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A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA

2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS

A Kispest csapata nyerte az FRSZ focikupát

NÖVELNI KELL A
TESTÜLET
PRESZTÍZSÉT
3. oldal

ÖSSZEHÍVTÁK A KONGRESSZUST
2. oldal

NEM IS A MI
RENDÕRSÉGÜNK
LENNE…
5. oldal

MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN
6 . oldal

BIZTONSÁG, BIZALOM ÉS BECSÜLET 4-5. oldal

NYUGÁLLOMÁNYÚAK:
DARAGÓ ISTVÁN AZ
ÚJ TITKÁR
13. oldal
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Az Országos Választmány 7/2007 számú

HATÁROZATA
A Független Rendõr Szakszervezet Országos Választmánya 2007. július 15-i határnappal írásos szavazással határozott az Alapszabály 30.
b/, valamint a 32. l/ pontjai alapján, a

VII. Kongresszus összehívásáról.
Ideje : 2007. november 26-27-28
Helye: Hajdúszoboszló, Hungarospa Thermál Hotel
Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ
A megyei küldöttértekezletek a 2007. június 30. napi igazolt taglétszám adatok alapján kongresszusi küldötteket választanak az
Alapszabály 30. c/ pontjának megfelelõen, figyelemmel a 30. a/ pontjára.
A küldött választásokról szóló jegyzõkönyveket mellékleteivel / jelenléti ív másolat / valamint a küldöttek mandátum igazoló lapjait,
a megyei választmányok elnökei terjesszék fel az FRSZ KKI-ra legkésõbb 2007. október 10-ig.

Budapest, 2007. július 15.
Szél József
FRSZ Elnöke sk.

Zsaru picur tábor 2007.
nek köszönhetõen már többen letették a nagyesküt, hogy rendõrök
lesznek… -.
A búcsúzás idén is könnyesre sikerült, de a remény, hogy jövõre ismét
találkozhatnak, felszárította a könnycseppeket.
A tábor résztvevõi köszönetet mondanak a Független Rendõr Szakszervezetnek, a dunaújvárosi tagszervezetnek, a Dunaújváros és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítványnak, a szállást biztosító dunaújvárosi önkormányzatnak és a DVG Zrt.-nek, a Suzuki Allegronak (Dunaújváros)
és a Fejér Megyei Önkormányzatnak és nem utolsó sorban a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetésének, akik biztosították utaztatásukat.
A köszönet kijár azon kollégáknak, kolléganõknek, akik nem kis energiával megszervezték a tábort és a 23 rendõrgyermek felügyeletét, ellátását is biztosították. Talán parancsnokaik is értékelik ezen tevékenységüket, hogy kollégáinknak és gyermekeiknek érdekében nem kis energiával
vállaltak felelõsséget egy héten át.
Idén nyáron is megrendezték a Zsaru picur tábort Balatonkenesén
a dunaújvárosi rendõrkapitányság munkatársainak szervezésében.
A 23 általános iskolás gyermek és a hat felnõtt idén is remekül
érezhette magát, hiszen a fürdõzés mellett a kiváló programok szereztek örömet a táborozóknak.
A nyaralás alatt a gyerekek megtekinthettek egy kutyás bemutatót a sümegi kutyaiskola tanoncainak elõadásában, melynek fõszereplõje egy kiválóan kiképzett rendõrkutya volt.
A táborozók ellátogattak továbbá a balatonkenesei vízi õrsre, ahol a vízirendõrök tartottak bemutatót és elõadást munkájukról. A csapat idén ellátogatott a veszprémi állatkertbe is, ahol sok egzotikus és már jól ismert
állatot is láthattak, simogathattak.
A rosszabb idõben pedig közbiztonsági és KRESZ tesztek kitöltésével
vetélkedtek egymással.
Mivel a gyerekekre vigyázó felnõttek is aktív rendõrök voltak, így
közvetlen elbeszéléseikbõl is megismerhették munkájuk szépségét – en-
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Interjú

