitás körül kialakult vitára hivatkozva in-
dokolta. Újabb módosító tervezet elkészítését kérte a Szövetség-
tõl. Mi írásban kértük, jelöljék meg, melyek azok a pontok, me-
lyekben új álláspontot várnak, de nem kaptunk választ.

A parlament elfogadta az 1997. évi költségvetést, amely 14 %-os
központi forrással, további helyi forrásokra alapozva 17%-os kere-
setnövekedést irányozott elõ. 

Világosan látható volt, hogy a pótlólagos források nélkül a 17%
nem lesz megvalósítható, ezért az 1997. évi közalkalmazotti bér-
megállapodást a Szövetség nem írta alá.

Az FRDÉSZ 1996. évi helyzetértékelése helyesnek bizonyult. A
társadalmi békét megcélzó kormányzati politikai szándék felhasz-
nálására irányuló törekvés átgondolt lépésnek bizonyult. A hivatá-
sos állomány 3 éves bérmegállapodás tervezetének elkészítése
szükséges volt és hozzásegített a teljes hivatásos kört érintõ átfogó
kép kialakítására. 

Más kérdés, hogyan reagált erre a kormány. Talán, ha a jöve-
delmi kérdésekben a gazdasági realitásokhoz közelebb álló javas-
latot teszünk, beindultak volna a bértárgyalások, de áttörést, a
közszféra más munkavállalóival szemben gerjesztett feszültség
miatt nem tudtunk volna eredményt elérni, mert már korábban
megkötötték velük a megállapodásokat, amit a kormány nem en-
gedett volna megtörni.

A Szövetség, az Érdekegyeztetõ Tanács átalakítására irá-
nyuló törekvésekrõl értesülve, korábbi szándékát megvalósí-
tandóan bejelentette igényét az ÉT munkavállalói oldalának
tagságára. Levélben fordultunk az MSZOSZ, a SZÉF, a Mun-
kástanácsok, az ÉSZT, a LIGA és az Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége elnökeihez, valamint az ÉT titkáraihoz, kérve tá-
mogatásukat.

Önálló tagságunkat azonban csak a LIGA támogatta, a többi
konföderáció a hozzájuk történõ csatlakozásra szólított fel.

Az ÉT munkavállalói oldala levélben utasította el csatlakozási
kérelmünket azzal az indokkal, hogy nem felelünk meg az általuk
ügyrendben felállított kritériumoknak. 

A munkavállalói oldal ülésén jeleztük, hogy azokkal a kritériu-
mokkal, melyeket õk - mint más törvények hatálya alá tartozó mun-
kavállalók - maguk számára kialakítottak, sajátos helyzetünk miatt
nem, vagy csak részben vagyunk mérhetõk, s ezért álláspontjukat
méltánytalannak tartjuk.

Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatásos állomány érdekérvé-
nyesítése hatékonyan csak a Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórumon
lehetséges. A Szolgálati törvénybe, mint lehetõséget, ezt is nagyon
nehezen tudtuk belefoglaltatni. A kormány azonban ígérete ellené-
re halogatta mûködtetését. Világos volt, a Szövetségnek ebben az
irányban kell határozott lépéseket tennie.

Balázs László alelnök

Az érdekegyeztetés makroszintû hatásai
(1996.)

AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE VII. RÉSZ
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A LIGA Szakszervezetekhez tartozó VDSZSZ Szolidaritás hagyo-
mányteremtõ szándékkal bonyolította le 2007. december 8-án a
„LIGA KUPA” kispályás labdarúgó tornát. 

A rendezvényre – a VDSZSZ csapata – a Munkaügyi Központ,

a Rendõrség, a Vám- és Pénzügyõrség, a Tûzoltóság, a MÁV és a
Határõrség labdarúgóit hívta meg. 

A rendvédelmi szervek csapatai szívesen fogadták a kezdeménye-
zést és a játékosok délelõtt fél 9-tõl lelkesen kergették a labdát a Zrí-
nyi Ilona Gimnázium tornacsarnokában, ahol színvonalas és sportsze-
rû mérkõzéseket láthattunk. A Rendõrség színeit a tornán a Miskolci
Rendõrkapitányság FRSZ tagszervezetének csapata képviselte.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 13.00 órától a Mesterek Ét-
termében került sor, ahol a rendezõk finom ebéddel láttak vendé-
gül valamennyi résztvevõt. 

