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Mindent el fogok követni, minden eszközt meg fogok ragadni,
hogy a petícióban foglaltak közül minél több pont teljesüljön -
mondta Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter, miu-
tán a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövet-
sége (FRDÉSZ) által - június 1-jén, mintegy másfél ezer egyenru-
hás, köztük az FRSZ tagjai részvételével - szervezett fáklyás de-
monstráción átvette a 100 milliméteres ágyúlövedék hüvelyében
elhelyezett követeléscsomagot...

A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségé-

nek (FRDÉSZ) rendezvényén résztvevõ rendõrök, katonák, tûzoltók,

vámosok, börtönõrök, határõrök, polgári védelmisek és nemzetbiz-

tonságiak a Honvédelmi-, az Igazságügyi és Rendészeti-, az Önkor-

mányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztéri-

um épületei elõtt gyülekeztek, majd a legismertebb indulókra fák-

lyákkal vonultak át a Parlament elé, ahol a Kossuth-szobornál Kónya

Péter FRDÉSZ elnök vezényszava, majd a Himnusz után beszédek

hangzottak el. 

- A politikusok évek óta visszaélnek a hivatásunkkal, azért vagyunk
itt, hogy megértsék a döntéshozók: ez így nem mehet tovább. Elvárjuk
azt, hogy azok az emberek, akik tisztességesen végzik a munkájukat,
tisztes megélhetést kapjanak és megbecsülést a társadalomtól - jelen-

tette ki Kónya Péter, a rendezvényt szervezõ Fegyveres és Rendvédel-

mi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke.

A demonstrálók tiltakoztak a szolgálati törvény módosítása ellen,

amely tovább csorbítaná szerzett jogaikat.

Felszólalt Gaskó István, a Független Szakszervezetek Demokrati-

kus Ligájának elnöke is: - Nem engedhetõ meg, hogy a fegyveres és
rendvédelmi dolgozókat a politika egymással szembeállítsa. A médi-
ában mostanában megjelent hírek - és itt most elsõsorban a rendõr-

ségrõl közölt hírekre gondolok -
igaztalanok és túlzóak, a fegyveres
és rendvédelmi dolgozók többsége
becsületes ember - mondta a LIGA

elnöke.

Az FRDÉSZ valamennyi tag-

szervezetének vezetõje hozzászólt:

Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára -

miután köszöntötte az új igazság-

ügyi és rendészeti minisztert - sze-

mélyes hangon fordult Takács Al-

berthez. 

- Tisztelt Miniszter Úr! Egy-másfél éve demonstrálunk, de szava-
ink mindezidáig nem találtak meghallgatásra. Kérem, hogy a megje-
lentek és az otthon maradott kollégák részére adja meg a szaktárca:
szolgálatukat biztonságban, megfelelõ háttérrel tudják teljesíteni, el-
látni! 

A szónoklatok között lejátszották a Kossuth Lajos azt üzente címû

nóta 1938-as feldolgozását, Petõfi Sándor A nép nevében címû ver-

sét, valamint az EDDA régi nagy slágerét, a ma is hátborzongató, a

Torony címû dal nyitó ,,dallamait“ is.

A rendezvény végén - egy 100 milliméteres ágyúlövedék hüvelyé-

ben - petíciót adtak át Takács Albert igazságügyi és rendészeti mi-

niszternek, aki a tüntetõk elõtt kijelentette: mindent el fogok követni,
minden eszközt meg fogok ragadni, hogy a petícióban foglaltak közül
minél több pont teljesüljön.

A petícióban a szakszervezetek 2007-ben legalább nyolc százalé-

kos bérkiegészítést, 2008-ban legalább a két év inflációját kompen-

záló bérfejlesztést, az európai uniós normáknak megfelelõ munka-

idõt, korszerû védõ- és munkaeszközöket, és a hivatásos állomá-

nyúak változatlan feltételekkel történõ nyugdíjaztatását követel-

nek.

Kiss János, a Hajdú-Bihar megyei választmány elnöke nyolcfõs de-

legáció élén érkezett a Kossuth térre:

- Rendkívül elkeseredettek a kollégák, hiszen úgy tûnik, sem a kor-
mányzat, sem a tárca nem veszi figyelembe a rendõrök és ezen belül
az FRSZ által megfogalmazott kéréseket, változtatási javaslatokat.
Erre utal, hogy az utolsó demonstráció óta gyakorlatilag semmi sem
változott a bérek és egyéb juttatások tekintetében. A számunkra ked-
vezõtlenül módosuló jogszabályok miatt sokan a nyugdíjba vonulást
választják, azaz az eddig sem túl kedvezõ tendencia tovább folytató-
dik – így fordulhat elõ, hogy a tizenegy éves szolgálati idõmmel én
már a tapasztalt nyomozók közé tartozom. Meggyõzõdésem egyéb-
ként, hogy az utóbbi idõben szárnyra kapott hírek ellenére a rendõrök
jelentõs része jól dolgozik – nevükben is mondhatom, hogy elítéljük a
jogszabályokat sértõ kollégákat, egyetértünk azzal: a szervezetnek
meg kell szabadulnia tõlük.

A látványos - tûzzsonglõröket is felvonultató - demonstráció nem

sokkal tíz óra elõtt ért véget, a körülbelül ezerötszáz demonstráló

rendben elvonult.

Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

A rendõrhivatás érdekében
FÁKLYÁS DEMONSTRÁCIÓT TARTOTT AZ FRDÉSZ
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A Független Rendõr Szakszer-
vezet elhatárolja magát és elíté-
li azoknak a rendõröknek a tet-
teit, akik bûncselekményeikkel
méltatlanná váltak a testületi
tagságra. Korábban is voltak
ugyan különbözõ szintû és fo-
kozatú szabálysértések – ese-
tenként törvényszegések – a
rendõrség keretein belül, ám az
elmúlt hetekben napvilágot lá-
tott események súlyosan ártot-
tak a szervezet tekintélyének,
megrendítették a rendõrökbe
vetett közbizalmat. A személyi

konzekvenciákkal is járó következményekrõl, az egyenlõ bá-
násmód szükségességérõl, a kedvezmények megvonásáról, a
munkaidõ beszámításával kapcsolatos állásfoglalásról nyilat-
kozik többek között lapunknak Pongó Géza, az FRSZ fõtitká-
ra.

- Fõtitkár úr, bizonyára nem túlzás azt állítani, hogy a közelmúlt
legviharosabb idõszakát éli meg a magyar rendõrség állománya.
Ilyenkor valóban szükség van a tiszta fejre, a határozott és egyér-
telmû véleménynyilvánításra – különösen egy érdekvédelmi szerve-
zet esetében.

- Egyetértek a helyzetértékeléssel: magam is úgy látom, rendkí-
vül súlyos, a rendõrség tekintélyét, morális állapotát veszélyeztetõ
folyamatok részesei vagyunk. A Független Rendõr Szakszervezet
erkölcsi kötelessége tehát, hogy elhatárolja magát azoknak a
rendõröknek a tetteitõl, akik bûncselekményeikkel méltatlanná vál-
tak a testületi tagságra. Nem titok azonban, hogy korábban is vol-
tak különbözõ szintû és fokozatú szabálysértések – esetenként tör-
vényszegések – a rendõrség keretein belül, ám az elmúlt hetekben
napvilágot látott események felborzolták a közvéleményt. Ugyan-
akkor hangsúlyoznom kell: az ártatlanság vélelme mindenkit meg-
illet, s fontosnak tartjuk, hogy a gyanúsított rendõröket testületileg
csak a bírósági ítéletek megszületése után marasztaljuk el. Nem
szabad elhallgatnunk azt sem, hogy rendkívül veszélyesek ezek az
ügyek, hiszen elenyészõ számuk ellenére árnyékot vetnek a tisztes-
séges és gyakran erõn felül teljesítõ kollégákra is. 

- Az események magukkal sodortak néhány olyan rendõri vezetõt
is, akiknek a pozíciója megingathatatlannak tûnt. Önök - vagyis a
szakszervezet - régóta hangsúlyozzák, hogy a felelõsség tekinteté-
ben az azonos elbánás elkötelezett hívei. Véleményük szerint ezen a
téren is változás várható?

- A közelmúltban történt vezetõváltások kapcsán el kell monda-
nom: ezek elsõsorban politikai döntések voltak, bár vitathatatlanul
szakmai következményekkel is párosulnak majd. Érdekvédelmi
szervezetként nem kívánjuk kommentálni a miniszterelnök, a tárca
és a rendõri vezetés ilyen irányú határozatait, hiszen megalapítá-
sunk óta hangsúlyozzuk: az FRSZ pártsemleges. További erkölcsi,
társadalmi megítélésünk már a felelõsségre vonás mértékétõl is
függ, hiszen jogsértõ magatartást idéz elõ az a rendõri vezetõ is,
akirõl esetleg bebizonyosodik, hogy rossz döntéseket hozott anya-
gi kárt okozott ugyan intézkedéseivel a rendõrségnek, de döntéseit
soha nem minõsítették negatívan. Ezen a téren is változást szeret-
nénk természetesen – jelenleg egy folyamat végérõl beszélünk, s
azt látjuk: csak most születtek meg azok a döntések, amelyeket már
korábban is meg lehetett volna hozni. Fegyveres testületrõl lévén
szó, nálunk fokozottan kell érvényesülni a vezetõi felelõsségnek -
számukra ugyanis jogszabály írja elõ, hogy minden feltételt kötele-
sek biztosítani az állomány szabályszerû munkavégzéséhez. Így
nekik kell eldönteni azt is, hogy elég forrás áll-e a végrehajtó állo-
mány és a végrehajtásban elsõ fokon érintett szervezet munkájának

elvégzéséhez. Meggyõzõdésem – és ezt a szakszervezet vezetése
nevében is leszögezhetem – hogy a törvények, rendeletek betartása
ugyan az irányítók kötelme, de azt is látom: gyakran õk is szenved-
nek a prés alatt, ugyanis a szervezet alulfinanszírozottságával
együtt kell az utasításokat és feladatokat végrehajtani. E szomorú
ténytõl függetlenül azonban a vezetõk felelõsségre vonása gyakran
elmarad, s ez különösen érzékelhetõ az õszi zavargások elemzése
során. A sajtóhírek arról szólnak csak, hogy hány kollégánk, hány
beosztott rendõr ellen indult eljárás, ám a különbözõ szintû pa-
rancsnokok tevékenységeirõl még nem esett szó. 

- Ha már sajtóhírek: az utóbbi hónapokban arról hallani, hogy
több ezer rendõr kíván nyugállományba vonulni, részben a szá-
mukra kedvezõtlenül alakuló nyugdíjrendszer miatt. Sokan ezért is
szorgalmazzák a munkaviszony beszámításánál a szakközépiskolá-
ban eltöltött idõ elismerését…

- A szakközépiskolai tanulmányok beszámítása a munkaidõbe
változatlanul rendkívül nehézkesen halad, annak ellenére, hogy
többször kértük az Országos Rendõr-fõkapitányság, valamint az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetését az állásfoglalás-
ra. Változatlanul nincs válasz, holott szeretnénk elkerülni a több
ezer fõt érintõ pereskedést. Úgy gondolom, az lenne a tisztességes
megoldás, ha valamennyi szakközépiskolai tanulmányi évet min-
den érintettnél beszámítanának a munkaidõbe – ezzel sok energiát
és pénzt lehetne megtakarítani. Szeretném felhívni az érintettek fi-
gyelmét arra is, hogy a Független Rendõr Szakszervezet korábban
akár milliárdokban mérhetõ pereket nyert.

S ami a konkrét, nyugdíjazással kapcsolatos kérdést illeti: a tár-
sadalom szempontjából is az lenne a kívánatos, ha nem kerülne sor
olyan mérvû nyugdíjazásra, amelyrõl a szervezeten belül is egyre
gyakrabban hallani. Meg kell tartanunk a rutinos, tisztességes kol-
légákat a közrend, a közbiztonság érdekében is. Jelenleg ugyanis
két generáció hiányzik a szolgálatot teljesítõ állományból, s ezért
az a meggyõzõdésem, hogy az idõsebb rendõrök jelenléte, rutinja,
példamutatása valóban hiányzik a mindennapi munkából. Szak-
szervezetünknek egyébként az az álláspontja, hogy nincs ok oko-
zat nélkül: sok rendõr azért készül távozni a szervezetbõl, mert
tisztában van a nyugdíjrendszer és az õket egzisztenciálisan is
érintõ jogszabályok számukra kedvezõtlen átalakításával. A rend-
õri szolgálat korábban együtt járt azzal, hogy a nem túl magas bé-
rek mellett az állományt olyan szociális, egészségügyi és rekreáci-
ós juttatásokban részesítették, melyek vonzóvá tették a pályát.
Napjainkban a rendõrség már csak egy átlagos munkahelynek szá-
mít, ahol megszûntek a kedvezmények, a plusz juttatások. Ennek
köszönhetõen megváltozott a személyi állomány összetétele,
amely a szakmai munkára is rányomhatja bélyegét. Úgy látjuk:
még nem késõ változtatni, ehhez azonban az kell, hogy életpálya-
és karrier modell legyen felvázolva a kollégák számára. Olyan pá-
lyaív, amely az átlagosnál magasabb bért, pozicionális elõrelépést,
megnyugtató szociális hálót – vagyis biztos megélhetést biztosít.
Ez ma még csak álom, vágy, pedig erkölcsileg és önbizalom szem-
pontjából is magasabb szinten állna a rendõrség a fenti feltételek
megléte esetén. 

- Ezzel szemben újabb olyan intézkedések születnek, melyek tel-
jes joggal irritálják az állományt – gondoljunk csak az orvosi vizs-
gálatokra, vagy a vasúti kedvezményekre!

- A szakszervezet hónapok óta kifogásolja, hogy az egészség-
ügyi ellátás területén nem oldódott meg a kötelezõ orvosi szûrés
díjmentessé tétele - február közepétõl kötelesek fizetni a kollégák,
holott a rendszeres orvosi vizsgálatot és szûrést jogszabály írja elõ.
Közel egy éve szorgalmazzuk a kedvezõ döntést ezzel kapcsolat-
ban, de felhívtuk a figyelmet az egészségügyi nyilvántartás más
problémáira is. Felháborító, hogy ilyen elõfordulhat: ha mi hibáz-
nánk, valószínûleg súlyos felelõsségre vonásban lenne részünk. 
(Folytatás a 3. oldalról)

Sok olyan intézkedés kell még,
amely elõsegíti a morális megújulást
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL
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Természetesen az utazási térítések kapcsán is léptünk: az érdek-
egyeztetõ tanács ülésén felhívtuk a minisztérium vezetõinek figyelmét
– sõt az ORFK-t is kértük - , ne szûntessék meg a MÁV vasúti kedvez-
mények ránk vonatkozó részét. Az 50%-os térítés elvonása nem pusz-
tán pénzügyi kérdés, sokkal inkább a közérzetet negatívan befolyáso-
ló tényezõ. A korlátozás újabb juttatás-megvonást eredményez, rend-
kívül rossz visszhangot vált ki a rendõrök között. S bár végleges dön-
tésrõl még nincs tudomásunk, teljesen bizonytalan, mit hoz a jövõ. 