Növelni kell a testület presztízsét
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, A FÜGGETLEN RENDÕR SZAKSZERVEZET FÕTITKÁRÁVAL
Ismét elõkerült a fiókból a rendõrök számára mintegy vezérlõ elvként alkalmazandó etikai kódex –
az erkölcsi és magatartásbeli szabályozás iránymutatást ad, s egyben követendõ etikai normákat határoz meg, ám jogi következmények nélkül. A múlt azonban számos tanulsággal szolgál a testület
részére annál is inkább, mert az
egyre csökkenõ juttatások mellett
gyakran felidézik a rendõrök azt
az idõszakot, amikor az állományhoz tartozás ténye önmagában kiváltságos helyet jelentett a társadalmi hierarchiában. Vajon így van ez napjainkban is – errõl, és
más aktualitásokról is nyilatkozott lapunknak Pongó Géza, az
FRSz fõtitkára.
- A megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok között szabad-e, érdemes-e a múlt dicsõségén nosztalgiázni - netán ezekre
apellálva kívánják ismét a testület presztízsét növelni?
- Tanulmányozva, kutatva a múltat láthatjuk, hogy a rendõrség –
létrehozásának pillanatától kezdve napjainkig - milyen változásokon ment keresztül. Objektív elemzésekbõl az is egyértelmûvé válik, hogy régen is hasonló alapokon mûködött, vagyis igazodott a
társadalmi kívánalmakhoz, lehetõségekhez – ez a felépítésében, a
szabályozásokban, a feladatok elosztásában tükrözõdött legjobban.
A különbözõ korok és rendszerek, a politikai irányvonalak azonban
nem csak keretet adtak a mûködés rendjére, hanem az állomány kötelezettségeinek meghatározásán túl gondoskodtak a tisztes megélhetés feltételeinek biztosításáról is. Ez utóbbiba különbözõ kedvezmények, járandóságok, juttatások is beletartoztak. Már elõdeink
idejében is nyilvánvaló volt tehát, hogy a tisztes megélhetés alatt
nem a fizetést – amely önmagában is tekintélyes volt - értették csupán a döntéshozók. Elmondhatjuk tehát, hogy hajdanán a rendõr
joggal érezhette magát a magyar társadalom tisztelt és megbecsült
tagjának.
Visszatérve az eredeti kérdéshez: azt érzékelhetjük, hogy napjainkra mindez gyökeresen megváltozott, mert a már meglévõ juttatásokat is egyre kurtítják, s idõnként azt gondoljuk: sok esetben
már nem tartozunk a megbecsült állampolgárok sorába. Egyre nehezebb a szakmai feladatvégzés – még akkor is, ha a rendeletek,
utasítások, törvények alapján dolgozunk. Néha túlzott politikai -,
vagy médiavisszhangot kap egy-egy ügy, s ez veszélyezteti a korrekt munkafolyamatot, hiszen ilyen esetekben óriási pszichikai
nyomás nehezedik a kollégákra.
- A július elején ismét bevezetett etikai kódex azonban bizonyára
segít ezen a problémán.
- Magam is úgy gondolom, hogy helyes döntés volt a rendõrség
körében elvárt erkölcsi és magatartásbeli szabályok ismételt alkalmazása – ez különösen aktuális a közelmúlt eseményeinek ismeretében. A kódex azonban csak iránymutatást, erkölcsi normatívákat
határoz meg, de jogi következmények nélkül. Mégis úgy gondolom, pozitív hatással lesz a testületi tagok mindennapi életére, tevékenységére, vagyis mindarra, amely kedvezõbb képet alakíthat ki
rólunk a társadalomban.
- Úgy tûnik, az érdekvédõk kevésbé tudják hatásosan érvényesíteni a tagok érdekeit, hiszen a közelmúltban több kedvezményt is
megvontak az állománytól.
- Ez a meghatározás talán túlságosan erõs, hiszen a határõrséggel történõ integráció során számítottak a döntéshozók a szakszervezetek véleményére. Információkat, javaslatokat kértek tõlünk, s
ígéretet kaptunk arra, hogy az érdekegyeztetés további folyamatá-