Eredmények:
Tûzoltóság
MÁV 
Rendõrség

A torna gólkirálya: Nyeste Csaba (Tûzoltóság) 6 góllal
A torna legjobb kapusa: Eperjes Tibor (MÁV)

Köszönet a kezdeményezésért! 
(FRSZ B-A-Z. Megyei szervezete)

Szuszhoz is alig jutott a zsarumikulás a Független Rendõr Szak-
szervezet (FRÁSZ) miskolci tagszervezetének télapó ünnepségén.
A száznál több apróság önfeledt szórakozását biztosítandó a szak-
szervezeti vezetõk a Kalamajka Bábszínház mûvészeit is bevonták
a mûsorba. Tudatlan Tódor, Didergõ Zuzmócska és bábtársaik nem
csupán megkacagtatták a zsarucsemetéket, alkalomhoz illõ dalaik-
ba is besegítettek a kicsik. A ,,Hull a pelyhes…” záróakkordjai után
színre lépõ Télapót úgy körülkapták a zsarucsemeték, hogy félõ
volt, egyáltalán elegendõ oxigénhez jut- e a piros ruhás közked-
venc, akinek zsákjából nem csupán minden jóféle csemege került
elõ, örök emlékezetül egy-egy plüssmikulás ütötte minden jó gye-
rek markát. Képzelhetjük, mennyien vallottak akként, hogy õk bi-
zony rossz fát is tettek a tûzre hébe-hóba…
A túlnyomó többségükben szakszervezeti tag szülõkkel bíró gyer-
mekek aligha feledik el egyhamar az idei nagyszakállút.

feczkó

Elérkezett az évnek az a napja, amikor kapitányságunk épülete – igaz
csak pár órára – gyerekzsivajjal van tele. 2007. december 7-én, az esti
órákban Mikulás estet tartottunk Ózdon, ahol több mint száz gyerek
érezhette jól magát. A rengeteg ajándék mellett svédasztalos módon sü-

teménnyel és üdítõvel vártuk a vendégeinket. Sokáig szolgálati titoknak
megfelelõen próbáltuk kezelni a mikulás kilétét… sajnos eredményte-
lenül - pár kolléga rájött. A gyerekek szerencsére nem sejtettek semmit
sem és nagyon jól érezték magukat. Elek Attila FRSZ titkár

Zsarumikulás

Liga Kupa Miskolcon

Ki volt a Mikulás?

Új régió elnököket választottak az FRSZ Közép- és Nyugat-dunán-
túli Régióiban. A Fejér-, a Komárom-Esztergom és a Veszprém
megyei tagszervezetek titkárai – a korábban nyugállományba vo-
nult Szalai László helyére – két jelölt közül a Tapolcai Rendõrka-
pitányság állományába tartozó Hartman Istvánt választották meg
az FRSZ Közép-dunántúli Régiójának elnökévé. A korábbi tiszt-
ségviselõ, Csizmadia László nyugállományba vonulása miatt új ré-
gióelnököt kellett választaniuk a Gyõr-Moson-Sopron-, a Vas- és a
Zala megyéket felölelõ Nyugat-dunántúli Régióban is. A Zalaeger-

szegen megrendezett titkári értekezlet a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányságon szolgálatot teljesítõ Góber Lászlót tartotta a legalkalma-
sabbnak a tisztség ellátására. Január 28-án a Közép-Magyarországi
Régió oktatással egybekötött Titkári Értekezletén - két jelölt közül
- nagy többséggel Kovács György úrnak, a korábbi régióelnöknek
szavaztak bizalmat. Az FRSZ vezetõsége a leköszönõ tisztségvise-
lõk munkáját ezúton is megköszöni, egyidejûleg gratulál az újon-
nan megválasztott régióelnököknek és munkájukhoz sok sikert kí-
ván.

Új régióelnököket választottak
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A Független Rendõr Szakszervezet
(FRSZ) tisztségviselõit bemutató so-
rozatunkat folytatva, ez alkalommal
Demján Zsolttal, az észak-magyar-
országi régió elnökével ismerked-
hetnek meg. 

Életút
Demján Zsolt áprilisban már az 50.

születésnapját fogja ünnepelni. A tõs-
gyökeres Borsod megyei tisztségviselõ
az érettségit követõen a szentendrei Kos-

suth Lajos Katonai Fõiskolán végzett: 1981-ben avatták határõr had-
naggyá. Rövid kitérõként Zala megyébe került, elsõ tiszti beosztásba
egy kis faluba a határõr-õrsparancsnok helyettesének nevezték ki. De
1982-ben már ,,haza” is került Borsodba, a miskolci igazgatóság negye-
dik legnagyobb õrsének, Tornanádaskának lett határõr-õrs parancsno-
ka. 

Nem volt egyszerû a feladat, mivel határszakasszal is rendelke-
zett az õrs. Demján Zsolt azzal is büszkélkedhet, hogy – a baráti ha-
társzakasz ellenére – még egy jugoszláv nemzetiségû fegyveres ha-
társértõt is elfogott. 1986-ban többen is részt vettek – mint mondja
– a Tornanádaska melletti mintegy másfél órás akcióban, amelynek
végén sikerült egy esetleges nemzetközi konfliktust megakadályoz-
ni. Az általa – szervezettszerû helyettes nélkül – vezetett õrs a na-
gyon megtisztelõ hétszeres élenjáró címet is elérte. 

Rendõrtisztbõl szakszervezeti tisztségviselõ 
A nagyon küzdelmes határõr életet követõen, 1987. szeptembe-

rében rendõrtiszt lett. A megyei fõkapitányságon, majd Miskolcon,
a beavatkozó alosztálynál is több éven keresztül szolgált. 

Demján Zsolt 1997-ben lett FRSZ-tag. Elsõként errõl, a kezde-
ti idõszakról kérdeztük.