- Bizonyára zavart okoz és gyengíti a szakmai önérzetet az a be-
jelentés is, amely a mobil ellenõrzés ismételt bevezetésérõl szól. A
szakszervezet milyen álláspontot foglal el e témakörben?

- Fontosnak tartjuk, hogy a rendõrségen belül is markáns ellen-
õrzések legyenek -  olyanok, amelyek kiszûrik a szabálytalankodó-
kat, a nívótlan munkát végzõ kollégákat. Ugyanakkor nem va-
gyunk abban biztosak, hogy mindezek az intézkedések önmaguk-
ban megoldást jelenthetnek, hiszen a rendõrök jobb felkészítésével,
a továbbképzés színvonalának javításával, a kiválasztás új alapok-
ra helyezésével és az anyagi-erkölcsi megbecsüléssel sokat javít-
hatnánk a rendõrség társadalmi presztízsén, s a kollégák önbecsü-
lésén. Úgy gondolom, sok olyan intézkedés kell még, amely elõse-
gíti a morális megújulást, s elkerülhetõvé teszi azt, hogy a mobil el-
lenõrzések során – ráadásul az állampolgár jelenlétében – kellemet-
len helyzetbe hozzák az állományt. 

- Bár a törvényi szabályozás még nem született meg, ebben az
évben várhatóan megtörténik a rendõrség és a határõrség össze-
vonása.

- A rendõrség és a határõrség összevonásáról már megszületett a
szakmai döntés - ezt a parancsnoki állomány elõtt jelentette be a
tárca vezetése. Megkezdõdtek az átszervezéssel kapcsolatos intéz-
kedések is, kijelölték a határidõket és feladatokat. Ez év végére áll
fel az új szervezet, ám kérdés: az elmúlt hetek eseményei, személyi
változásai miként befolyásolják majd a koncepció megvalósítását.

Az is kérdés még természetesen, hogy a parlament jóváhagyja-e az
elõterjesztést. Szeretnénk, ha az átszervezések során senkit nem ér-
ne hátrány. Azt szorgalmazzuk, hogy a jogszabályoknak megfele-
lõen hajtsák végre a fúziót. Bízunk abban is, hogy a kapitányságo-
kon dolgozóknak nem lesz nagyobb a leterheltségük, hiszen így is
maximálisan ki van használva már a munkaidejük.

- Az elmondottakból kiderül: számtalan napi gonddal kell meg-
küzdeni a magyar rendõrségnek, s az is természetes, hogy ezek
megoldási módjaiban hallatja hangját a Független Rendõr Szak-
szervezet. Uniós tagságunk azonban a nemzetközi kapcsolatok
élénkülését is feltételezi: ön például a közelmúltban egyik déli
szomszédunknál járt…

- Valóban, május közepén a szlovén-magyar határon demonst-
ráltunk külföldi kollégáinkkal a munkakörülmények és a bérek ja-
vítása érdekében. Nagyságrendi különbség van ugyan a két or-
szág rendõreinek fizetése között, hiszen õk az átlagosan 1200
eurós fizetést sem tartják elfogadhatónak. Az FRSZ-nek az az ál-
láspontja, hogy a kormányzatnak lépnie kell, s az EU-s bérekhez
kell folyamatosan felzárkóztatni a magyar rendõrség illetményét
is. Jelenleg az a helyzet, hogy itt még az inflációs hatást sem kö-
veti a bérek emelése. Különleges jogokat szeretnénk biztosítani
egy különleges hivatás számára, s több olyan pontot keresünk,
melyben egységesíteni lehet az európai rendõrségek munkakörül-
ményeit és illetményét. Azt várjuk, hogy a nemzeti kormányok
mutassanak példát ezen a területen, de a nyomásgyakorlás érde-
kében az Európai Tanácsnak is eljuttattuk kívánságainkat azzal a
kéréssel, hogy ez a legmagasabb grémium is járjon el a megvaló-
sulás érdekében. Tudjuk, látjuk, hogy mind a szakmai, mind a
munka- és életkörülmények tekintetében rendkívül nagy szórás
van az Európai Unióban, s csak sejtésünk lehet, milyen állapotok
lehetnek ezen kívül!

Süli Ferenc

A rendõrség átszervezésének koncepciója szerint jövõre is csak
egy helyettese lesz az ORFK vezetõjének, azonban a szakmai ve-
zetést az öt igazgatóság élén álló tábornok végzi majd. Dr. Piros
Attilával, az IRM rendészeti és igazgatási fõosztályvezetõjével a
Rendõrség és a Határõrség integrációjának aktualitásairól és az
életpálya-modellrõl még akkor beszélgettünk, amikor még tar-
tott az Országgyûlésben az általános vita…

- Fõosztályvezetõ Úr! Melyek a rendõrség és a határõrség in-
tegrációjának legfontosabb aktualitásai most, június elején? 

- Az integrációval kapcsolatos törvénycsomag magában foglalja
az Alkotmánymódosítást, a Rendõrségrõl szóló Törvény módosítá-
sát, illetve az új, az Államhatárról szóló Törvény megalkotását is. 

A belsõ kommunikáció érdekében az elmúlt hetekben öt – miskol-
ci, balassagyarmati, gyõri, szombathelyi és nagykanizsai - határõr-
igazgatóságon is jártam, megismertettem az állománnyal, hogy az
integrációt követõen mi fogja meghatározni elsõsorban szakmai
munkájukat. 

- Az integrációt követõen valóban szolgálatba állnak az
,,igazgató tábornokok”?

- A struktúra kialakítása során merült fel, hogy a vezetés munka-
megosztásában az elsõ számú vezetõk valóban az igazgatók (bûn-
ügyi, határrendészeti, közrendvédelmi, közlekedési, igazgatásren-
dészeti) legyenek. Tehát nem fõigazgatóságokban gondolkodtunk,
hanem a vezetés olyan modelljét választottuk, mely pozícionált
szakmaiságot jelent, és a lehetõ legkisebb bürokratikus elemet tar-
talmazza. Egyébként nem az elnevezés, a szakmai tartalom a lénye-
ges.   

- Kulcskérés lehet a jövõ, a kialakult életpálya. Mire számít-
hat az a fiatal, aki napjainkban akar rendõr lenni?

- A rendõri szakma olyan speciális közszolgálat, melyet külön
törvény szabályoz. Ugyanakkor az élet azt mutatja, hogy nem elõ-

remutatóak a Hszt. legutóbbi, idõkö-
zi módosításai. Ezek bonyolulttá tet-
ték a rendszert, mély tudás kell ma
ahhoz, hogy valaki világosan átlás-
sa, hogy az idõ múlásával hogyan
teremtõdik meg a jogok, járandósá-
gok és a kötelességek összhangja.    

Ma 18 éves korban kerülnek be a
fiatalok a rendõr-szakközépiskolák-
ba. A rendõrség életpálya-modelljé-
nek azt kell szolgálnia, hogy nem a le-
töltött 25 év szolgálat után, 40-45 év
életkor környékén, hanem 55-57 éves
korban jusson el oda, hogy megelége-
dettséggel vonuljon nyugállományba. 

A képzés, a továbbképzés, az ellátás, az anyagi-erkölcsi megbe-
csülés rendszerét globálisan és egységesen kell látni és kezelni.    

- A szigorítások, a törvények megváltozása miatt idén több
ezer rendõr készül nyugállományba, tudja-e majd kezelni a
szakma ezt a nagyfokú kiáramlást, azt, hogy akár egy tapasz-
talt generáció is kieshet 2008-tól?

- Szerintem a tapasztalt, életpályája csúcsához közeledõ 40-es
korosztálynak nem azon kellene gondolkodni, miként tud elmenni
mihamarabb szolgálati nyugdíjba. Kétségtelen: a jogszabályok
most lehetõséget adnak erre, de az IRM a jogosultságot nem meg-
vonva, mégis arra szeretne ösztökélni, hogy maradjanak a kollé-
gák. 

- Igen ám, de hogyan lehet pályán tartani azt a kollégát, aki-
nek több lesz a nyugdíja, mint az illetménye?

- Biztos, hogy jól van ez így..? 
Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc

Pozícionált szakmaiság
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Fókuszban az Alapszabály
AZ FRSZ VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Az FRSZ május 29-31-i választmányi ülésén már a 2007.
novemberében rendezendõ kongresszusra készültek: a
szakszervezet Alapszabályáról, illetve annak tervezett
módosításairól tárgyaltak. Az aggteleki Cseppkõ Hotel-
ben megrendezett döntéshozó fórum szüneteiben persze a
kikapcsolódásra, így a barlanglátogatásra is alkalom
nyílt.

A háromnapos eseményen elhangzott: nem a szervezeti

struktúra megváltoztatásában van a megoldás - jelenleg nagy

keveredés, kinek meddig tart a hatásköre, ezért érdemes len-

ne egy hatásköri listát alkotni. Minden probléma szép lassan

kezd felfelé torlódni, ezért aztán a központi apparátus (KKI)

lassan túlterheltté válik a feladatok végrehajtásában. A fel-

adatokat jól kell elosztani, s a megfelelõ szinten kell végre-

hajtani. Foglalkoznunk kellene a rendõrséggel, a tagszerve-

zetekkel is – tették hozzá a megszólalók. A most követke-

zõkben a hozzászólások hátterérõl kérdeztük a tisztségvise-

lõket.

Balázs László: olyan betegségünk
van, melyet a szakmai testületektõl
örököltünk meg. Ha valami nem ha-
tékonyan mûködik, akkor rögtön az
átszervezésben, a struktúraváltásban
látjuk a megoldást. Szerintem pedig
mindig azt kellene szem elõtt tartani,
hogy az adott szinten mekkora fel-
adattömeg van, illetve, hogy elegen-
dõ-e az ottani létszám a munkavég-
zéshez! Az tarthatatlan, hogy bárhol, bármelyik régióban,
bármelyik tagszervezetünknél történik valami, mindig a KKI-
nak, a vezetõ tisztségviselõinknek kell megoldani! Ezért is
kellene egy olyan hatásköri lista, mely a különbözõ szintekre
delegált feladatokat rögzíti. Véleményem szerint direktivált
munkamegosztás kell az érdekképviselet szintjein is. Alulról
felfelé kell építkezni, s ha szükséges, növelni kell a függetle-
nítettek létszámát. Nekünk is át kell formálódnunk, egy ta-
pasztalt tisztségviselõi garnitúrából egy jól átgondolt fel-
adat-munkamegosztással kell az új helyzetnek, az új kihívá-
soknak megfelelnünk.

Orgovány Zoltán: egyre többen
mennek fiatalon nyugdíjba, s ez a hul-
lám – úgy tûnik – az FRSZ felsõ veze-
tését sem kerüli el. Tudom, hogy a
rendszer kényszerít, korábban magam
sem szerettem volna, ha az FRSZ-t
nyugdíjas vezetõk irányították volna,
noha tudom, hogy nekik viszont van,
lenne idejük ezt a munkát végezni. 

Úgy gondolom, hogy a választmány-
nak a szakszervezeti feladatok mellett a rendõrség aktuális dol-
gaival is foglalkozni kell. A média, a politikusok morális vál-
ságról beszélnek, általánosítanak, nekünk viszont meg kell ta-
lálni a megoldásokat, a kivezetõ utat. 

Bernáth Kata: léteznek olyan tag-
szervezetek, ahol szinte semmilyen ér-
dekvédelmi tevékenység nem történik,
lassan elsorvadnak a tagszervezetek. A
kulcspozíciónak számító tisztségben lé-
võ titkárok sok helyen nem dolgoznak,
pedig õk vannak a terepen, a probléma
közelében. Ha a titkár nem tesz semmit,
fel kell menteni. A fõkapitány is akkor
dicsekedhet, ha rendben van az állo-

mány tevékenysége - mivel a tagszervezetek képezik az FRSZ
alapját, az FRSZ fõtitkára, elnöke is akkor lehet csak elégedett,
ha dolgoznak a titkárok. 

A választmányi ülés második napjának meghívott vendé-
ge volt Antal István alezredes, az edelényi rendõrkapitányság

vezetõje.

- A rendõrség nem egy magányos harcos, szükség van a lakos-
ság erkölcsi támogatására, hiszen a nyolcszáz négyzetkilométeres
felelõsségi területen, 45 településért felel a helyi rendõrség.

A rendõr alezredes - miután áttekintést adott a helyi létszám-

helyzetrõl, a közbiztonság alakulásáról, a rendõrség és helyi ha-

tárõrség munkakapcsolatáról - hozzátette: az erkölcsi-fegyelmi
helyzet jó, az itt dolgozó kollégáknak jobb a helyzete, mint a fõ-
városi rendõröknek. 

A választmányi ülésen történtek

összefoglalására Szél Józsefet, az

FRSZ elnökét kértük meg. 

- A kétnapos alapszabály-bizottsági
ülés után, most a választmány is megtár-
gyalhatta a javaslatokat, s bizony elég
szerteágazó vélemények is kialakultak.
Még mindig vannak bizonyos elemek,
melyek nagyon újszerûen hatnak, s ezek-
kel nem mindenki tud azonosulni. Emellett pedig vannak olyan kö-
vetelmények a különbözõ jogi szabályozások révén, melyek a kívá-
nalmaknak nehezen tudnak eleget tenni, és ezek egységét sem
könnyû megteremteni. Egy jól követhetõ tervezet már létezik, de
összességében nagyon meg kell küzdeni azért, hogy az 5 hónap
múlva megrendezendõ kongresszusig konszenzus alakuljon ki.

Sz.R.-K.N.F.
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I.

Kollégánk azért indított pert a bíróságon, mivel magasabb be-

osztásba való kinevezésekor a fegyveres szervek szolgálati vi-

szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Hszt.)  80. § (3) bekezdés b) pontjának elõírása ellenére nem

léptették elõ magasabb rendfokozatba.