ban is számítanak ránk. Bízunk abban is, hogy az integráció nem
jelent létszámleépítést, s a folyamat zökkenõmentes lesz. Az viszont tény, hogy ilyen jellegû átalakításoknak hosszú évtizedek
óta nem voltunk tanúi, így tehát a közeljövõ kiemelt feladataként
kezeljük az ezzel kapcsolatos egyéni problémákat is. Bár a szakszervezetek nem támogatták a MÁV arcképes igazolványok elvételét, június 30-ával ez a kedvezményünk is megszûnt. A fájdalmas ez ügyben még az, hogy elmaradt a párbeszéd is, s nem tudtunk megállapodást kötni e témakörben, vagyis kényszerhelyzet
elé állították a rendõröket és az érdekvédõket. Ez annyit jelent,
hogy a korábbi korlátlan igénybevétel helyett most évente mindössze 12 alkalommal tudunk 50%-os kedvezménnyel utazni. Ez
újabb kedvezménymegvonást jelent, bár meggyõzõdésünk, az erkölcsi veszteség nagyobb a kormányzat részérõl, mint az anyagi
haszon. Hasonlóképpen zökkenõkkel jár az egészségügyi átállás,
hiszen július 1-ével megszûnt a BM Kórház, s így az ottani járóbeteg-ellátás. Az állomány egy része így egyik napról a másikra
minden értesítés, tájékoztatás nélkül ellátatlan maradt. Most a
BRFK háziorvosai látják el a betegeket, bár itt kapacitás-problémák merülhetnek fel. Több nem aktív és nyugdíjas rendõrt érint
ez az intézkedés. Az ORFK ugyan pozitívan állt a kérdéshez, de a
végeredmény számunkra nem megnyugtató. Úgy látjuk, hogy az
egészségügyi bázis fizikailag képtelen ellátni ezt a betegkört. Tagjaink közül nagyon sokan megkerestek bennünket és elpanaszolták, hogy hosszúak a várólisták az új Állami Egészségügyi Központban, s ugyanúgy panaszkodnak a gyógyítást végzõk, azaz az
orvosok, ápolók is. Közülük százakat bocsátottak el, valószínûleg
egy részüket szabálytalanul. Ez azért is fájó, mert több évtizedes
szolgálat után, érdemeik elismerése nélkül kellett távozniuk megszokott munkahelyüktõl.
- A Független Rendõr Szakszervezet ettõl függetlenül intenzív
tárgyalásokat kezdeményezett több kérdésben: ezek közé tartozik a
szakközépiskolai évek beszámítása, a nyári egyenruha könnyítése,
milyen eredménnyel zárultak ezek a kezdeményezések?
- Felkértük Takács Albert igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy foglaljon állást az aktív állományú rendõrök szakközépiskolai éveinek munkaviszonyba történõ beszámítása ügyében. A miniszter e témakörben megkereste Lomnici Zoltánt, a Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának elnökét, melyben kezdeményezte, hogy a bíróság jogegységi eljárásban vizsgálja meg a
szakképesítést adó szakközépiskolában folytatott tanulmányi idõ
nyugdíjjogosultság szempontjából történõ beszámíthatóságát, illetve a minisztertanácsi határozatban foglaltak társadalombiztosítási szempontból való értelmezését, alkalmazhatóságát. Bízunk
abban, hogy hamarosan megszületik a Legfelsõbb Bíróság döntése, tehát az érintettek még idén dönthetnek saját sorsuk alakításáról. Kértük az országos rendõrfõkapitányt, hogy vizsgálja meg
annak a lehetõségét: nyári idõszakban könnyített ruhában teljesíthessenek a rendõrök szolgálatot. Amikor ugyanis a kormányszóvivõ arra buzdítja a közhivatalokat, engedélyezzék a nagy melegben a hivatalnokok ruházatának könnyítését, „mert ott is emberek
dolgoznak”, akkor elvárható, hogy az utcán szolgálatot teljesítõ
rendõr ruházata is alkalmazkodjon az idõjáráshoz. Reméljük,
hogy a döntést nem a nagy kánikula után hozzák meg az illetékesek. Egyébként sok nemzetközi példa is bizonyítja, hogy bizonyos hõmérséklet felett nemcsak praktikus, de elegáns is tud lenni egy nyári viselet.
Ugyancsak a közelmúlt szakszervezeti sikerei közé tartozik,
hogy megszületett a döntés a beiskolázási segélyekrõl. Ennek alapján a szülõ gyermekenként 14.500 Ft segélyt kap. Tudomásunk
szerint az ORFK-n ezt már bevezették, s remélhetõleg a megyékben sem lesz akadálya annak, hogy ez általános legyen.
Süli Ferenc
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FRáSZ