- A miskolci kapitányságon egy szûk szakszervezeti mag volt,
nem volt még tömegbázisa a szakszervezetnek, bár a Hszt.-t megis-
merve egyre több kollégám jött rá, hogy jogaikat bizony sok eset-
ben megcsorbítják. 2000-ben leváltunk a fõkapitánysági szervezet-
rõl, önálló tagszervezetet alkottunk, közel 40-en választottak meg
titkárukká. A 2002-es kongresszus után felmerült a borsodi küldöt-
tek körében, hogy – már az új szervezeti szisztémához igazodva -
régióelnök legyek. 

- Az FRSZ VII., 2007. novemberében Hajdúszoboszlón meg-
rendezett kongresszusa óta mi történt, hogy telnek a dolgos, szak-
szervezeti hétköznapok?

- A legutóbbi VII. kongresszusig láttam el ezt a feladatot, majd
az új Alapszabálynak megfelelõen – már a 2007 decemberi titkári
értekezleten – újraválasztották régióelnöknek. A három megye
szakszervezeti tagsága elégedett volt az elvégzett munkámmal, bár-
ki bátran és bizalommal fordulhatott hozzám, még a legpesszimis-
tábbakon is igyekeztem segíteni. Mindig is az FRSZ érdekében te-
vékenykedtem, úgy gondolom, ahol lehetett, ott megismertettem az
FRSZ-t, illetve az általam képviselt érvrendszert, érdekképviseleti,
érdekvédelmi tennivalókat is.

Az évek során elért eredményeket és sikereket mind-mind kö-
zösnek tekintem. Balázs Sándor, Petõi Zsoltné és Nagy Zsolt me-
gyei választmány elnökök, valamint Csizmadiáné Klárika, a széc-
sényi tagszervezet vezetõje mindenhol ott vannak, mindenben se-
gítenek.

Tervek és elképzelések az észak-magyarországi
régióban 

- Az észak-magyarországi régióban (BAZ, Nógrád, Heves)
mintegy 1200 rendõrt képviselek. Tisztában vagyok azzal, hogy
a szervezettséget javítani kellene, hiszen ennél jóval magasabb a
hivatásos és közalkalmazotti létszám, de ma már – a reformok és
az elvándorlások következtében – nagyon nehéz elõrelépni. Aki
azt gondolja, hogy a szakszervezet minden gondot megold, az té-
ved, az hiú ábrándokat kerget. Szakszervezeti tisztségviselõként
úgy gondolom, nem szabad olcsó népszerûségre törekedni, a
rendõri vezetõkkel is jó kapcsolatokat kell ápolni, ugyanis a kor-
rekt megbeszélésekben a fõkapitányok, a kapitányok is partnerek
lesznek. Nem az asztalt kell verni, hanem tárgyalni szükséges.    

Nagy az elkeseredettség, kollégáink is látják, mennyire ne-
héz egyrõl a kettõre lépni, szakszervezeti sikert elérni – állítja
Demján Zsolt régióelnök. 

„Minek legyek szakszervezeti tag, ha külsõsként is megka-
pom azt, amit a szakszervezeti tagok?” – mondják. Ugyanakkor

– szerintem – nagyon is tartozni kell valahová, az FRSZ nagyon
jó közösség, nagyon jó szolgáltatásaink vannak. Jogi képvisele-
tünk, a szakszervezet által biztosított gyermeküdültetés is na-
gyon vonzó.

Tudom, hogy a szakszervezet nélkül sokkal rosszabb lenne a
helyzet, hiszen a munkáltató, a kormányzat nagyon erõs pozíci-
óban van, nem egy esetben még a törvénytelenségtõl sem riad-
nak vissza.

Az aktív nyugdíjas 
Demján Zsolt 2007 decembere óta nyugdíjas, de azóta is

minden nap megtalálható a szakszervezeti irodában, a 2002-ben
elkezdett érdekképviseleti munkát folytatja töretlenül. 

Nagyon szeret olvasni, a repülõgépek szerelmese, kará-
csonyra még egy mûködõképes repülõgép-makettet is vásárolt.

A munkasikereihez természetesen a család is hozzásegítette,
a feleség, valamint a 2 gyermek is részese volt a mindennapok
küzdelmeinek. 

Kép és szöveg: Szita Róbert

Demján Zsolt régióelnök:
folytatom töretlenül
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Két munkatársunk és egyben két nagyon aktív szakszervezeti
tagunk vonult nyugállományba 2007 decemberében:

Juhászné Ihász Magdi és Tomkovics László barátaink.

Magdikát sokan ismerhetik, fõleg a régi harcostársak, hiszen
alapító tag és hosszú évekig vezette a Fejér Megyei Választmányt.
Még az õ vezetése alatt kezdõdött meg tagságunk megduplázásának
idõszaka is, amikor úgy döntött, hogy munka és családi okok miatt
nem kíván vezetõ beosztásban maradni. Ennek ellenére mindig ott
volt a vártán, mindig fordulhattak hozzá és mindig segített is annak,

aki bizalmával tisztelte meg õt - nem beszélve a Vodafon és
MAKASZ adminisztrációkról, melyeket magára vállalt.