A Baranya Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság jogerõs

ítéletében kifejtette, hogy a Hszt. 80. § (3) bekezdés b) pontjá-

nak:

„A hivatásos állomány tagját a soron következõ rendfo-
kozatba elõ kell léptetni:

b) magasabb beosztásba kinevezésekor, ha a viselt rend-
fokozata a rendszeresített rendfokozatnál legalább kettõvel
alacsonyabb.”

és a 245/E. §-ának:

„A 80. § (3) bekezdés b) pontjától eltérõen a hivatásos ál-
lomány tagját magasabb beosztásba történõ kinevezésekor
a soron következõ rendfokozatba elõ lehet léptetni.”

eltérõ rendelkezési összevetésébõl az következik, miszerint a

Hszt. 246/E. §-át nem lehet úgy értelmezni, hogy a magasabb

beosztásba történõ kinevezés esetén a hivatásos állomány tagját

a soron következõ rendfokozatba elõléptetés mindig csak lehe-

tõségként illeti meg, mert ez a 80. § (3) bekezdés b) pontját ki-

üresítené, azaz a hatályban tartása feleslegessé válna.

A bíróság szerint a két jogszabályhely eltérõ szituációt

szabályoz. A Hszt. 245/E. §-a – a fejezet speciális jellege el-

lenére – általános szabályként mondja ki, hogy lehetõség van

a soron következõ rendfokozatba elõléptetésre magasabb be-

osztásba történõ kinevezéskor. Ezzel ellentétben a Hszt. 80.

§ (3) bekezdés b) pontja arra a speciális esetre ad rendelke-

zést, ha a hivatásos állomány tagja a magasabb beosztásba

kinevezésekor viselt rendfokozatát tekintve legalább kettõ-

vel alacsonyabb rendfokozattal bír, mint az adott beosztás-

ban rendszeresített rendfokozat.

A bíróság ítéletében azt is megállapította, hogy a Hszt. 78. §

(1) bekezdés b) pontja és 80. § (1) bekezdése rendelkezései sze-

rint az adott beosztáshoz meghatározott rendfokozati maximu-

mot {11/1997. (II. 18.) BM rendelet 2. számú melléklete} – a

törvény eltérõ rendelkezése hiányában – egyúttal a rendszeresí-

tett rendfokozatnak is kell tekinteni.

II.

Nem csak a munkajog területén, hanem a polgári jogban is

eredményes a Jogsegélyszolgálatunk. 

Szakszervezeti tagunk egy internet-szolgáltató cég szolgálta-

tásait kívánta igénybe venni. A cég bekötötte a tagunk számára

az internetet, de elmulasztották számára megküldeni a szolgál-

tatási szerzõdésüket, amelyet így az érintett nem is írt alá. Az

internet-szolgáltatással gyakran merült fel probléma, amelyet

tagunk kezdetben igyekezett megértõen, türelmesen fogadni, de

a szolgáltatás színvonala nem javult, és a hiba – legalább átme-

neti – kijavításával is többször késlekedett a cég. Tagunk úgy

döntött, hogy a szerzõdést felmondja. Az internet-szolgáltató

cég azonban további díjak megfizetését követelte, arra hivat-

kozva, hogy a megállapított díj azért volt alacsony, mert hûség-

nyilatkozatot tett a szerzõdõ, és így amennyiben a hûségidõszak

alatt megszûnik a szerzõdés, úgy a hátralévõ díjakat is meg kell

fizetnie a szerzõdõnek. 

A szerzõdést azonban tagunk nem írta alá, mert a cég azt is

elmulasztotta számára megküldeni.

Az internet-szolgáltató a követelése érvényesítése céljából

bírósághoz fordult, ahol szakszervezeti tagunkat Jogsegélyszol-

gálatunk képviselte. Elsõdlegesen arra hivatkoztunk, hogy a fe-

lek között létre sem jött szerzõdés, hiszen a felek nem állapod-

tak meg sem írásban, sem szóban a szerzõdés lényeges elemei-

rõl. Másodsorban, ha a szerzõdés létrejött is, akkor nem azzal a

tartalommal, ami az internet-szolgáltató egyoldalúan megálla-

pított általános szerzõdési feltételeiben szerepel, így a hûség-

nyilatkozat és annak jogkövetkezményei sem irányadók a szer-

zõdésre. Álláspontunk szerint a tagunk a szerzõdést megalapo-

zottan mondta fel, hiszen az internet-szolgáltató hibásan teljesí-

tett, így további követelése sem lehet. 

Az internet-szolgáltató felé egyezségi ajánlatot terjesztettünk

elõ, amely szerint amennyiben a per elsõ tárgyalását megelõzõ-

en eláll a követelésétõl, úgy perköltségigényt nem

érvényesítünk.. Az internet-szolgáltató mindezek hatására elállt

a követelésétõl.

Az ügy tanúsága kettõs: ne engedjünk a tisztességtelen köve-

teléseknek, és bátran kérjünk segítséget, ha úgy érezzük, hogy

jogsértést vagy méltánytalanságot követnek el velünk szemben. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

SIKER A TÁRGYALÓTEREMBEN

Nyugdíjba készülök, s az elmúlt napokban kezdtem meg a fel-
mentési idõmet, melynek teljes idejére a munkavégzés alól
mentesítettek. Mikor kell megkapnom a különbözõ járandósá-
gaimat (pl.: illetményemet, szabadságnapok ellenértékét, vég-
kielégítésemet)?

A Hszt. 61. § (1) bekezdése alapján a szolgálati viszony meg-
szûnésekor, a szolgálatteljesítés utolsó napján a hivatásos állo-
mány tagja részére ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandó-
ságait, és ki kell adni a szolgálati viszonyra vonatkozó igazolást. 

Mindezek (vagyis például  a 13. havi, a szabadság pénz-
beli megváltása, a túlszolgálatért járó távolléti díj, jubile-

umi jutalom)  tehát az utolsó munkában töltött napon ese-
dékesek. Ezen általános szabály alól kivételként nevesíti
azonban a Hszt. 63.§ (5) bekezdése az alábbiakat: a hiva-
tásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult, részére a végkielégítést a felmenté-
si idõ utolsó napján kell kifizetni.

Megjegyzem azonban, hogy a Hszt. 63.§ (6) bekezdés a)
pontja  alapján végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állo-
mány tagja, ha a szolgálati viszony megszûnésekor nyugellá-
tásra jogosult.

A jogász válaszol
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A 2007. évi 60. számú Magyar Közlönyben jelent meg a foglal-

koztatási törvényeknek a 13. havi illetmény kifizetésére vonat-
kozó módosítása.

A módosítás egységesen változtatja meg a Munka Törvény-

könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 193/V. §-ának,

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

(Ktv.) 49. §-ának, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény (Kjt.) 68. §-ának és a fegyveres szervek hi-

vatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

évi XLIII. törvény (Hszt.) 109. §-ának szabályait.

2007. július 1-jétõl: 
A 13. havi illetményt a havonta, az illetmény kifizetésével

egyidejûleg, a kifizetés hónapját megelõzõ hónapra számított

távolléti díj (alapbér/illetmény) egytizenkettedének megfelelõ

összegû részletekben kell kifizetni.

Nem fizethetõ ki a 13. havi illetmény esedékes részlete

- ha a kifizetés esedékességének idõpontjában a foglalkozta-

tási jogviszony még nem áll fenn legalább három hónapja,

vagy

- ha a kifizetést megelõzõ hónap teljes tartama alatt a foglal-

koztatási jogviszony keresõképtelenséget okozó betegség

vagy a jogviszony szünetelt (s emiatt a hivatásos állomány

tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült),

illetõleg a jogviszony illetmény nélküli szabadság miatt

szünetelt.

Ha a tárgyév során kifizetett részletek összege a 13. havi il-

letmény, illetve annak idõarányos részének megfelelõ össze-

gét:

- nem éri el, úgy a különbözetet a tárgyévet követõ január hó

16-án, a jogviszonynak az ezt megelõzõ idõpontban történõ

megszüntetése esetén pedig az utolsó munkában töltött na-

pon ki kell fizetni;

- meghaladja, úgy a különbözetet az érintettnek a tárgyévet

követõ januári illetményébõl, ha a jogviszony ezt megelõ-

zõen megszûnik, akkor pedig a jogviszony megszûnésekor

kifizetett juttatások összegébõl le kell vonni.

Jogsegélyszolgálat

JÓ TUDNI

Az FRDÉSZ május 7-i elnökségi ülésén a szolgálati törvények

módosításával kapcsolatos tájékoztató, valamint a szakszerveze-

ti szövetség akciótervének megvitatása szerepelt a napirenden.

Az ülést vezetõ Kónya Péter elnök - a megjelent tagszervezetek

elnökei, fõtitkárai elõtt - kiemelte: a szolgálati törvényekkel kap-

csolatban megengedhetetlen látszategyeztetés zajlik.

- Az érdekegyeztetés megcsúfolása folyik, annak ellenére,
hogy befogadják szakmai javaslatainkat, látszategyeztetés zaj-
lik a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumán
(SZÉF), ezért pedig éles hangú levélben fogok tiltakozni dr.
Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszternél - kezdte a

szolgálati törvényekkel kapcsolatos tárgyalásokról, szakmai

egyeztetésekrõl szóló tájékoztatóját Kónya Péter. Olyan kodi-

fikációs háttérmunka zajlik, mely az elmúlt hónapokban megin-

dult tömeges nyugdíjbavonulás elleni szigorításokat szolgálja -

tette hozzá Balázs László, az FRDÉSZ alelnöke.

Több szakszervezet - FRSZ, FBVSZOSZ, VPFSZ, HTFSZ,

NBHSZ - képviselõje is megfogalmazta, hogy szükséges a

SZÉF-et felügyelõ IRM vezetõjével történõ személyes kon-

zultáció, annak eredménytelensége esetén pedig a miniszter-

elnökhöz, illetve a Magyar Köztársaság elnökéhez kell for-

dulni.

Az FRDÉSZ akciótervének megvitatása során Kónya Péter 

tájékoztatást adott a LIGA május 7-i elnökségi ülésén (ld.:

www.liganet.hu) elhangzottakról. Ezt követõen a tagszervezetek

vezetõi mondták el szervezeteik álláspontját. Több rendvédelmi
szervezetnél sincsenek a munkavégzés törvényes munkafeltételei
biztosítva, a Kormány mulasztások sorozatát követi el - hangsúlyoz-

ták. Az FRDÉSZ elnöke azt kérte, hogy június 30-ig minden tag-

szervezet mérje fel azt, hogy melyek azok a rendszabályok, amelye-

ket az adott fegyveres- és rendvédelmi szervezet - a mûködési fel-

tételek hiányában - az elõírásoktól eltérõen kell, hogy végrehajtson.

Az egyebekben az OKÉT május 8-i ülésének témáiról, az Ál-

lami Egészségügyi Központ (ÁEK) felügyelõ bizottságába szó-

ló delegálásról, az FRDÉSZ egri focikupa, valamint a LIGA tag-

szervezési és munkavédelmi konferenciáinak elõkészületeirõl és

a szervezeti tagdíjak befizetésérõl tárgyaltak.

Sz.R.

Fókuszban
a szolgálati törvények módosítása
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Költözik az FRSZ!!!
Már korábban ismeretes volt, hogy az irodáinknak jelenleg helyt adó épületet – a bérleti szerzõdés lejárta, illetve az épület elidegenítése
következtében – az idei évben el kell hagynunk, az új elhelyezési körletrõl azonban hosszadalmas egyeztetõ tárgyalásokat kellett folytat-
nunk az ORFK vezetésével. Most végre megszületett a megállapodás, melynek alapján 2007. június 21-én Központi Koordinációs
Irodánk a 1136 Budapest Pannónia utca 27-29. szám alatti épületbe költözik. A költözés következtében feltehetõen telefonszámaink
is módosulni fognak, errõl azonban lapzártáig sajnos nem tudtunk információt szerezni. Elérhetõségeink változásáról honlapunkon és
egyéb információs csatornákon is tájékoztatni fogjuk Tagságunkat. Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy sürgõs esetekben tisztségviselõin-
ket, jogászainkat és az iroda munkatársait mobil telefonszámaikon a költözés idõszakában is elérhetik. A költözéssel járó esetleges kom-
munikációs fennakadásokkal kapcsolatban Tagságunk szíves megértését kérjük.

Dr. Varga Ferenc irodavezetõ

Zsámboki Beatrix: a munkahelyi gondok
megoldásában az FRSZ is közremûködhet

A Független Rendõr Szakszervezet
Jogsegélyszolgálata június 1-jével új
munkatárssal gyarapodott: Zsámboki Be-
atrix két és fél éve végzett az ELTE jogi ka-
rán. Ismerve pályafutását, nem túlzás azt
állítani, hogy a 33 éves jogász hölgy élete ed-
dig a tanulásról szólt.

- Életrajzi adataiból ugyan kitûnik, hogy
ön Budapesten született, ám azt is tudhatjuk,
hogy gyermek- és ifjúkora jelentõs részét hol
az Északi-középhegységben, hol Németor-
szágban töltötte.

- Valóban így van, s ezért is rendkívül
szerencsésnek mondhatom magam. Szüleim
az ország egyik legszebb tájáról, az Északi-
középhegységrõl költöztek Budapestre, de a
helyben maradt rokonság természetesen
örömmel fogadta a frigyükbõl származó
gyermeket - vagyis engem. Úgyis fogalmaz-
hatnék, hogy fél életemet Cigándon, a nagy-
mamánál töltöttem, ám ez csak részben igaz.
A család egyik része ugyanis a Ruhr-vidé-
ken él, s ami a szocializmusban még kurió-

zumnak tûnhetett: 12 éves koromtól nyara-
kat tölthettem el Németország „kapitalista”
részén. Érthetõ tehát, hogy az ebbõl adódó
elõnyöket tanulmányaimban is hasznosítani
kívántuk – szüleim egy, akkor még ugyan-
csak különlegesnek számító német tagoza-
tos általános iskolába irattak be. Kõbányán
viszont már spanyol és orosz nyelvet tanul-
tam a Szent László Gimnáziumban, ahonnan
egyenes út vezetett a Budapesti Tanítóképzõ
Fõiskola német-tanító szakára. Rövid ideig
tanítottam is egy XVI. kerületi katolikus ok-
tatási intézményben, ám mivel a pedagógu-
sok egzisztenciája, társadalmi megbecsült-
sége egy évtizeddel korábban sem volt már
tökéletes, igyekeztem váltani.

Praktikusnak tûnt a jogi egyetem elvégzése,
s ma már – doktori címmel a tarsolyomban -
azt mondhatom: egyszerûbb bejutni egy felsõ-
oktatási intézménybe, mint azt elvégezni.