Biztonság, bizalom és becsület
A FRÁSZ-NAK NYILATKOZOTT AZ ORFK VEZETÕJE
Lapunknak adott exkluzív
interjújában dr. Bencze József rendõr altábornagy –
egyebek mellett – kijelentette: komoly támogatásnak
tartom, és meg is köszönöm,
hogy a reprezentatív szakszervezetek között a Független Rendõr Szakszervezet is
aláírta a rendõrségi etikai
kódexet. Úgy gondolom, a
szakszervezet teszi a dolgát,
ezért pedig egy parancsnoknak, kapitánynak sem szabad megharagudnia.
Az FRSZ hivatalos lapjának az országos rendõrfõkapitány egyéb aktuális
ügyekrõl, így a költségvetésrõl, az integrációról és az
ágazati
érdekegyeztetés
helyzetérõl is nyilatkozott.
– Altábornagy Úr! Fõkapitányi beiktatásakor kijelentette, hogy a
szabadság, a rend és a tisztesség elválaszthatatlanok egymástól. Ön
politikamentes, a polgárokkal tisztelettudó, a bûnnel szemben viszont könyörtelen rendõrséget ígért. Mondataiban a közelmúltban
közzétett, 13 pontból álló rendõrségi etikai kódex egyes elemei –
tisztesség, biztonság, stb. – köszönnek vissza. Mi a kódex üzenete,
különösen arra való tekintettel, hogy a végrehajtási utasítás és a
szankciók még nem állnak rendelkezésre?
– A jogszabályokban elõírt feladatokon és kötelességeken túl, ennél a testületnél olyan erkölcsi tartásra van szükség, amely érték és
mérték, ha úgy tetszik zsinórmérték, mely eligazítást ad a mindennapokban, a munkában és a magánéletben egyaránt. Az etikai kódex ereje abban állhat: minél többen gondolják majd úgy, hogy a
leírtak – saját magukra nézve - betartandók, aki pedig nem tartja
be, azt a közösség saját maga veti ki soraiból. Különösen nagy veszélyei, súlyos következményei vannak tehát, ha a rendõr – a szolgálat tartalma alatt - nem tisztességesen, nem az elõírásoknak, jogszabályoknak megfelelõen jár el, nem etikusan cselekszik vagy él.
Egyetlen rendõr is a rendõrséget minõsíti. Az etikai kódex az egyes
rendõrt, a kollektívát segíti, de az állampolgároknak is eligazítást
ad arról, milyen képet várhat el a testülettõl. Jelenleg valóban
nincs szankciója a kódexben leírtaknak, de azt gondolom, hogy a
kellõ tapasztalatok ismeretében, – akár már egy esztendõ múlva –
miniszteriális szintre emelhetjük, s ekkor már lehet eljárási szabályokat és következményeket is hozzárendelni. A beiktatásomat követõ feladatmeghatározás és ez az etikai kódex is mind azt segíti
elõ, hogy az elmúlt idõszak eseményei okozta elbizonytalanodást
kiheverje a rendõrség, emellett képes legyen az ön- és a közbizalom
megszerzésére is. A mindennapok kihívásainak csak így, folyamatosan stabil eredményt nyújtva felelhetünk meg.
Az állomány és a közvetlen kollégáim számára a biztonság, a bizalom és a becsület hármasát hirdettem meg. A lakosságnak éreznie, tudnia kell, hogy a rendõrség képes a közbiztonságot produkálni, hogy az emberek bízzanak a rendõrségben, hogy legyen a rendõreinknek önbizalma, emellett pedig az is nagyon fontos, hogy a hibázó, a szabályok ellen súlyosan vétõ kolléga ellen nulla tolaran-