Tomkovics Laci szintén régi tagtársunk és a dunaújvárosi tag-
szervezetet vitte pár évig: hozzá kötõdnek a zsarubálok meg-
szervezései, a tomboló sikerû tombolákkal.

Aki meg az FRSZ-ben horgászként jelen van, jól ismerheti,
hiszen nem hagy ki csapatával egy lehetõséget sem, ahol
versenyezni lehet. Rendkívül népszerûvé és látogatottá tette a
Dunaújvárosi FRSZ Horgász Kupát, nevéhez fûzõdik a HOKEDLI
– Horgászatot Kedvelõk Ligája – megalapítása is.

Szerencsénk van, hogy mind Magdika, mind Laci barátunknak
a nyugdíj nem az elpuhulást fogja jelenteni és már biztos, hogy a
továbbiakban is erõsíteni fogják tagszervezetünket és az abban
eddig végzett és kedvelt foglalatosságukat tovább fogják csinálni.

Magdikának kívánjuk, hogy legyen boldog nagymama, töltsön
sok idõt unokáival, családjával, na és persze  v e  l ü n k !!

Laci horgászbotjai is görbüljenek minél többször, minél több
eredménnyel és találja meg – mint ahogy tudom, meg is találta –
idejének hasznossá tételét és rá is számítunk, számíthatunk a
jövõben is.

Ne feledjük:
Valaminek a vége mindig valaminek a kezdete is !
A fiatal nyugdíjas jelzõben pedig ott rejlik egy szó, mely

mindig annyira igaz, amennyire õ maga is érzi azt igaznak:
FIATAL !! 

Orgovány Zoltán
FRSZ.Fejér Megyei Választmány

elnöke

2008.01.18-án este került megrendezésre az FRSZ Szolnok BV.
Tagszervezete által szervezett, és a JNKSZ. Megyei BV  Intézet, az
FRSZ és az FRSZ JNKSZ Megyei Választmánya anyagi, és erköl-
csi támogatásával a 2007-es évet búcsúztató utószilveszteri bál.

A rendezvényen részt vett 67 fõ, Hafenscher Csaba bv. alez. in-
tézetparancsnokkal, és az FRSZ Észak-Alföldi régió képviselõjével
együtt.

A megnyitót követõen a szolnoki  That’s All Breakdance
Crew (http://tw.youtube.com/watch?v=TixZP-WXEcM&feature=

related)  break tánccsoport elõadásával kezdõdött a bál. A látvá-
nyos, akrobatikus elemeket is tartalmazó show minden résztvevõ-
nek elnyerte a tetszését.

A bemutató után az intézet két „mûvészeti felelõse”, Fazekas
László és Ványi László által szervezett vetélkedõ során a vállalko-
zó kedvû résztvevõk küzdöttek egymással értékes nyereményekért,
mely során a
l e g s i k e r e -
sebb „mutat-
vány” a sep-
rûtáncoltatás,
b e k ö t ö t t
szemmel tör-
ténõ ropi ete-
tés, és az
egyéni, illet-
ve duettben
e l õ a d o t t
karaoke arat-
ta a legnagyobb sikert.

A vetélkedõ után minden résztvevõ felhúzta a „táncoló fekete
lakkcipõt” és hajnalig ropta a táncot a California Band által szol-
gáltatott zenére. Bakó Károly

FRSZ BV. Tagozat titkár

A NYUGDÍJAS HULLÁM CSEPPJEI
NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÓ DUNAÚJVÁROSBAN

Tudósítás az FRSZ Szolnok BV
tagszervezet utószilveszteri báljáról!
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Szakszervezetünk egyik legtöbb tagot számláló megyéje a BRFK.
A FRÁSZ szerkesztõsége lehetõséget biztosított számunkra, hogy
minden kiadványban megjelenjünk napi aktualitásainkkal. A meg-
felelõ információk összegyûjtése érdekében várjuk a tagság jelzé-
seit, illetve írásait.

Nem csak a rossz, de a jó dolgokról is várjuk az észrevétele-
ket, ugyanis egy-egy helyi közkedvelt intézkedéshez kedvet
kaphat egy másik szerv vezetõje.

Mindjárt kezdeném is egy közkedvelt intézkedéssel:
Dr. Tóth Gábor r. dandártábornok, a BRFK Fõkapitánya 2007.

december 24-én egy 10 000 forintos vásárlási utalvánnyal köszön-
te meg beosztottjainak, hogy nem családi környezetben, hanem
szolgálati feladataik ellátásával töltötték az ünnepet.

Integrációs fogyás a BRFK-án
Nagy reményekkel vártuk a határõrség rendõrség szervezetébe

történõ fuzionálását! Az évek óta fennálló létszámhiány pótlására -
ha máshol nem is - a Közrendvédelmi Fõosztályon lehetõség kínál-
kozott. A metró rendõrségnél, valamint a bevetési egységeknél ter-
vezték be a határõrökkel történõ létszámfejlesztést. Az elbeszélge-
tések során a határõrök nagy része nem fogadta el a számára felkí-
nált BRFK -ás helyet.   