- A katedra és egy fegyveres testület kö-
zött azonban óriási a különbség még annak
is, aki otthonosan mozog a különbözõ kultú-
rák és nyelvek világában. Mi vonzotta a
rendõrséghez, s érezte-e valaha, hogy a
gyengébb nem képviselõjeként esetleg hát-
rányt szenved hivatali elõmenetelében?

- Amikor a jogi egyetem mellett döntöt-
tem, az is nyilvánvalóvá vált számomra:
megkönnyíti a tanulást az olyan munkahely,
ahol megszerzett ismereteimet a gyakorlat-
ban is hasznosítani tudom – ezért választot-
tam a rendõrséget. A tisztképzõ elvégzése
után a XVI. kerületi kapitányság igazgatás-
rendészetének lettem a munkatársa, s itt ide-
genrendészettel foglalkoztam. Ez azonban
meglehetõsen egysíkú munkát jelentett, s bi-
zonyára habitusom motivált arra, hogy egy
kreatívabb állást keressek. Így kerültem a X.
kerületi kapitányság bûnügyi osztályára,
ahol gazdasági bûncselekményekkel kellett
foglalkoznom. Ez rendkívül izgalmas beosz-
tás volt, hiszen olyan esetekkel kellett fog-
lalkoznom, melyek gyakran az elkövetõk ré-
szérõl is komoly intellektuális képességet
tételeztek fel. Úgy is fogalmazhatnék, hogy
ezek egyfajta szellemi párharcok voltak a
bûnelkövetõk és a bûnüldözõk között, s ez
komoly szakmai kihívást jelentett számom-
ra. Valószínûleg megfelelõen láthattam el
feladataimat, mert másfél év után Dr. Bajtai
Miklós - akkori fõnököm - alosztályvezetõ-
vé nevezett ki. Bevallom, ezt a beosztást
„nagy falatnak” tartottam és meglehetõsen
sok kételyt kellett leküzdenem addig, amíg a
felkérésre igent mondtam. Visszatekintve
erre az idõszakra azért bízom abban, hogy
munkámmal nem okoztam csalódást. Ez a

beosztás egyébként azért is fontos volt, mert
napjainkra már sikerült megszoknom a ve-
zetéssel óhatatlanul együtt járó helyzeteket,
teendõket, az ügyek szintézisre emelését és
a társszervekkel való kapcsolattartást. 

-Szakmai pályafutását és ígéretesnek tûnõ
karrierjét egy örömteli esemény szakította
meg: két évvel ezelõtt kislánya született. 

- Ez órási élmény és csodálatos felelõsség
egy nõ életében – érthetõ tehát, hogy azóta
feszül bennem a kérdés: újabb baba, vagy
munkahelyi váltás. S bár a szülési szabad-
ságról visszatérve ismét átvehettem az al-
osztály irányítását, mégis az utóbbi mellett
döntöttem - az idõ és az események is meg-
értek erre. A Független Rendõr Szakszerve-
zet által meghirdetett jogászi állást sikerült
elnyernem, s bízom abban, hogy ez kölcsö-
nös megelégedésünkre szolgál majd.

- Életének újabb fejezete akár az ugrás a
mélyvízbe címet is viselhetné! Korábban volt
egyáltalán kapcsolata a szakszervezettel, s
eddigi tapasztalatai alapján  hogyan látja:
milyen munkahelyi konfliktusokban kell ön-
nek jogászként képviselnie az FRSZ tagjait? 

Nem teljesen ismeretlen számomra az ér-
dekvédelmi munka, hiszen négy éve magam
is a szervezethez tartozom, az FRSZ által
szervezett programokon általában megjelen-
tem, s mindig érdeklõdéssel olvastam a
FRÁSZ jogi rovatát is. Azt gondolom: a
munkahelyi konfliktusok pontosan tükrözõd-
ni fognak feladataimban, hiszen már kerüle-
ti szinten is körbefonják az állomány tagjait
a súlyos gondok. Rendkívül nagy a rendõrök
leterheltsége, napi szinten érzékelhetõ a tes-
ti-lelki fáradtság, s ezt még tetézi az anyagi
ellentételezés hiánya. Probléma van a túl-
órák kifizetésével, s úgy látom, gyakran már
csak a munka- és hivatástudat mozgatja a
szervezetet. S bár rokonszenves a „látható
rendõrség” szlogen, hamarosan nem lesz, ki
látszódjék - akkora ugyanis a létszámhiány,
melyet tovább súlyosbít majd a tömeges
nyugdíjazás. A megoldásban komoly fele-
lõssége van és lesz az érdekvédelmi szerve-
zeteknek: az érdekegyeztetõ fórumokon fel
kell hívnunk az irányítók figyelmét a rend-
õröket foglalkoztató problémákra, anyagi és
egzisztenciális helyzetük stabilizálásának
társadalmi szükségességére. Ebben a folya-
matban szeretnék érdemben részt venni, még
akkor is, ha – Churchill híres üzenetének
kissé szabad felhasználásával – egyelõre nem
marad számomra más, mint vér és verejték.
Könnyek helyett azonban remélhetõleg jó
kedv és sikerek kísérik majd munkámat.

Süli Ferenc

Névjegy

Dr. Zsámboki Beatrix
Született: Budapest, 1974.06.06.

Iskolai végzettsége: tanítóképzõ

fõiskola, rendõr tisztképzõ, ELTE

jogi kar, göttingeni egyetem német

jogi részképzés

Családi állapota: férjezett, egy két-

éves kislány édesanyja

frasz 2 szam.qxd  2007.06.08.  11:35  Page 8



A k t u á l i s 92007/6. számFRáSZ

Június 4-e az egyik leg-

gyászosabb napja a ma-

gyar történelemnek!

Nem véletlenül hívják a

magyar fájdalom napjá-

nak. 

Nemzetünket - törté-

nelme során - számos

tragikus, megalázó ese-

mény érte már (muhi

csata, mohácsi vész

stb.), de olyan, mint

1920. június 4-én, még

nem. Nincs még egy

olyan esemény, amely -

nemzedékrõl nemzedék-

re átadva a szégyen, a

megaláztatás, a kisemmizettség érzését - egységbe fogja e

kis ország polgárait.

A trianoni békeszerzõdés részét képezi az I. világháborút

lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének.

A szerzõdés Magyarország új határainak megállapítása

mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát (35.000 fõ-

ben), megtiltotta légierõ és nehézfegyverek tartását. 

Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmá-

nyát is. 

1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon Kastélyban

(egyes - téves - források szerint a Kis Trianon Kastélyban),

a franciaországi Versailles-ban. 

A szerzõdést a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely

akkor nem lett a tagja a Népszövetségnek, nem írta alá. Az

USA és Magyarország között késõbb Washingtonban szü-

letett meg a békeszerzõdés, amely a Népszövetség vonatko-

zó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezik a trianoni-

val.

A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi

Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem

folyt, az Antant képviselõi fogadták a magyar küldöttsé-

get, és egyszerûen közölték vele a feltételeket. Ezután

átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumo-

kat, majd pár nap múlva - lényegében anélkül, hogy fi-

gyelembe vették volna a magyar érveket - közölték a

döntést. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson

amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alap-

ján jelölték ki.

A szerzõdést végül a lényegében erre kinevezett

Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei,

Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Bernárd Ágos-

ton, népjóléti miniszter írták alá. A szerzõdést az 1921. évi

XXXIII. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe,

ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben

jelent meg.

Magyarország az alábbi területeket veszítette el:

1./ Erdély és jelentõs területek Magyarország keleti részé-

bõl (az ún. Partium, valamint a Bánság keleti része, az Al-

föld egy része Romániához került. 

2./ A szlovákok, rutének által is lakott északi területek

többsége, így a Felvidék, a Csallóköz és Kárpátalja Cseh-

szlovákiához került.

3./ Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része,

valamint a Muraköz az újonnan alakult Szerb-Horvát-Szlo-

vén Királyság része lett. 

4./ Nyugaton egy sáv, a Felsõõrvidék Ausztriához került,

ahol késõbb Burgerland néven önálló tartományt hoztak lét-

re az új területekbõl.

5./ Északon Szepes és Árva megyébõl kb. 500 km² terüle-

tet Lengyelország kapott meg. 

6./ A szerzõdéssel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz

került az 1102 óta a magyar korona fennhatósága alá tartozó

Horvátország is. Fiume (mai neve Rijeka) városa is a ma-

gyar korona része volt, de rövid önállóság után Isztriával és

Zárával együtt Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugo-

szláviához csatolták.

A békeszerzõdés eredményeképp a Magyar Királyság el-

veszítette területének több mint kétharmadát (az ország terü-

lete 282 000 km²-rõl 93 000 km²-re csökkent).

A Magyar Királyság lakóinak száma 18, 2 millióról 7, 6

millióra esett vissza.

Noha az elcsatolt területeken élõk többsége nem volt

magyar nemzetiségû, a békeszerzõdés során az országha-

tárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi

vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömb-

ben élõ magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mint-

egy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam ha-

tárain, azaz magyarok kerültek szülõföldjükön kisebbség-

be. 

Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a

termõföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat

62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az

ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került

a szomszédos országok birtokába. 

A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet

Magyarországon vasút egynél több sínpárral. Magyarország

azokról az Európán kívüli területi elõjogokról is lemondott,

amelyek a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia területéhez

tartoztak. 

Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak

tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségû értelmi-

ségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy ré-

szük Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések

után is csak részben találtak munkát.

A Trianonban megállapítottakhoz hasonló terület- és em-

berveszteség Magyarországot a XVI. század óta nem érte. A

sokk, amelyet az akkori magyar társadalom átélt, mai ésszel

és érzelmekkel szinte elképzelhetetlen. Nem volt olyan tár-

sadalmi osztály, réteg vagy csoport, amely a trianoni hatá-

rokba belenyugodott volna, és nem volt olyan politikai párt,

amely ne követelte volna a revíziót. 

A trianoni szerzõdés okozta következmények úgy a ma-

gyar, mint a nemzetközi politikában már egy másik történet-

sor képét állítják elénk.

Komáromi Zoltán

A magyar fájdalom napja!
(A TRIANONI BÉKESZERZÕDÉS)
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A LIGA szakszervezetek alapvetõ feladatának tekinti, hogy a
dolgozók munkabiztonsági és munkaegészségügyi helyzetén ja-
vítson. Az ennek érdekében kidolgozott stratégia fontos célja,
hogy tájékoztassa a munkavédelmi érdekképviseletekben
résztvevõket a munkaegészségügy és a munkabiztonság aktuá-
lis helyzetérõl és kérdéseirõl – hangzott el többek között a LI-
GA május 21-22-én megrendezett II. munkavédelmi konferen-
ciáján, a MÁV Lokomotív Hotels Rt. gárdonyi üdülõjében. Az
FRSZ-t Gombos József és dr. Béli László képviselte.

A munkavédelem normatív szabályozásában a tavalyi konferen-
cia óta eltelt idõszakban bekövetkezett változásokról Spiegel István
tartott elõadást. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-
ügyelet (OMMF) fõtanácsosa beszélt a munkavédelmi állami irá-
nyítási és hatósági feladatokról, majd a Munkavédelmi Törvény
módosítását szükségessé tévõ tényezõkrõl, így az egységes munka-
védelmi felügyeletrõl szóló kormányrendeletrõl is. Tapasztalatok
igazolják, hogy nagyon sok munkavédelmi bírságot szabnak ki
azért, mert nem használják az elõírt munkavédelmi eszközöket –
mondta a szakértõ. 

Az egyéni védõeszközökkel szemben támasztott követelmények-
rõl, a megfelelõségük tanúsításáról, valamint az ellenõrzésrõl
Fónyad Béláné tartott elõadást. Az OMMF vezetõ fõtanácsosa ki-
emelte: az Európai Uniós csatlakozás óta csak olyan védõeszköz al-
kalmazható az ártalmak elleni védekezésben, melyek EK-, illetve CE
jelöléssel rendelkeznek, emellett nagyon fontos a gyártó által össze-
állított tájékoztató is. 

Az OMMF helyérõl, szerepérõl és feladatairól, valamint a ver-
seny- és közszféra munkavédelmi feladataihoz történõ kapcsolódá-
sáról Nesztinger Péter beszélt. Az OMMF közép-dunántúli munka-
védelmi felügyelõség igazgatója – egyebek mellett – elmondta,
hogy az érdekvédelemnek észrevételezni kell azokat a munkaválla-
lók által jelzett helyi gondokat, problémákat is, melyeket csak a hét-
köznapok tapasztalatai hozhatnak felszínre. Elhangzott, hogy a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint évente mint-
egy 350 ezer ember hal meg a munkahelyi balesetekben, emellett
többen sérülnek meg munkahelyi, mint közlekedési balesetekben. 

A munkaegészségügy helyérõl, szerepérõl, a verseny- és közszfé-
ra feladataihoz történõ kapcsolódásáról, valamint a regionális szer-
vezés és az egészségügyi reformmal összefüggõ változásokról pedig
dr. Ludván Miklós tartott elõadást. Az Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézet fõtanácsosa – egyebek mellett – a
munkavédelemrõl szóló törvény ÁNTSZ-re és annak feladataira vo-
natkozó módosításairól, illetve az egészségügyi törvény
munkahigiénére vonatkozó fejezeteirõl is szólt. Ezt követõen a fog-
lalkozási betegségekrõl és a fokozott expozíciós esetek bejelentésé-
rõl és azok kivizsgálásáról beszélt Ludván Miklós fõorvos.

A munkahelyek, a munkaeszközök felülvizsgálatának kötelezett-
sége, jelentõsége és hatásai címet viselte Kálmán László elõadása.
A munkabiztonsági szakértõ a munkavédelmi üzembe helyezési el-
járásról, az üzembe helyezés elrendelésérõl, az azt megelõzõ vizs-
gálatról, a munkaeszközök használat közbeni felülvizsgálatáról,
majd a kisfeszültségû erõsáramú berendezések érintésvédelmének
ellenõrzõ és az idõszakos ellenõrzõ felülvizsgálatairól beszélt.