A Bûnügyi Technikai Osztály régiós átszervezése során több ta-
pasztalt kolléga döntött a nyugdíj mellett. Korábban a helyi szer-
veknél is komoly emberhiánnyal küzdött a bûnügyi technika, és ne-
kik kellett kispórolni azt a létszámot is, amely szükséges az új ré-
giós felosztású Bûnügyi Technikai Osztály mûködéséhez.  A kapi-
tányságokon egyre inkább érezhetõ az állomány növekvõ leterhelt-
sége, amely a statisztikai jelentésekben is egyre inkább megmutat-
kozik. A 2007. decemberében rendelkezésre álló információk alap-
ján 2008. január 1-jétõl 1000 fõs a BRFK hiánya. 

Az integrációs átszervezés létszámfejlesztõ hatása valahogy
nem érezhetõ, azonban a nyugdíjba vonuló kollégák hiánya
igen!

Az állományból távozó tapasztalt kollégák munkája az amúgy is
leterhelt fiatalabb kollégákra marad, ami otthagyja nyomát az ered-
ményességben is. A rendõrség állomány megtartó ereje évek óta
érezhetõen gyengül. Az elmúlt idõszakban hozott intézkedésekre
visszagondolva ezen nincs mit csodálkoznunk! 

Meggyõzõdésem, hogy sürgõs beavatkozásra van szükség.
Megfelelõ motivációt kell teremteni, amely képes megtartani az ál-
lományt. A kapitányságvezetõk cseréje nem feltétlenül jár együtt a
javuló statisztikával, hiszen két emberbõl a vezetõk sem tudnak né-
gyet csinálni. 

A túlórák szabadidõben történõ megváltása a középvezetõket

hozza a legnehezebb helyzetbe, ugyanis
a szolgálat megfelelõ létszámú szervezé-
se során a csúsztatások kiadása is törvé-
nyi kötelezettségük. A két feltételnek
egyidejûleg eleget tenni egyre nehezebb.
A legfontosabb a szolgálat kiadása! A
szabadidõben meg nem váltott túlórák
miatt pedig nem minden kolléga él szol-
gálati panasszal! Ami érthetõ is, hiszen
adott helyen akar továbbra is dolgozni és
egy ilyen szolgálati panasz megalapo-
zottsága esetén a közvetlen parancsnokon csattan az ostor. 

Az FRSZ BRFK helyi szerveinél mûködõ tagszervezetek tag-
ságának jelzései alapján minden szakterületen érezhetõ a munka-
erõ hiánya, ami sok esetben igen komoly pszichés tüneteket idéz
elõ a leterhelt kollégákban, amit a FÜV eljárások száma is alátá-
maszt.

A probléma súlyát átérzõ parancsnokok a teljesíthetetlen statisz-
tikai terveket tudomásul veszik ugyan, de tudják, hogy megfelelõ
létszámú állomány hiányában nem sokat tehetnek azok teljesítésé-
nek érdekében. Ennek megfelelõen figyelembe veszik beosztottja-
ik tûrõ képességét. Az ilyen parancsnokkal rendelkezõ helyeken
nem is szaporodnak a szolgálati panaszok! 

Sajnos a fenti szerencsés helyekkel ellentétben vannak olyan
helyek, ahol a parancsnok szentírásnak tekinti a statisztikai elvárá-
sokat. Itt az ügyszám fontosabb, mint a rendõr! A nyomozók és a
vizsgálók a megnövekedett akta szám határidõre történõ ledolgozá-
sa során törvényszerûen kevesebb felderítést tudnak produkálni!
Az akciók szervezése túlórából megoldható ugyan, de ki fogja a
nyomozók és vizsgálók helyett megoldani az aktákat, ha õk az ak-
ciók után kiveszik a csúsztatásukat? Az egyenruhásoknál a legjob-
ban tetten érhetõ az állományfogyás, hiszen láthatósan kevesebben
adnak ki egy-egy váltást, pedig õk a „látható rendõrség”. 

Amennyiben a parancsnok a fenti tényeket a statisztika növelé-
sének érdekében nem veszi figyelembe és a csökkenõ teljesítmé-
nyéért kizárólagosan a beosztottjait okolja, akkor elõbb-utóbb
megszaporodnak a fegyelmik és a szolgálati panaszok.

Az FRSZ BRFK megyei elnökeként kiemelt fontosságot tulaj-
donítok tagságunk munkakörülményei javításának és a túlórák tör-
vényes megváltásának.

Szakszervezetünk eddig is megadta és a jövõben is meg fogja
adni tagjainknak a szükséges jogi segítségét, amennyiben csak
szolgálati panasz benyújtásával érvényesíthetõ a túlóra ellentétele-
zése.