A munkavédelemben szereplõ paritásos testület létrejöttének tör-
vényi alapjairól, az alacsonyabb normatívákban történõ megjelen-
tetésrõl, valamint a testületben résztevõk körérõl, feladataikról és
jogosítványaikról Hartai Ferenc adott elõ. A Fõcze Lajos Alapít-
vány a Munkavédelmi Képviselõkért alapítója beszélt a munkahe-
lyi érdekegyeztetés 2004 májusa utáni struktúrájáról, a munkavé-
delmi érdekképviselet (munkahelyi munkavédelmi bizottság) mû-
ködésének tapasztalatairól, további feladatairól, valamint az általa
alapított Alapítvány munkájáról is. Hartai Ferenc kiemelte: annál a
munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább 50 fõ, és a

munkavédelmi képviselõk mûködnek, össz-munkáltatói szinten pa-
ritásos munkavédelmi testület mûködik. Létrehozását a munkáltató
és a munkavállalók közötti tanácskozás, döntés-elõkészítés intéz-
ményes fórumának megteremtése indokolta, benne egyenlõ lét-
számban vesznek részt a munkáltató és a munkavállaló képviselõi. 

A konferencia második napján a szakszervezetek, a munkavédel-
mi érdekképviselõk munkavédelemben történõ részvétele, jogosít-
ványai, s ezek háttere volt a témája Sörös István elõadásának. Ezt
követõen Pál Attila a munkavédelmi ellenõrzések szervezésérõl,
tervezésérõl, levezetésérõl, valamint a munkavédelmi ellenõrzé-
sek tervezéséhez és levezetéséhez szükséges iratokról, okmányok-
ról, jegyzõkönyvekrõl, a visszaellenõrzés módszertanáról adott
hasznos tanácsokat. A témakör kiscsoportos formában történõ fel-
dolgozása után a konferencia tapasztalatait Talabér Zoltán foglal-
ta össze. A LIGA elnökségi tagja – egyebek mellett – elmondta: a
tavalyi konferenciához képest idén mi, megjelent szakszervezeti
tisztségviselõk már a szakma mélységeibe is betekinthettünk, emel-
lett hû képet kaphattunk a munkavédelmi törvény aktuális módosí-
tásairól, valamint az FRDÉSZ akciótervében megfogalmazott
munkavédelmi ellenõrzésekre készülve is hasznos munícióhoz ju-
tottunk.

Gombos József általános ügyvivõ mellett dr. Béli László szakér-
tõként vett részt a gárdonyi továbbképzésen. Az FRSZ munkavé-
delmi és jogi szakértõje annak idején még Fábián Ágotával, az
FRSZ alapító elnökével együtt végezte el a munkavédelmi tanfo-
lyamot, most õt kérdeztük a tapasztalatokról.

- Jó a LIGA kezdeményezése. Jómagam mindig felfrissítem a
megszerzett ismereteimet. Azért is szükség van erre, mert a munka-
védelem annyira speciális terület, hogy minden évben számtalan
jogszabályi változás áll be a Törvényben és egyéb szabályzókban
is, ezeket pedig követni kell. Nagyon fontos elmondani azt, hogy a
munkavédelem olyan tevékenység, melyet csak szakképzettséggel
rendelkezõ személy folytathat. Ugyanakkor a szakszervezet ellenõr-
zései az élet- és munkakörülményekre vonatkoznak, tehát ott nem
feltétlenül szükséges a szakember részvétele. Egyébként az FRSZ is
elkezdte a munkavédelmi ellenõrzéseket. A rendõrök élet- és mun-
kakörülményeit az ország minden régiójában a helyi tisztségvise-
lõk, munkavédelmi szakemberek bevonásával kontrolláltuk. Az el-
lenõrzésekrõl a visszajelzések figyelembe vételével készítettünk egy
összefoglaló jelentést. Voltak olyan kapitányságok, õrsök, ahol
azonnal be kellett volna zárni vagy szüneteltetni kellett volna a te-
vékenységet. A megállapításainkat elküldtük a munkahelyi és szak-
mai vezetõknek, ami után vagy új kapitányságok jöttek létre vagy
megfelelõ szintû felújításokat végeztek. Az FRSZ által kezdeménye-
zett ellenõrzések során a munkáltató partnerként viselkedett, foly-
tatni kell ezeket az ellenõrzéseket. 

A LIGA által kiadott ,,Szakszervezeti kiskönyvtár” sorozatban a
mostani elõadássorozatból emlékeztetõ kiskönyv készül.

Kép és szöveg: Szita Róbert

Középpontban a munkabiztonság
és a munkaegészségügy
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Magyarországon a politikai átalakulást követõen, az egypárt-

rendszer és az egy szakszervezeti rendszer (SZOT) felszámolá-

sával, a politikai pártok kialakulásával kezdetét vette a szak-

szervezeti mozgalom megújulása is. Rendkívül gyorsan szerve-

zõdtek az ágazati szakszervezetek és ezek szövetségei, föderá-

cióik. 

A rendszerváltást megelõzõen a fegyveres rendvédelmi szfé-

rában a hivatásos állományúak érdekképviseleti tevékenységét

a szolgálati szabályzat tiltotta. Bár az elsõ szabad választást kö-

vetõen az Országgyûlésben valóságos törvénykezési dömping

indult el, a fegyveres szféra köztársasági elveknek megfelelõ

jogharmonizációjára több mint öt évet kellett várni. 

Nem vártak azonban azok a rendõrök, tûzoltók, vámosok, ka-

tonák, akik a Munka Törvénykönyvére, valamint az Egyesülési

Törvényre hivatkozva, szembeszállva a hivatásosokat sújtó til-

tó jogszabályokkal, félig illegalitásban, megalakították ágazati
szakszervezeteiket.

A fegyveres szférán belül, Közép-kelet Európa átalakuló

rendszerei közül, elsõként a Független Rendõr Szakszerve-
zet alakult meg 1989-ben. Rendkívül fontos volt számukra,

hogy ne legyenek egyedül, ebbõl adódóan, megalakulásuk pil-

lanatától a társ fegyveres szervek felé fordultak, keresve az

együttmûködõ partnereket. Minden anyagot és tapasztalatot

rendelkezésükre bocsátottak saját szakszervezeti szervezõdé-

sükhöz.

A fegyveres szférán belül újonnan megalakuló Független

Rendõr Szakszervezet (FRSZ), a Hivatásos Tûzoltók Független

Szakszervezete (HTFSZ), a Polgári Védelmi Dolgozók Érdek-

védelmi Szövetsége (PVDSZ) és a Vám- és Pénzügyõrök Füg-

getlen Szakszervezete (VPFSZ) között rendszeres, nagyon jó

személyes és egyéb kapcsolat alakult ki. Az azonos érdekek

megnyitották a folyamatos párbeszédet. Ezt fejlesztették, alakí-

tották abba az irányba, hogy szakszervezeteiknek együtt kell

mûködni, célszerû összefogni, mert azonosak a problémáik, ér-

tik egymás nyelvét, hasonló gondokkal küszködnek. A tapasz-

talatcsere ez idõszakban már napi szinten zajlott.. 

Tudni kell, hogy ezek az érdekképviseleti szervezetek nem

részesültek a volt SZOT vagyonból, külföldrõl semmit, és az ál-

lamtól sem kaptak semmilyen támogatást, kizárólag a tagok
által befizetett tagdíjból mûködtek.

Az irányító minisztériumok szembenállása, a parancsnokok

tiltása, az egyre nehezedõ anyagi körülmények ellenére, a fegy-

veres szféra - gyermekcipõben járó - szakszervezeteinek taglét-

száma rohamosan nõni kezdett, köszönhetõen az ,,úttörõ“ sze-

repet felvállaló szakszervezeti aktivisták harcias és következe-

tes kiállásának, a parancsnoki túlkapások és törvénysértések

megakadályozása, a testületek demokratizálása, a szociális kö-

rülmények javítása érdekében.

A közös gondjaik és ezek megoldása közelítette egymáshoz a

szakszervezeteket, felismerve azt, hogy a közös fellépés haté-

konyabb, eredményesebb lehet. Egyik ilyen közös probléma

volt, hogy a hasonló parancsuralmi, hierarchikus rendszer-

ben mûködõ szervezeti egységeknél, azt a szót, hogy 

SZAKSZERVEZET, a parancsnokok és politikusok egyszerû-

en nem tudták, nem voltak képesek felfogni.

Ezzel szemben a társadalom nagy szimpátiával fogadta törek-

véseiket, hogy a rendõr, a katona, a tûzoltó is polgár, egy fegy-

veres is polgár és jogaik is azonosak.

Rövid idõn belül kialakult az az egységes gondolat, hogy szövet-

ségbe kellene tömörülni. Az oktatásokat, a tapasztalatok átadását

sokkal racionálisabb, gazdaságosabb együtt megoldani. 

A kezdeti, egymás támogatása, egymás menedzselése termé-

szetszerûen vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy nem csatlakoz-

nak más, már meglévõ szövetséghez, hanem megalakítják a sa-

ját, önálló fegyveres szövetséget. 

A Független Rendõr Szakszervezet, a Hivatásos Tûzoltók Füg-

getlen Szakszervezete, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi

Szövetsége, a Vám- és Pénzügyõrök Független Szakszervezete,

1991. november 20-án alapította meg a Fegyveres és Rendvédel-
mi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségét (FRDÉSZ.

Kezdetét vette a szövetségi szintû együttmûködés, a dolgo-

zók érdekképviseletének együttes kidolgozása, közös akciók

tervezése, a munkáltatókkal a Kollektív Szerzõdések, Együtt-

mûködési Megállapodások kidolgozása, megkötése. 

A FRDÉSZ akkor és jelenleg is egyedülálló, nemcsak Euró-

pában, de a világon is, hiszen nincs még egy olyan szakszerve-

zeti tömörülés, amely kizárólag csak a fegyveresek szakszerve-

zeteit tömörítené magába. 

Az FRDÉSZ megalakulásától kezdve, a szövetség keretein

belül, az általános szolidaritás elve alapján, a tagszervezetek

segítik egymás érdekvédelmi munkáját, átadják a szerzett ta-

pasztalatokat, szövetségi szintû továbbképzéseket tartanak a

szakszervezeti tisztségviselõk részére, szükség szerint anyagi

támogatást is nyújtanak egymásnak, szolidaritást vállalnak egy-

más akcióinál, ha kell, közösen lépnek fel a munkavállalók ér-

dekében. Mindezt teszik a Szövetség jelmondatának szellemé-

ben, mely így hangzik: ,,Összefogás, szolidaritás, fegyver-
barátság!“

A közösen megalkotott és elfogadott Alapszabálynak megfe-

lelõen az FRDÉSZ-t soros elnök irányította, ezen a poszton, a

tagszervezetek vezetõi félévente váltották egymást.

Erre az idõszakra a hivatásos állomány bérének felzárkóztatá-

sa, a túlórák kifizetéséért történõ fellépések, az egyre nehezedõ,

szûkülõ mûködési kondíciók, a munkafeltételek és munkakörül-

mények javításáért vívott küzdelem volt jellemzõ.

Az FRDÉSZ 1992-tõl szorgalmazta a szolgálati törvény meg-

alkotását, aktívan vett részt annak kidolgozásában és politikai

nyomásgyakorlásával jelentõs szerepe volt abban, hogy végül is

1996-ban a Parlament elfogadta a sokáig húzott-halogatott

Szolgálati törvényt. 

Balázs László
alelnök

A kezdõ lépések
AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE I. RÉSZ
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Mindenki számára ismeretes, hogy a Független Rendõr Szakszervezet
1992-ben, a volt szocialista országok közül elsõként lett tagja a CESP-
nek. De mi is az a CESP? A CESP (Conseil Européen des Syndicats
de Police francia betûszó) a Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsa,
nemzetközi rendõrszakszervezet, mely európai szinten védi az érdeke-
inket, és minden tagországának lehetõséget ad a vélemény nyilvánítás-
ra, és esetleges közös fellépésre minden európai rendõrt érintõ ügyben.

A CESP Végrehajtó Bizottsága 2007. május 10-12 között Riminiben,
Olaszországban ülésezett, melyen részt vett az FRSZ delegációja is
Pongó Géza fõtitkár vezetésével. Az ülés témája „Speciális jogok egy kü-
lönleges hivatás számára” volt, mert nagyon sok európai országban hiá-
nyoznak az alapvetõ munkafeltételek, nem megfelelõ a bérezés, és a túl-
órákat sem fizetik ki. Ez a gyakorlat tehát nemcsak nálunk, hanem más
országokban is megfigyelhetõ volt, más, tõlünk nyugatabbra lévõ orszá-
gokban sem egyszerû a helyzet. Kialakult tehát egy általános, közösen el-
fogadható álláspont, melyet a Végrehajtó Bizottság tagjai az ülés zárónyi-
latkozatába foglaltak, és azt nagy többséggel megszavazták. A zárónyi-
latkozatot mellékelten leközöljük, mert azt az Európai Unió döntéshozó

szerveihez, az Európa Tanácshoz és a tagországok kormányaihoz is el
fogja juttatni a CESP Fõtitkári Irodája. Gérard Greneron, a CESP fõtitká-
ra körlevelet küldött a tagországok szakszervezeti vezetõinek, melyben
átütõ sikernek nevezte a Riminiben megrendezett VB ülést, számos eddig
vitás kérdésben sikerült megegyezniük a tagországok képviselõinek, a zá-
rónyilatkozat tanúsága szerint közös álláspontot alakítottak ki, illetve
egységes elvi követelményeket fogalmaztak meg európai szinten minden
rendõr számára. Sikerként értékelte a fõtitkár még azt a tényt is, hogy ez
volt az elmúlt évek egyik legeredményesebb VB ülése, mert sikerült
olyan mélyreható, érdemi kérdéseket felvetni, mely témákban komoly vi-
ta bontakozott ki. Ezért meglátása szerint a CESP egy új korszakba lépett
– közeledve fennállásának 20. évfordulójához – a megváltozott világpo-
litikai és gazdasági környezet új kihívások elé állít bennünket, így a szak-
szervezeteket, szakszervezeti szövetségeket is. A CESP készen áll a vál-
tozásra, a megváltozott körülményekre idõszerû válaszokkal, a képvise-
let valódi tartalommal való megtöltésével, hiszen tagjainak létszáma 19-
re bõvült, így már 300.000 európai rendõrért áll ki az európai szintéren. 

CESP tagság – áttörés európai szinten

A Független Rendõr Szakszervezet dele-
gációja a Szlovén Rendõrszakszervezet
(Policijski Sindikat Slovenije, PSS)
meghívására Szél József elnök és Pongó
Géza fõtitkár vezetésével 2007. május 7-
én részt vett a PSS által meghirdetett
reggel 8 órától kezdõdõ egyórás, figyel-
mezetõ forgalomlassító demonstráción a
rédicsi határátkelõnél. A forgalomlassí-
tásról a magyar társszerveket elõzetesen
értesítették, a demonstráció a magyar ha-
tárfogalomban fennakadást nem okozott.

A demonstráción jelen voltak a szlovén
média képviselõi és más CESP (Rendõr-
szakszervezetek Európai Tanácsa) tag-
szervezetek országainak szakszervezeti vezetõi, a Tanács elnöke, és fõtit-
kára - ezzel is kifejezve, erõsítve a tagországok szakszervezetei közti szo-
lidaritást. 

Branko Prah, a PSS elnöke a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy
jobb munkakörülményeket és magasabb bért követelnek a rendészeti
dolgozók részére, mert a szlovén rendészeti dolgozók bére és munka-
körülményei elmaradnak az uniós átlagtól, (bár még így is lényegesen
jobbak, mint hazai kollégáinké.)

A szlovén televízió magyar szerkesztõ-
ségének nyilatkozva Pongó Géza fõtitkár a
magyar helyzetrõl szólva elmondta, hogy
Magyarországon jelenleg van napirenden a
rendõrség és a határõrizeti szervek össze-
vonása. Ezzel összefüggésben hangsúlyoz-
ta, hogy az integráció végrehajtása során
nem szabad figyelmen kívül hagyni a dol-
gozók érdekeit és leszögezte: az FRSZ ki
fog állni a tagság jogainak és érdekeinek
védelmében.  Nem engedhetõ meg az,
hogy az átszervezésekrõl, új struktúrák ki-
alakításáról a megkérdezésünk nélkül dönt-
senek.

A demonstráció Szlovéniában nagy saj-
tóvisszhangot kapott, a híradások fõcímben számoltak be az egyik legfor-
galmasabb szlovén határátkelõn történtekrõl. Branko Prah több tévéadó-
nak is nyilatkozott élõben, a szlovén közszolgálati televízió esti hírösz-
szefoglaló-riportmûsorában is a reggeli eseményekkel foglalkozott.

A demonstráció befejezését követõen szakszervezetünk delegációja
részt vett a PSS Moravske Toplicében megrendezett országos kongresszu-
sán, ahol a szlovén szakszervezet elnöke, aki a CESP elnöke is egyben, is-
mét meggyõzõ arányú bizalmat kapott a küldöttektõl. 

Forgalomlassító demonstráció Rédicsen

A Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsa Végrehajtó Ülése 19
ország (300.000 rendõr) képviseletében, melybõl 16 az Európai
Unió tagja 2007. május 10-12. között Riminiben (Olaszország) ült
össze „Speciális jogok egy különleges foglakozás számára” cím-
mel. 

A CESP kinyilvánítja, hogy a rendõrök hivatásának különleges
jellemzõi vannak:

- Állandó elérhetõség, mindig, mindenhol, minden idõben és kö-
rülmények között. Ez különösképpen igaz a bûnügyi nyomozások-
ra, ami éjjel-nappali elérhetõséget követel meg, szabad- és ünnep-
napokon, nemzeti ünnepek alkalmával, valamint szabadság idején
egyaránt. 

- A bûncselekmények kiszámíthatatlan volta, és az ellenük foly-
tatandó azonnali harc.

- Az állandó életveszély.
- Óriási pszichikai nyomás és érzelmi stresszhelyzet a rendõri

munka során.
- Az egészségtelen munkakörülmények, melyek között a rend-

õrök dolgozni kénytelenek.
- Szigorú munkajogi elõírások, melyek nem teszik lehetõvé sem-

milyen más keresõ foglalkozás folytatását, illetve a nem fizetett te-
vékenységek pedig engedélykötelesek. 

A CESP kinyilvánítja, hogy a rendõrök hivatása speciális jogokat kíván:
- A munkaügyi és szociális jogokról szóló Módosított Európai Szo-

ciális Charta minden állampolgárra érvényes, így a rendõrökre is.
- A munka és a magánélet összehangolásához való jog.
- A pihenéshez és a szabadidõs tevékenységekhez való jog.
- A munkatehernek megfelelõ bérezéshez való jog.
- Azok a rendõrök, akik szakszervezeti tevékenységet folytatnak, jo-

guk van korlátozás nélkül kifejteni érdekképviseleti tevékenységüket.
- A kollektív tárgyalásokhoz való jog.
A CESP kinyilvánítja azt a követelését, hogy ezeket a fenti jogokat

minden európai rendõr kapja meg. 
A CESP minden tagországának együttmûködésével ki fog dolgozni

egy, minden európai rendõrre érvényes minimális munkaügyi és szo-
ciális standardokat tartalmazó dokumentumot, melyet minden európai
intézményhez eljuttat, különösen az Európai Bizottsághoz, az Európa
Tanácshoz, valamint minden tagország kormányához.

A CESP minden tõle telhetõt meg fog tenni annak érdekében, hogy
a tagországok kormányai elfogadják és biztosítsák ezeket a jogokat. 

Elfogadását követõen ez a dokumentum általánosan elismert, és kötele-
zõ érvényû alapdokumentum kell, hogy legyen minden EU-hoz csatlakoz-
ni kívánó ország számára is. A CESP Végrehajtó Bizottsága

Az oldalt összeállította: Bélai Gábor

ZÁRÓNYILATKOZAT
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A budapesti speciális régió dobogókõi

oktatásán Gombos József, az FRSZ bu-

dapesti speciális régióelnökének meg-

nyítója és aktuális tájékoztatója után az

FRSZ alapvetõ dokumentumairól

Bernáth Kata és dr. Béli László, a doku-

mentumszerkesztõ bizottság tagjai tar-

tottak tájékoztatót. 

Az érdekképviselet szintjei címet vi-

selte Balázs Lászlónak, az FRSZ ügyvi-

võjének elõadása, míg a jogsegélyszol-

gálat aktuális ügyeirõl dr. Tordai Gábor, a szakszervezet jogsegély-

szolgálatának vezetõje számolt be.

A pszichológiai blokkot Kóta Hedvig és Király Edina szakpszicho-

lógusok, a BRFK egészségügyi osztályának munkatársai tartották.

Pongó Géza fõtitkári tájékoztatójában – egyebek mellett – a

nyugdíjrendszer átalakítása mellett arról beszélt, hogy a rendõrség

szinte egy átlagos munkahellyé degradálódott.

- Tudom, nem egészséges, hogy 38-45 éves emberek, kollégák el-
mennek nyugdíjba.

Az inflációkövetõ béremelést sem adják meg. Folyamatosan de-
monstrálunk tavaly óta, s remélem, minél többen együtt leszünk a
június elsejei fáklyás demonstráción. FRDÉSZ, FRSZ szinten hoz-
tunk színt a LIGA konföderáció életébe. Nem fogadjuk el a konver-
genciaprogramot, hiszen elfogadhatatlan, hogy ránk, bérbõl és fi-
zetésbõl élõkre rakják a terheket - mondta az FRSZ fõtitkára.

Ezt követõen a majdnem kétmillió ember ellátásával foglalkozó,

július elsejével megalakuló ÁEK létrejöttének körülményeirõl, az

állam gondoskodó szerepének hiányáról, a mûtétekre való több hó-

napos várakozásokról, a kafeteria-rendszerrõl, a bankszámla-ügy-

rõl, a rendõrség és a határõrség integrációjáról, a pályázat útján el-

nyerhetõ rendõrõrsi beosztásokról és a novemberi kongresszus elõ-

készületeirõl is beszélt. 

A második nap során ötórás kommunikációs tréninget tartott a

Rendõrtiszti Fõiskola (RTF) pszichológiai tanszékvezetõje,

Csernyikné dr. Poth Ágnes.

A rendõrség legtekintélyesebb szervezetéhez tartoztak azok a
rendõrök, akik a gyanú szerint megerõszakoltak egy 21 éves
lányt, és szintén a Rendészeti Biztonsági Szolgálat állományá-
ban teljesítettek szolgálatot azok az autópálya-rendõrök, aki-
ket vesztegetés gyanúja miatt tartóztattak le. A Rebisz kötelé-
kében dolgoztak az õszi utcai zavargások során a tüntetõk ellen
fellépõ símaszkos, azonosító jelvény nélküli egyenruhások is. 

A rendõrségen belül megmutatkozó válság viszonylag gyorsan,

három nap alatt vezetett a felelõs vezetõk eltávolításához, noha az

elõzõ napokban még többnyire azt hangoztatták az illetékesek,

hogy nincs szükség felelõsöket keresni a felsõbb szinteken. A mi-

niszterelnök május 20-án bejelentette: elfogadja az igazságügyi és

rendészeti miniszter lemondását, Gyurcsány Ferenc elõzõ nap már

felmentette az országos és a budapesti rendõrfõkapitányt, velük

együtt távozik egyébként a Rebisz vezetõje is. 

Kondorosi Ferenc, az igazságügyi és rendészeti tárca államtitká-

ra arról tájékoztatott, hogy Petrétei József maga ítélte meg úgy,

hogy be kell adnia lemondását. A miniszter összehívta legközeleb-

bi munkatársait és tájékoztatta õket döntésérõl. Mint mondta, má-

jus 31-ig hivatalában marad, addig döntés is születik utódjáról. Fel-

mentették tisztségükbõl május 31-i hatállyal Bene László országos-,

és Gergényi Péter budapesti rendõrfõkapitányt is, jelentette be

Gyurcsány Ferenc. A kormányfõ közölte: távozik posztjáról Dobo-

zi József, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) vezetõje is.

Az új igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint az új országos
rendõrfõkapitány személyére a 17. oldalon található írásunkban
még visszatérünk - a szerk.

A miniszterelnök egyébként azt mondta: ezek a döntések nem egy

konkrét ügy miatt születtek. Úgy fogalmazott: „Az események együtte-

sen, egy idõben, konkrét egyedi tartalmuk és azok végsõ jogi megítélé-

sétõl függetlenül alkalmasakká váltak arra, hogy a korábban csak politi-

kai természetû vita (...) általános társadalmi vitává (váljon) és társadalmi

közbizalom-gyengüléshez vezessen“. A rendõrség az elmúlt közel egy

évben nagyon sok vita középpontjába került, mondta Gyurcsány Ferenc.

Errõl is beszélgettem a REBISZ meg-

bízott választmányi elnökével, Berta Ti-

borral.

- A szeptemberi-októberi eseményso-
rozatot nem emésztette meg a társada-
lom. Ma legjobban az érinti a csapatot,
miként ítéli meg a társadalom az elmúlt
hetekben történteket. Nem a rendõrség,
hanem a rendõrségnél dolgozó embe-
rek követték el ezeket a bûncselekmé-
nyeket. 

Az erkölcsi-fegyelmi állapotot tönkre
vágta ez a helyzet. Megtört mindenkit

ez az eset. A kollégák egymás között beszélgetnek, értékelik az
ügyet. 

Véleményem szerint az FRSZ-nek nem kell beleavatkozni az ügy-
be, álláspontom alapján most a türelem, a tolerancia, a nagyon sok
szakmai munka, a társadalom megfelelõ hozzáállása, a teherbíró-
képesség szükségeltetne.

Ha válságot emlegetünk, szerintem akkor sincs jó rendõr és rossz
rendõr.

- Mi a véleménye a REBISZ távozó parancsnokáról?
- Szakmai vezetõként, becsületes emberként ismertem meg, sze-

memben így is távozik Dobozi tábornok. A parancsnok mellett kiál-
lunk, köszönetet nyilvánítunk áldozatos, a beosztottakért mindvégig
kiálló munkájáért. A külvilágnak, a szakmának, a parancsnokért szól
az az aláírás-gyûjtési akció, melyet a laktanyából, a kiképzési
alosztálytól indítottak, szerveztek a kollégák. 

A REBISZ a dolgát teszi. Ez a csapaterõ katonai jellegû: kemény
hierarchia, parancs, beavatkozás jellemzi munkánkat. 

Szerintem mindig önálló döntéseket kell hozni, hiszen a testület
megítélése, az egyéni felelõsség a legfontosabb. Az elmúlt években
nem tudtunk megfelelõ színvonalon kimenni a civilek irányába, a
testület zárt, ezen belül a REBISZ még zártabbá vált - ez is hoz-
zájárulhatott ahhoz, hogy idejutottunk. 

Tizenhét éve, amikor csak kormányváltás van, fõkapitányok jön-
nek-mennek. A végrehajtó testületnél a szakmai munkához nem kell
esetenként más és más fõkapitány. A kisrendõrök ugyanis az alkot-
mányos rendre tettek esküt, nem a fõkapitányokra.

- szita -
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Türelem és tolerancia kell
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A legfontosabb érték az egészség, és mi most beléphetünk a XXI.
századba – többek között ezt mondta dr. Szekeres Imre honvédel-
mi miniszter, amikor ünnepélyes keretek között, a szaktárcák és

az országos hatáskörû szervezetek vezetõi, valamint a Magyar
Honvédség (MH) és a társ fegyveres- és rendvédelmi szervezetek
magas beosztású tábornokai, a szakszervezetek elnökei, alelnökei
jelenlétében - május 20-án – átadta az MH dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központot, az ország immár legkorszerûbb
egészségügyi intézményét.

A csapatzászló behozatala és a Honvéd Együttes Férfikarának

elõadásában elhangzott Himnusz után a budapesti, XIII. kerületi

Pap Károly út 1. szám alatti MH dr. Radó György Honvéd Egész-

ségügyi Központban (MH HEK) dr. Szekeres Imre honvédelmi mi-

niszter köszöntõ beszéde hangzott el.

A szakminiszter - miután felidézte az immár két évtizede tartó be-

ruházás történetét - kiemelte: A honvéd egészségügy átalakítása része
a haderõ-átalakítás folyamatának, és mi most beléphetünk a XXI. szá-
zadba, hiszen felépült és már folyik a gyógyítás a kórház épületeiben.
A gyógyítási lehetõségek azonban már ma messze meghaladják az
MH igényeit, ezért a július elsejével létrejövõ Állami Egészségügyi
Központ (ÁEK) szervezeti keretében felajánljuk az egészségügyi intéz-
ményt a MÁV, a fegyveres- és rendvédelmi szervezetek dolgozóinak,
valamint a lakosságnak, vagyis a fõváros III.-IV.-VI.-XIII.-XIV.-XV.-
XVI. kerületi polgárainak.

A honvédelmi tárca irányítója hozzátette még, hogy ez az egész-

ségügyi centrum legalább 10 évvel meghaladja a korát az orvos-

technikában, az ellátás szervezettségében és sokrétûségében.

A helyszínen megtudtuk, hogy a legkorszerûbb intézményt vál-

tozatlanul igénybe vehetik a korábbi igényjogosultak, vagyis: a hi-

vatásos- és szerzõdéses állomány tagjai, a köztisztviselõk és közal-

kalmazottak, a nyugállományúak, valamint az õ családtagjaik.