Zoltán Gábor

December 29-én aláírta a határõrség vagyonátadásáról szóló
jegyzõkönyvet dr. Bencze József r. altábornagy, országos
rendõrfõkapitány és Béndek József hõr. altábornagy, a
határõrség országos parancsnoka. Ezzel lezárult az integrá-
ciós folyamat, amelynek eredményeként 2008. január 1-jével
a határõrség megszûnik, s állománya integrálódik a rendõrség
szervezetébe. Az aláírást követõen, a rendõrség felsõvezetõi
jelenlétében, a két szervezet egyesülésének jelképeként az
országos rendõrfõkapitány elsõként Béndek Józsefnek nyúj-
totta át rendõrigazolványát és ahhoz tartozó szolgálati
jelvényt.

ORFK Szóvivõi Iroda
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Befejezõdött az integráció

Középpontban a BRFK
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A Stabilitás Pénztár-
szövetség és a - ma
már számos rendõr
kollégát is tömörítõ -

Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíj-
pénztár (HOMNYP) - január 16-i - saj-
tótájékoztatóján dr. Szenes Zoltán kije-
lentette: amellett, hogy meg kell újulni,
továbbra is rendkívül fontosnak tartja a
munkahelyi és a szakszervezeti tagság
körében való aktív jelenlétet. Az ese-
ményen Nagy Csaba, a Stabilitás Pénz-
társzövetség elnöke - miután átnyújtot-
ta a szövetség meghívólevelét, mér-
földkõnek nevezte a HOMNYP csatlakozását.

2008. január 1-jével a Honvéd Nyugdíjpénztár és a
Villamosenergia-Ipari Társaságok Nyugdíjpénztára csatlakozott
Magyarország legnagyobb pénztári szövetségéhez, a Stabilitás
Pénztárszövetséghez. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy küszöbön áll a hazai nyug-
díjrendszer reformja, és 2008. január 1-jével több pénztár, így az
OTP Nyugdíjpénztár és a Honvéd Nyugdíjpénztár is elindította a
kötelezõnél egy évvel korábban a választható portfólió rendszerét.
Elhangzott az is, hogy a tagság bizalmat szavazott annak a befek-
tetési politikának, amelyet a HOMNYP 2003-óta folytat. Emellett
a Pénztárszövetség bõvülésébõl fakadó lehetõségekrõl, és az ettõl
elvárt eredményekrõl is szó esett. 

A választható portfólió bevezetésének elindulásáról és az eddi-
gi tapasztalatokról a két pénztár vezetõje, Nagy Csaba és dr. Sze-
nes Zoltán beszélt. Nagy Csaba - miután a pénztárak baráti kapcso-

latáról szólt - mérföldkõnek nevezte a
HOMNYP csatlakozását a Stabilitás
Pénztárszövetséghez. A 2000-ben ala-
pított, ma már csaknem 2 milliós tag-
sággal rendelkezõ Stabilitás Pénztár-
szövetség elnöke nagyon fontosnak
tartja, hogy többet ne legyen feszült-
ség a „nagy“, illetve a „kis“ pénztárak
között. Nagy Csaba szerint a 2 pénztár
csatlakozásával beérett a gyümölcs,
mindenki még jobban megerõsödött. 

A HOMNYP ügyvezetõ igazgatója
- egyebek mellett - kiemelte: azért lép-
tünk be a Stabilitás Pénztárszövetség-

be, mert az érdekrendszerek, az érdekvédelmi funkciók felerõsödé-
se, a szabályozási technika, valamint az egységes pénztárérdekek
ezt mind-mind megkívánták.

A helyszínen megtudtuk, hogy ma már - a HOMNYP csatlako-
zásával - dr. Szenes Zoltán lett a Stabiltás Pénztárszövetség Önkén-
tes Nyugdíjpénztári Tagozatának elnöke.

Ugyancsak a Stabilitás Pénztárszövetséghez csatlakozó Villa-
mosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztárának ügyvezetõ igaz-
gatója, Soproni Gábor azt hangsúlyozta,
hogy a vagyonuk 95%-át - egyedülálló
módon - ömaguk kezelik. 

A tájékoztató végén Nagy Csaba
mindkét pénztár vezetõjének átadta a
Stabilitás Pénztárszövetség meghívóle-
velét. 

Szita Róbert

Stabilitás - Bõvült a nyugdíjpénztár
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Benkõ László, az Omega együttes vezetõje gyakran
tesz eleget vidéki meghívásoknak, s ezeken az uta-
kon számtalan élmény éri. Egy zimankós, borús, kö-
dös februári alkonyatkor Székesfehérvárról tartott
az M7-es autósztrádán Budapest felé, amikor várat-
lanul elkezdett csúszni az autó a hirtelen jegessé
vált úton. Visszavette a sebességet, s így tettek a
mellette lévõ sávokban utazók is. Az egyik autóban
rendõrök ültek, akik a kora esti szürkületben is fel-
ismerték a magyar könnyûzenei élet meghatározó
egyéniségét. A kölcsönös üdvözlések után több ki-
lométeren keresztül egymás mellett haladt a két
gépjármû, amikor Benkõ Laci gépkocsija függetle-
nítette magát a sofõrtõl, s felgyorsulva a két forgal-
mi rendet elválasztó bokrok közé csúszott.

- Ez a sztráda felújítása elõtt történt - ekkor még
nem volt korlát a belsõ sáv mellett. Egyetlen, hatalmas lendülettel rá-
csúsztam a vizes fûre, majd az örökzöldek tetején kötöttem ki. Olyan
szerencsétlenül „fogtam talajt”, hogy képtelen voltam kinyitni az aj-
tókat. Azt azonban láttam, hogy a mellettem és mögöttem haladók is
lassítanak, majd megállnak. Néhány percen belül több tucat ember
vett körül – közöttük a rendõrök -, s letoltak a bokrokról. Az autó
ugyan kissé fura szögben állt, ezért az önkéntesek hol elõre, hol hát-

ra tolták az autót, én pedig a parancsoknak engedel-
meskedve csak a kormányt forgattam. Hosszas elõké-
szület után az egyik egyenruhás utasítást adott, hogy
indítsam el a motort, s a vizes, nyálkás fûrõl térjek
vissza az aszfaltra. Gyakorlatlan lévén az ilyen szitu-
ációkban, felpörgettem a motort, s nagy gázzal pró-
báltam elindulni. Ennek elsõ látható eredménye a kö-
vetkezõ volt: az autó elkapart a felázott talajon, és a
sáros földdel sikerült beterítenem mindazokat, akik
hátulról tolták az autót. A szakavatott taktikai utasítá-
soknak köszönhetõen végre sikerült visszajutnom a
sztrádára, ám ekkor a motor fulladt le. Az önkéntes
segítõk természetesen ismét nekiveselkedtek, hogy be-
tolják az autót, miközben vokálban üvöltötték:

- Nagyobb gázt, Laci!
Szófogadó ember lévén padlóig nyomtam a pe-

dált, mire a gépkocsi hatalmas sebességgel és morajjal elindult –
ekkor a csomagtartónál serénykedõk egy emberként zuhantak az
aszfaltra. Bevallom, meglehetõsen furcsa látványt nyújtottak alkal-
mi barátaim - közöttük a rendõrök - akik totál sárosan kapaszkod-
tak föl az úttestrõl. Megállítottam az autót, visszasétáltam hozzá-
juk, s megígértem nekik: a Patyolatot én fizetem. 

Süli Ferenc

A Patyolatot én fizetem

EGY RENDÕRÕRS ÉPÜLETÉNEK TÖRTÉNETE
AVAGY AZ INTEGRÁCIÓ EBBE IS BELESZÓLT

2007. december 21-én újépítésû, kor-
szerû elhelyezési körülményeket biz-
tosító rendõrségi objektum került át-
adásra Ercsi város területén. A tele-
pülésen mûködõ rendõrõrs beosztot-
tai ezentúl európai színvonalú körül-
mények között végezhetik munkáju-
kat. Az átadási ceremónia egybeesett
azzal az ünnepségsorozattal, amely-

lyel a schengeni határok bõvítését köszöntik Európa-szerte. (Igaz, a
meghívások ellenére nem jelent meg egy országos vezetõ sem…)

A munka szerzõdés szerinti befejezése 2007. december 17. volt. Az
elsõdleges mûszaki átadás december 14-17. között megtörtént. A jelen-
leg 16 fõs ercsi õrs legénysége egy 430 négyzetméteres objektumot vesz
birtokba. Az épület részeit képezik a korszerû irodák, közösségi helyisé-
gek, összesen 30 fõ munkavégzését teszik lehetõvé. Hasonlóképp része
az épületnek egy minden biztonsági követelménynek megfelelõ elõállí-
tó helyiség. Garázs és kutyakennel egészíti ki az objektumot. A rendõr-
õrs akadálymentesített, új telefonközpontot kapott és természetesen va-
lamennyi számítógépes munkaállomásánál biztosított az országos rend-
szerek hozzáférhetõsége. Környékét éjjel is látó kamerarendszer pász-
tázza, de belül sincsenek híján a biztonsági rendszereknek. A felszerelt
kamerák képeit egy központi monitoron kísérhetik figyelemmel. Tûzri-
asztáskor az épület automatikusan megkezdi az átszellõztetését.

A ceremóniára meghívást kaptak Ercsi város és Fejér megye veze-
tése, társszervek képviselõi. Köszöntõjében Szabó Tamás, Ercsi város
polgármestere kiemelte: Nagy öröm a városnak, hogy ilyen korszerû

épületet tudhatnak magukénak és most, hogy már megvan a forma,
nincs más teendõ, mint megtölteni tartalommal. Kérte az õrs felsora-
kozott állományát, szolgálják továbbra is becsülettel az országot, a
megyét és nem utolsó sorban Ercsi város lakóit, mert nagy szükség
van rájuk. Takács Tamás rendõr ezredes, a Fejér Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság gazdasági igazgatója rámutatott arra, hogy az elvi döntést
követõen milyen gyorsasággal, gyakorlatilag alig egy éven belül meg-
valósult a beruházás, kezdve a tervek elkészítésétõl, az engedélyezé-
sen, kivitelezõ kihirdetésén át a mûszaki átadásig. Dr. Simon László
rendõr ezredes, Fejér megye rendõrfõkapitánya méltatta azt az erõfe-
szítést és tenni akarás készségét, amellyel az önkormányzat a közös
cél megvalósulása érdekében megnyilvánult. Megköszönte a város
segítségét, egyúttal kérte az Ercsi Rendõrõrs állományát, hogy becsü-
lettel álljanak helyt a jövõben is. Hozzátette, reményei szerint a nem
túl távoli jövõben mód lesz arra, hogy az õrs létszámát is bõvítsék.