A honvédelmi miniszter ezt követõen köszönetet mondott mind-

azoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a XXI. száza-

di körülmények létrejöttéhez, majd elismeréseket adott át a honvéd

egészségügy legkiválóbbjai és a kórházi beruházásban részt vettek

számára.

Az ünnepélyes szalagátvágásban dr. Szekeres Imre honvédelmi

miniszter és az átadás alkalmából elõléptetett dr. Hetei Péter orvos

vezérõrnagy, az intézmény vezetõje mûködött közre. A rekonstruk-

ció végrehajtását õrzõ emléktáblát Havril András vezérezredes, a

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Fõnöke leplezte le.

A Szózat hangjai után intézménylátogatáson vehettek részt a

megjelent vendégek és a sajtó munkatársai.

XXI. századi körülmények

Változnak a vizitdíj szabályai
Megváltoznak a vizitdíj szabályai júliustól - jelentette be az
egészségügyi miniszter. Horváth Ágnes elmondta: bõvül a
mentességet élvezõk köre, bizonyos esetekben azonban
emelkedik a díj összege.

Az egészségügyi miniszter a kormányszóvivõi tájékoztatón el-

mondta: nem kell vizitdíjat fizetniük a mentõszolgálat, a honvéd-

ség, a rendõrség és a katasztrófavédelem dolgozóinak, ha szolgá-

lat-teljesítés közben szerzett sérüléseik miatt fordulnak orvoshoz.

Horváth Ágnes közölte: szintén mentességet kapnak a tüdõszûré-

sen résztvevõk, illetve azok, akik legalább 30-szor adtak már vért.

Szólt arról is, hogy a módosítások szerint a szüléseknél nem

kell kifizetni a kezelés árának 30 százalékát, akkor sem, ha a

várandós nõ a maga választotta orvoshoz megy.

Az egészségügyi tárca vezetõje az InfoRádió Aréna címû
mûsorában szólt arról is, hogy megmarad a 18 éven aluliak vi-

zitdíj-mentessége, de azoknak a szülõknek, akik a háziorvos he-

lyett azonnal a szakorvoshoz fordulnak, fizetniük kell.

Mentességet kapnak a kórházi napidíj alól azok, akik króni-

kus betegségük miatt kerülnek be egy egészségügyi intézmény-

be.

A honvédelmi miniszter elbírálta az Állami Egészségügyi Köz-

pont vezetõi beosztásaira kiírt pályázatokat, az intézmény fõigaz-

gatójának Szilvásy Istvánt kérte fel - közölte a szaktárca az MTI-

vel.

A fõigazgatói és a gazdasági igazgatói helyekre hét-hét pályá-

zatot nyújtottak be, a szakmai testület a fõigazgatók közül három

pályázót tartott alkalmasnak a posztra - olvasható a távirati iro-

dához eljuttatott közleményben. A három pályázó közül Szilvásy

Istvánt fõigazgatónak, a fõigazgatói posztra pályázó másik két

jelölt közül Drávucz Sándort tudományos és stratégiai fejleszté-

sért felelõs fõigazgató-helyettesnek, Grósz Andort katonai fõ-

igazgató-helyettesnek kérte fel Szekeres Imre honvédelmi mi-

niszter.

A honvédelmi miniszter felügyeletével július elsején 1156 aktív

ággyal, és mintegy 2800 munkatárssal megalakuló Állami Egész-

ségügyi Központ (ÁEK) átveszi a Honvédelmi Minisztérium, az

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egészségügyi intézmé-

nyei, az Országos Gyógyintézeti Központ és a két fõvárosi MÁV

kórház feladatait. A megbízások az ÁEK megalakulásával, július

1-jétõl lépnek hatályba. 

A miniszter „a kiválasztáskor nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy

az intézmény vezetésében képviselve legyen minden olyan nagy

múltú, színvonalas ellátást biztosító kórház, amelynek feladatait az

Állami Egészségügyi Központ veszi át” - áll a tárca közleményé-

ben.

Elbírálták a pályázatokat:
Megvannak a kórházi vezetõk
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A foci kupa kelet-magyarországi területi döntõje május 11-én a
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola sportpályáján került meg-
rendezésre. A rendezéshez az iskola vezetése és az érintett dolgo-
zói nagyban hozzájárultak: a lehetõségekhez mérten nagyszerûen
rendezték be az iskola sportpályáját. 

A megyei selejtezõkbõl a kelet-magyarországi területi döntõre
összesen 15 csapat jutott tovább. A technikai értekezleten a csapat-
vezetõk megegyeztek abban, hogy az elõzõ évinél több csapatra és
a meleg idõre tekintettel a játékidõt lecsökkentették 10 percre.

A döntõt Bagi István r. alezredes, az iskola megbízott vezetõje
ünnepélyes keretek között nyitotta meg.

A mérkõzések két füves, és egy bitumenes pályán lettek lejátszva.
Három csoport került kialakításra. Csoportokon belül körmérkõzé-
sek voltak, és a csoportelsõk kerültek be az országos döntõbe. A cso-
portelsõk között - a technikai értekezleten a csapatvezetõk megegye-

zése alapján - nem volt sorrendiséget eldöntõ mérkõzés. 
A meccsek a sorsolásnak megfelelõen, rendben le is zajlottak. A

csapatok sportszerûen játszottak, durva szabályszegésre nem került
sor. A mérkõzésekkel kapcsolatosan 1 óvás érkezett versenybizott-
sághoz. A bizottság a kiírásnak megfelelõen bírálta el a bejelentést,
és mivel nem találta bizonyítottnak az abban foglaltakat, ezért an-
nak nem adott helyt. A döntõn résztvevõk egy jó ízû ebéd elfo-
gyasztása után, kellemesen elfáradva, de jó hangulatban indultak
haza. 

Az országos döntõbe Salgótarján, Mezõtúr és a Szolnoki Bv csa-
pata jutott tovább.

A területi döntõ befejezése szintén ünnepélyes keretek között
történt. Az okleveleket és emléklapokat Kása András, a Tanintéze-
ti Tagozat titkára adta át a résztvevõknek.

Demján Zsolt, régióelnök

FRSZ Focibajnokság: Kelet-Magyarország

Cristiano Ronaldon ugyan kissé lötyögött a fõvárosi vízmûvek
emblémájával díszített kezeslábas, de a máskor oly elegáns sztárt
ez most kevésbé zavarta – boldog volt, hogy az álruhás trükkel be-
jutott a Független Rendõr Szakszervezet által szervezett területi fo-
cidöntõre a Vágóhíd utcába. Fegyelmezett sportember lévén termé-
szetesen még akkor sem tiltakozott, amikor a mérkõzések szüneté-
ben fellocsoltatták vele a salakpályákat.

Tagadhatatlan: Ronaldo boldog volt, mert olyan klasszisokat lát-
hatott közvetlen közelrõl, akikkel az Old Traffordon is szívesen gu-
rította volna a bõrgolyót – még akkor is, ha az új igazolások miatt
szinte bérelt helye lenne a kispadon.

A sok nagy csatát megélt portugál csillag nem véletlenül vágyott
a nagy derbire:  tudomása szerint hosszú évek óta már csak ez az
egyetlen esemény ad némi reménysugárt arra, hogy újjáéledhet a
magyar virtus, hogy Puskásék után is lesz még világverõ csapa-
tunk. Lehetett persze még egy ok, amiért Ronaldo az angol bajnok-
ság finisében Alex Ferguson mester jóváhagyása nélkül a Vágóhíd
utcát vette célba: ez pedig az a húspástétom volt, melyet a bevetés-
re váró csapatok tagjai oly jóízûen fogyasztottak kenyérre kenve. A
mérkõzések után megtartott doppingvizsgálatokból egyelõre csak
annyi került nyilvánosságra, hogy az étek sült lapockát és oldalast

tartalmazott, melyet darálás után hagymával és titkosított fûszerek-
kel ízesítettek.  /Az ínyenceknek bõvebb információ az FRSZ
titkárságán… a szerk./ 

Öszeállításunkban most azokat szólaltatjuk meg, akiknek nem
volt alkalmuk a társakkal együtt a pályán villogni. Marozs Mihály
az FRSZ GBEO csapatának hátvédje  egy meccset abszolvált, majd
a következõn 5 percnyi játék után a lábához kapott és cserét kért:

- Az orvos részleges izomszakadást állapított meg - egy idõre tehát
befellegzett a focinak, pedig heti két alkalommal ez volt a progra-
mom. Nem az ellenfelekkel van a baj, nem õk okozták a sérülést – né-
hány kilóval több van rajtam az ideálisnál, s így sajnos ki vagyok té-
ve a hasonló problémáknak. Az alapok pedig jók, hiszen sportgimibe
jártam, s Nyíregyházán tagja voltam a korosztály legjobb csapatá-
nak, ám egy makacs sérülés véget vettem pályafutásomnak. Maradt
az örömfoci a barátokkal, s ezek a nagyszerû tornák, ahol valóban
van néhány egészen kivételes képességû srác. Ezúttal is pazar a han-
gulat, s ami nagyon fontos: a játékvezetõk igazi partnerek a salakon.

Posztós Mihály csapatkapitány ugyancsak
sérülés miatt hiányzott a Vágóhíd utcai ütkö-
zetekbõl, de az oldalvonal mellett kiadott uta-
sításaiból is érzékelhetõ volt, hogy a társak
nem véletlenül az õ karjára akasztották más-
kor a kapitányi szalagot. Az erzsébeti váltás-
parancsnok igazi közösségi ember, s nemcsak
azért, mert immár közel tucatnyi éve a szak-
szervezet tagja:

- A csapat a jelenlegi felállásban is 100%-
os, vagyis abszolút esélyes a jó helyezésre –
úgy látom, egyáltalán nem hiányzom a csatársorból. Remek a szín-
vonal, sportszerûek a játékosok, a bíróknak alig kell sípjukba fújni-
uk - tavaly sokkal keményebb meccsek tanúi lehettünk. Elmondtam
persze elvárásaimat is a fiúknak, amely így hangzik: a játék öröme
mellett csak a gyõzelem az elfogadható. Fontosak ezek a találko-
zók, hiszen erõsítik egy-egy kollektíva összetartozásának érzését, s
egyúttal kitûnõ propagandája az egészséges életmódnak. Ezúttal is
tökéletes a szervezés, s mindössze két kritikai észrevételem van:
gyakrabban kellene hasonló rendezvényeket szervezni, s azt tapasz-
talom: már a kispályás fociban sincs – legalábbis a rendõrségnél –
megfelelõ számú utánpótlás.

Süli Ferenc

Cristiano Ronaldo a Vágóhíd utcában

Az FRSZ focikupa
döntõjébe jutott csapatok:
A továbbjutó 11 csapat:

Pesterzsébet Adyligeti Szakközépiskola
Dabas Csendõr
Szolnok BV. Salgótarján
Mezõtúr Bonyhád
Körmend Szekszárd
Nagyatád

A fenti csapatokhoz még a Kispest csatlakozik.

Nyugat-Magyarországon történt
Május 19-én a csopaki rendészeti szakközépiskola csodálatos környe-

zetében küzdöttek a három nyugati terület nevezett csapatai. Bonyhád,
Körmend, Szekszárd és Nagyatád jutottak a június 30-án, az RSZKK
Vágóhíd utcai  sporttelepén megrendezésre kerülõ országos döntõbe.

Valamennyi résztvevõnek gratulálunk sportteljesítményéhez,
külön köszönetünket fejezzük ki a sportszerû viselkedésekért. A
döntõbe jutottak készüljenek a végsõ, nemes versengésre, ahol
ismét értékes díjakat és ajándékokat nyerhetnek!

Csizmadia László
régióelnök
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2007. 05. 20-án az FRSZ Szolnok BV tagszervezete, és az FRSZ Szol-
nok városi tagszervezete közös szervezésében Családi és gyermeknap
került megrendezésre a Rendõrségi csónakházban Szolnokon.

A rendezvényen 80 fõ vett részt. Elsõként rendõrkutyás bemuta-
tót, ezt követõen a szolnoki Wing Chun Kung Fu Egyesület bemu-
tatóját nézhették meg a jelenlévõk. A sportiskola tanárának vezeté-
sével gyermek váltóversenyek kerültek megrendezésre értékes nye-
reményekkel. Folyamatosan rendelkezésre állt a gyermekek részé-
re légvár, a rendezvény egész ideje alatt, valamint megtekinthették
a rendõrségi motorkerékpárt. A legnagyobb sikere a Szolnoki
Vizirendészeti Kapitányság által biztosított motorcsónaknak volt,
melyet a legtöbb résztvevõ kipróbált. 

Bakó Károly

Csak az FRSZ lépett fel határozottan a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság létszámcsökkentése során, amikor eredménye-
sen képviselte az érintetteket: a felmentésre, - s ezzel az utcára
- kerülõk száma majd harmadára csökkent, és köztük a tör-
vény szerinti járandóságokon felül további 15 millió forintot
oszt szét a munkáltató.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságon (a továbbiakban:
KSZF) csoportos létszámcsökkentést rendeltek el. A létszámcsök-
kentés elõzménye, hogy ez év januárjában a jogszabályi változás
miatt a BM Központi Gazdasági Fõigazgatóság (a továbbiakban:
KGF) egyes feladatait a KSZF hatáskörébe utalta, és ezzel együtt a
KGF érintett feladataival foglalkozó személyi állomány a KSZF ál-
lományába került a munkáltató személyében bekövetkezõ jogutód-
lással. A jogutódlást megelõzõen azonban a KGF állományában
rendeltek el létszámcsökkentést, amelyet a munkáltató személyé-
ben bekövetkezõ jogutódlás felülírt, és azt így nem lehetett végre-
hajtani (ld. bõvebben a honlapon 3/2007. számú Fõtitkári Tájékoz-
tatóban – a szerk.). Szakszervezetünk akkor is elsõként lépett fel a
tervezett létszámcsökkentés jogi akadályaira irányítva a figyelmet.
A KSZF elfogadta az érveinket, és a létszámcsökkentést elhalasz-
totta, amíg saját költségvetési forrásait és az ellátandó feladatkörö-
ket megvizsgálja. 

A KSZF április 27-én konzultációs tárgyalást tartott az érdek-
képviseletekkel a tervezett létszámcsökkentés végrehajtásáról. A
KSZF ekkor fedezethiányra hivatkozva – a törvény szerinti járan-
dóságokon felül - nem ajánlott fel semmilyen juttatást, amely a fel-
mentéssel járó hátrányokat enyhítené. 

Szakszervezetünk – a konzultáción részt vett mintegy féltucatnyi
érdekképviseleti szerv közül egyedüliként – kifogást nyújtott be a
létszámcsökkentés végrehajtásával szemben. Megfogalmaztuk
azon határozott igényünket, hogy a felmentésre kerülõk számát
csökkenteni kérjük azzal, hogy a munkáltató a nyugdíjjogosultsá-
got szerzõket részesíti elõnyben, alkalmazza a prémiumévek prog-
ramot, felkutatja a szabad státuszokat, és a felmentésre önként je-
lentkezõk számára is felmentési idõt és végkielégítést biztosít. 

Nem nyugodtunk bele abba sem, hogy a KSZF nem ajánlott fel
a törvényen felüli további juttatást a felmentettek részére. A mun-
káltató elfogadta javaslatainkat, és azt ajánlotta fel, hogy fentiek
teljesítése mellett bruttó 15 millió forintot oszt szét egyenlõ mér-
tékben a felmentettek között. Ezzel a tartalommal az egyeztetõ el-
járást eredményesnek tekintettük, és a létszámcsökkentés tárgyá-
ban a konzultáció immár a többi szakszervezet részvételével to-
vább folytatódhatott.

A létszámcsökkentés végeredménye röviden számokban is kife-
jezve: 89 fõs létszámcsökkentést tervezett a KSZF végrehajtani, a
felmentéssel „utcára kerülõk” számát sikerült a harmadára lefarag-
ni, és köztük a munkáltató bruttó 15 millió forintot oszt szét egyen-
lõ arányban. A KGF állományából átkerült közalkalmazottak ese-
tében a KGF kollektív szerzõdése és a BÉT megállapodás szerinti
járandóságokat, köztük az évi kötelezõ elõresorolást is a KSZF
2007. évben vállalja teljesíteni. 

Fentiekrõl beszélgettünk az FRSZ MEH Központi Szolgáltatá-
si Fõigazgatóság tagszervezeti titkárá-
val, Bózsa Lajosnéval, aki rögtön az
elején megemlíti dr. Tepliczky
Miklósnét, Mártit (képünkön)  mint a
tagszervezet megálmodóját. Õ mond-
ta, hogy döntsétek el, küzdeni akartok
a jogaitokért vagy továbbra is hátrá-
nyos helyzetben, mostohagyerekként
akartok élni. 

- A decemberi létszámleépítést – an-
nak ellenére, hogy egyeztetési kötele-
zettséget ír elõ a törvény - az érdekkép-
viseletek vezetõivel, a Közalkalmazotti
Tanács vezetõivel, a BRDSZ, az FRSZ
tisztségviselõkkel kezdték. Az FRSZ fõ-
titkára sem értett egyet a létszámleépítéssel.  

Mostohagyereknek éreztük magunkat, ami járt (bérlet, étkezési
jegy), azért is könyörögnünk kellett, alapvetõ problémáink voltak,
azokat a juttatásokat sem kaptuk meg, melyeket a kollektív szerzõ-
dés biztosított, így jutottunk arra az elhatározásra, hogy megalakít-
juk tagszervezetünket. 

Tizenhatan azonnal beléptek. A tagság érekeit figyelembe véve
minden járandóságot ki akarunk harcolni. Elsõ nekifutásra elége-
dettek vagyunk, most 23-an tartozunk a tagszervezethez, de lehet
még fejlõdni, tagokat toborozni. A szakszervezet biztonságot ad: a
jogsegélyszolgálat, az üdültetés, a klasszikus szolgáltatások, így a
szociális ügyek is jó közösségformáló erõt, a valahová tartozást je-
lentik. Annak ellenére, hogy csak hat hete, az átszervezés és a kö-
rülötte kialakult együttmûködés miatt alakultunk, már a közös
programokon is törjük a fejünket, tudjuk, hogy kell a kikapcsoló-
dás, az aktív pihenés - mondta Bózsa Lajosné (képünkön).

A tennivalók azonban ezzel korántsem fejezõdtek be, hamarosan
újabb feladatok elé állítja az érintet-
teket az élet, hiszen a 2008-ra vonat-
kozóan új, egységes kollektív szerzõ-
dést kívánnak kötni a munkavállalók
érdekében.

A dolgozók továbbra is a KSZF-
nél aláírt megállapodáshoz ragasz-
kodnak, ellenkezõ esetben munka-
ügyi perek sorozatát indítják, hiszen
senkit nem lehet kiszolgáltatott hely-
zetben tartani.  

Az ismertetett történet tanulsága
pedig az, hogy az interneten egyes
(virtuális) szakszervezetek által köz-
zétett hangzatos nyilatkozatok a
munkavállalói érdekek védelméhez
nem elegendõek, valós eredményeket csak felkészült szakszerveze-
ti tisztségviselõkkel és szakmailag felkészült jogi apparátussal le-
het elérni!!!

Jogsegélyszolgálat és Sz.R.-K.N.F.

Mostohagyerekek?

Szolnoki családi és
gyermeknap
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Az elmúlt hetek botrányai miatt Petrétei József igaz-
ságügyi miniszter is lemondott tisztségérõl. Utóda
Takács Albert lett. A leköszönõ ombudsmant meg-
hallgatták az illetékes bizottságok. A kormánypártok
támogatták, az ellenzéki képviselõk pedig elutasítot-
ták Takács Albert kinevezését. A június 4-én esküt
tett miniszter politikamentes rendõrséget ígért.

- Azt vállalom, hogy a rendõrségnek a nyugodt,
szakmai tevékenységét biztosítom. Mindent el fo-
gok annak érdekében követni, hogy a rendõrsé-
gen belül se keletkezzenek politikai konfliktusok és azért is megte-
szek mindent, hogy se ilyen, se olyan politikai nyomás a rendõrsé-
get ne érje - fogalmazott Takács Albert.

A botrányok miatt nemcsak a budapesti fõkapitány távozott, ha-
nem az országos is. Bene Lászlót szintén május 31-i hatállyal me-
nesztette Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájé-
koztatón jelentette be, hogy június 1-jétõl Bencze József lesz az or-
szágos rendõrfõkapitány. A VPOP eddigi rendészeti fõigazgatójá-
ról a kormányfõ azt mondta, hogy olyan felkészült szakemberre
van szükség, aki képes lesz helyreállítani az állampolgárok bizal-
mát a szolgálat, a hivatás, a rendõrség iránt, emellett visszaadja és
megerõsíti a rendõrök önbizalmát is. 

- A szabadság, a rend és a tisztesség elválaszthatatlanok egymás-
tól. Politikamentes, a polgárokkal tisztelettudó, a bûnnel szemben vi-
szont könyörtelen rendõrséget ígérek. Meggyõzõdésem, hogy a rend-
õrség tisztességes, felkészült és elhivatott emberekbõl áll. A testület
több tízezer tagja nap mint nap azért húz egyenruhát, hogy védjék az

emberek biztonságát, vagyonát, életét, testi épségét. És ez akkor is
így van, ha néhányan közülük méltatlannak bizonyulnak arra, hogy
viseljék ezt az egyenruhát – ezt már az új rendõrfõkapitány mondta. 

Bencze József a legnagyobb kihívásnak a rendõrség és a határõr-
ség integrációjának végrehajtását tartja, ugyanakkor idõt kért, hogy
a szükséges személycseréket végrehajthassa.

A budapesti rendõrfõkapitánynak dr. Tóth Gábor dandártáborno-
kot, míg a REBISZ parancsnokának Papp Károly dandártábornokot
javasolta a szakminiszter. Kinevezésünkre várhatóan - lapzártánk
után - június 15-i hatállyal kerül sor.

- at -

Hivatalba léptek

,,Az egészségügy szinte olyan fontos,
mint az illetményemelés!”

A fenti szavakat az FRSZ vezetõi tagozatának május 4-i közgyûlé-
sén, Balázs László köszöntõ szavai után, Pongó Géza mondta. Aktuá-
lis tájékoztatójában az FRSZ fõtitkára – egyebek mellett – a folyamat-
ban lévõ peres ügyekrõl, a szabadságok kiadásának szabályozásáról,
majd a MÁV kedvezmények ügyérõl beszélt. Ezt követõen a civilesí-
tés és az ezzel kapcsolatos átjárhatósági szabályzókról, az igényjogo-
sultak részére járó egészségügyi ellátásról, az Állami Egészségügyi
Központról (ÁEK), az esetlegesen megmaradó járóbeteg-ellátásról,
valamint a vizitdíj-problematikáról is elmondta álláspontját a fõtitkár. 

- A BM-kórház sajnálatos megszûnésével hamarosan óriási gon-
dokkal kell megküzdenünk, már most akut problémával állunk
szemben: van-e pénz a kötelezõ orvosi vizsgálatokra, megmarad-e
a járóbeteg-ellátás? Ezek a kérdések sürgõsen megválaszolandók,
hiszen ma már az egészségügy szinte olyan fontos, minden munka-
vállalót érintõ kérdés, mint az illetményemelés.

A budapesti Fehér úti lõtéren megrendezett szakszervezeti ese-
ményen a rendõrség és a határõrség integrációja, s az ezzel kapcso-

latos civilesítés, valamint szervezeti átalakításról rendelkezésre ál-
ló legfrissebb információk is szóba kerültek. A fenti kérdésekkel
kapcsolatban több tisztségviselõ is elmondta véleményét. 

Sz.R.

A Független Rendõr Szakszervezet az indokolatlan különbségtétel el-
kerülése érdekében megkereséssel fordult az IRM rendészeti szakál-
lamtitkárához és az RTF fõigazgatójához. Az említett szervek állomá-
nyában berendelés vagy vezénylés alapján szolgálatot teljesítõ, de a
Rendõrség rendelkezési állományába tartozó kollégák ugyanis nem ré-
szesültek – a bérfejlesztés elmaradásának kompenzálásaként – a Rend-
õrség Napja alkalmából az ORFK vezetõje által a hivatásosok számá-
ra kifizetni rendelt 50.000 Ft összegû jutalomból, illetve a közalkalma-
zottak számára biztosított 25.000 Ft összegû üdülési csekkbõl. Pongó
Géza lapunk tudósítójának adott tájékoztatása szerint kezdeményezé-
sük csak az RTF tekintetében vezetett eredményre, a minisztérium
azonban forráshiányra hivatkozással elzárkózott a juttatás néhány tu-
catnyi kolléga számára történõ biztosításától. A fõtitkár véleménye
szerint a fentiek is jól példázzák, hogy mennyire „fontos” a minisztéri-
um vezetése számára a rendõri állomány munkájának elismerése.

f.v.

FRSZ – Zsaru infó

Az FRSZ dunaújvárosi tagszervezete szervezésében dunaúj-
városiak csoportja részt vett a Heti hetes mûsor felvételén. A
jó hangulatú mûsor közben lehetõség nyílt arra, hogy a mû-
sor sztárjaival közös fotó készüljön. A képrõl a szereplõk kö-
zül Hernádi Judit hiányzik.

Juhászné Ihász Magdolna

Heti hetes

Bencze József 1954. március 23-án született Szik-
szón. Nõs, két gyermek édesapja. 1996-ban végzett a
József Attila Tudományegyetemen, majd elvégezte a
Rendõrtiszti Fõiskolát is. Ezt követõen tanult a Vám-
és Pénzügyõr Iskolában is. 1985 és 1989 között a
Nagykátai Rendõrkapitányság vezetõje volt. 1990-
tõl a Belügyminisztériumban dolgozott osztályveze-
tõként, majd négy évig volt az V. Kerületi Rendõrka-
pitányság vezetõje. Egy évig pedig polgármesterként
dolgozott Farmoson.

1995 és 1997 között a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott fõ-
tanácsadóként és a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság el-
nöke volt. 1997-tõl lett Vám- és Pénzügyõrség rendészeti fõigaz-
gatója. Bencze József ezen kívül a Magyar Rendészettudományi
Társaság Igazgatási Tagozatának Elnöke, a Gazdálkodási Tudo-
mányos Társaság hon- és rendvédelmi tagozatának társelnöke és
tanít a Rendõrtiszti Fõiskolán is.
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A gyönyörû, harmincezres lakosú kisvárosban rendezték meg

az elsõ Nemzetközi Rendõrlovas találkozót. Sajnos, a meghí-

vott külföldi rendõrcsapatok országai az utolsó pillanatban a

ránk is jellemzõ költségvetésre hivatkozva lemondták a részvé-

telt, de megígérték, hogy jövõre betervezik a nemzetközi kap-

csolatban és költségvetést is teremtenek rá.

Kellemes, napsütéses idõben kezdõdött a rendezvény. Térze-

ne a város piacterén, melyet a REBISZ  rendõrzenekara szolgál-

tatott, majd a polgármesteri hivataltól indulva a résztvevõ lovas

egységek és rendõri, tûzoltói és polgárvédelmi technikák felvo-

nulását láthatták a városon keresztül, a már berendezett

lovaspályára. A rendezvényt Tiszafüred pogármester asszonya,

Pintér Erika nyitotta meg és ünnepi beszéde után jutalmak és

oklevelek átadása következett, melyet a városi polgárõrség ki-

váló munkát végzõ tagjai vehettek át.

A város polgárait szórakoztatta Ayala, a hagyományõrzõ asz-

szonykórus, valamint a határõrség bevetési egységének techni-

kai és harci bemutatója.  Ebéd után megkezdõdött a rendõrlovas

verseny, melyen már részt vett az IRM államtitkára, Kondorosi

Ferenc is.

Színvonalas, technikás volt a verseny, melyen egy rendõrle-

ány is részt vett kiváló eredménnyel. Végül az elsõ Nemzetkö-

zi Rendõrlovas találkozót egyéniben és csapatban is a REBISZ

lovasai nyerték, de nem vallottak szégyent a Kaposvári rk.

rendõrlovasai sem, valamint a többi részvevõ. Különdijat kap-

tak a tiszafüredi polgárõrség lovasai. 

A rendezvényt szervezte és támogatta Tiszafüred polgármes-

ter asszonya, a város polgárõrsége és a fõszervezõ, a REBISZ

IPA egyesület, a Független Rendõr Szakszervezet REBISZ tag-

szervezet, valamint az FRSZ Budapest Speciális Régió támoga-

tásával és még mások segítségével. 

Reméljük, hogy a megjelent vendégek jól érezték magukat és

egy tartalmas kikapcsolódásban és látványban volt részük.

Gombos József
Általános ügyvivõ

Bp.Spec. Régió elnök

A tiszafüredi I. Nemzetközi Rendõrlovas
Találkozón történt
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