Nos, eddig a hívatalos forma!
Lássuk mit is rejt ez a történet még! Egy biztos: a 16 fõ el fog férni a

30 fõre épült csodálatos épületben. Az õrs állománytábla szerinti létszá-
ma 24 fõ, de 8 státuszt  nem  engednek feltölteni, 4 státuszról sejteni le-
het, hogy azon valahol, valamelyik határmenti megyében volt határõrök
szolgálnak. (Itt szeretném hangsúlyozni, hogy eszem ágában sincs konf-
rontálni a rendõröket a határõrökkel. Csupán azokat kívánom kritizálni,
amelyek így, mások nem kis terhére találták ki ezt az egészet!!!!)

Egyébként az integráció nagy vesztese nem csak Fejér megye,
hanem azon belsõ megyék, akik nem rendelkeznek határokkal.

Ezzel következõ írásomban kívánok majd foglalkozni.
Orgovány Zoltán



Kisokos tagjainknak – Mit? Hol? Hogyan?
Idén új sorozatot indítunk a FRáSZ hasábjain, melyben tagjainknak, titkárainknak szeretnénk segítséget nyújtani a kedvezmények
és a lehetõségek között, praktikus, gyakorlatias tanácsokat adva ahhoz, hogy hogyan, ki és milyen feltételek mellett jogosult igénybe
venni az üdülési lehetõségeket, vagy a jogsegélyszolgálat munkáját, valamint milyen egyéb lehetõségeik vannak tagjainknak. 

Sorozatindítóként, elsõként az üdülési lehetõségeket (lásd a hátsó borítón!) szeretnénk bemutatni:
Egész évben hét apartmanunk várja üdülni vágyó tagjainkat és családtagjaikat Hajdúszoboszlón és Harkányban.
Az újonnan épített összkomfortos, saját garázzsal rendelkezõ apartmanokban maximum öt fõ üdülhet. Vendégeink zavartalan
pihenését légkondicionáló berendezés, teljes körûen felszerelt konyha és színes televízió szolgálja.
A keddtõl - keddig tartó egy hetes turnusok térítési díja 2008 évre is változatlan, 25.000.-Ft/hét/apartman.
A honlapunkról letölthetõ jelentkezési lapot a KKI-ra kell megküldeni. A beutalók kiállításának rendje azonban fõszezonban és
az azon kívüli idõszakban eltérõen alakul!

Elõ- és utószezonban - amennyiben a kiválasztott idõszakban van üres apartman - a KKI megküldi a jelentkezõnek az üdülési
díj befizetéséhez szükséges csekket. A beutalót szintén a KKI postázza ki, de csak a térítési díj befizetését igazoló csekk máso-
latának postai, vagy telefax útján történõ beküldését követõen. (A befizetést igazoló csekk másolatát az FRSZ levelezési címére,
vagy a 24-346-os BM vagy a 450-23-76-os városi telefax számra kell megküldeni.)
A fõszezoni /a nyári iskolai szünet idejére szóló/ beutalók elosztási rendjét fentiektõl eltérõen az Országos Választmány határoz-
za meg, a régiók taglétszámával arányosan. A fõszezonon belüli egyes turnusok régiók, illetve tagozatok közötti elosztása min-
den évben sorsolás útján történik. A régión belüli elosztás rendjét a régió és a választmányi elnökök végzik. A fõszezonra szóló
beutalók iránti igényeket tehát helyi szinten a tisztségviselõk bírálják el. A KKI e tekintetben csak az adminisztratív feladatokat
végzi, azaz a választmányi elnökök által ellenjegyzett beutalók jogosultjainak megküldi a befizetéshez szükséges csekket, majd a
térítési díj befizetésének igazolását követõen kiállítja és postázza a beutalót.

A beutaló jegyet a gondnoknak kell átadni, aki gondoskodik a kulcsok és az apartman felszerelési tárgyainak átadásáról és a házirend
ismertetésérõl. Az apartmanok tiszta ágynemûvel várják a vendégeket, tisztálkodó szerekrõl és törölközõrõl azonban mindenkinek
magának kell gondoskodnia.
A beutaló nem tartalmazza a fürdõbelépõk árát, azonban eddig minden évben sikerült szakszervezetünk vezetésének ked-
vezményes belépõjegyeket igényelni tagjaink számára a hajdúszoboszlói és a harkányi fürdõbe. 

Érdeklõdni lehet az FRSZ KKI-n: Erdõsi Józsefné Hetyei Katalinnál a 24-303-es BM, valamint a 450-23-53-as városi telefonszámokon.
FRSZ számlaszáma: OTP.V.ker. fiók, 11705008-20409384