ciát hirdessen a testület, vagyis legyen becsületünk, a kollektíva ne
fogadjon némaságot. Ugyanakkor fel kell lépni minden olyan kolléga védelmében, akiket igaztalanul vádolnak meg. Az információs
hatalom világában a lehetõ leggyorsabban kell reagálnunk és a legkorrektebb válaszokat kell megfogalmaznunk.
– A fegyelemkezelõ és a korrupció elleni intézkedési tervet is hamarosan kiadja a rendõrség…
– A tervezet elkészült, az illetékes parancsnokok véleményalkotása, majd azok megfontolása után adjuk ki a dokumentumot. A felvételi, az ellenõrzési rendszer szigorításáról, az összeférhetetlenségi
szabályokról, a képzésrõl és az oktatásról, az együttmûködésrõl, valamint a technikai védelemrõl szóló fejezetek rövid távon és tartósan
is a jogalkotás vagy a belsõ normaalkotás irányába mutatva határozzák meg javaslatainkat.
– Ön több alkalommal is kijelentette, hogy nincs morális válság a
rendõrségnél, ugyanakkor a testületnél lefolytatott belsõ közvélemény-kutatás szerint létezik, fennáll ez…
– A leghatározottabban mondom: nincs morális válság a rendõrségnél. A fennálló problémák – az elmúlt idõszak sajnálatos eseményei, a nyugdíjrendszer változása, a civilesítés folyamata, az integráció, a Hszt. módosításai – valóban egzisztenciát érintenek, bizonytalanságot jelentenek. De senki nem tagadta meg a parancsot, mindenki felvette a szolgálatot, a napi munkateljesítményben néhány esettõl
eltekintve nincs visszaesés, nincs tehát morális válság. Aki farkast kiált, hibát követ el.
– Több mint ötezer bejelentés érkezett már a létrehozott rendõrségi zöld számra. Milyenek a tapasztalatok?
– Az eltelt két hónap alatt érkezett bejelentések nem váltották be reményeinket. Az irreleváns információk tömege mellett a mintegy száz,
konkrétumokon és tényeken alapuló bejelentés még nem szolgálja kellõen a rendõrség fegyelemkezelõ tevékenységének javítását. A megalapozott tények ismeretében büntetõ- vagy fegyelmi eljárást kezdeményeztünk. Az arányt tekintve nincs meg a várt hozadék, hiszen a sértett emberek elévült ügyekben, bántó stílusban közölt, vélt vagy valós problémáikban fogalmazzák meg konkrétumok nélküli vádjaikat.
Természetesen fenntartjuk a zöld számot, azt gondolom, hogy a
kezdeti ,,dührohamot” követõen lecsillapodnak majd a kedélyek.
– Térjünk rá a költségvetésre! Az utolsó – június 25-i – RÉT ülésen elhangzott, hogy 5,1 milliárd forintot elvontak a rendõrségtõl…
– Az egyensúlyi tartalékból - mint minden költségvetési szervezettõl - a rendõrségtõl is a költségvetéssel arányos tételt vontak el. A mi
5,1 milliárdunkból eddig mintegy 700 milliót már visszakaptunk. Arra kértem lehetõséget, hogy az egyensúlyi tartalékból elvont összeget
– a likviditásproblémák nélküli gazdálkodás miatt - kapja meg a
rendõrség ez év végéig. Így látok lehetõséget arra is, hogy a megkezdett technikai fejlesztéseket (rádiórendszer, stb.) befejezhessük.
Egyébként a – tavalyi és az idei költségvetés feletti – schengeni forrásokból jelentõs eszközbeszerzéseket már le tudtunk folytatni.
– A fõkapitányságokon, kapitányságokon létszámhiány tapasztalható,
a kollégák által teljesített túlórákat nem fizetik ki. Milyen megoldás várható az ügyben?
– Az a létszám a megfogható, a biztos, ami bérrel biztosított. Sajnos az õszi események során nem volt ritka, hogy a kollégák 30-40
órákat szolgáltak, s közben mindössze pár órát pihenhettek. Ezt követõen a túlórákat kifizette a munkáltató, a túlórák egyébként szabadidõben is megválthatók.
– A brit fõvárosban szolgáló rendõrök pótlékot kapnak. De vajon
lesz-e hasonló járandósága a budapesti zsaruknak is?

Tábornoki elõléptetés
A Magyar Köztársaság elnöke - dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére - dr. Bencze József vezérõrnagyot, országos rendõrfõkapitányt 2007. július 15-ei hatállyal rendõr altábornaggyá léptette elõ. A tábornoki kinevezési
okmányokat dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. július 23-án az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban
ünnepélyes keretek között adta át.
ORFK Szóvivõi Iroda
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– A REBISZ és a BRFK rendõri állományának mintegy 70-80%-a
évek óta ingázik, vidékrõl járnak be. Ezek a jórészt fiatal rendõrök
pár esztendõ budapesti szolgálat után visszakérik magukat lakóhelyükre, s ott folytatják a hivatást, vagy ha nincs beosztás, még az is
elõfordul, hogy búcsút intenek a pályának. A szervezet stabilizálása,
a fluktuáció visszaszorítása érdekében keressük a megoldásokat: a
legkézenfekvõbb a kollégák lakáshoz juttatása, illetve az illetmény
vonzóvá tétele volna.
Valóban felvetõdött a ,,Budapest-pótlék” elképzelése, s azt gondolom, hogy a pótlékrendszer átvilágítása, egyértelmûvé tétele után a
többlet-teljesítmény elismerésének egy markáns példája lehet.
– Önt több sajtóorgánum is azzal vádolja, hogy ,,visszacsempészi”
a korábbi rendõrségi struktúrát, vagyis visszajön – egyebek mellett a több fõkapitány-helyettesi rendszer is…
– Elindul a karcsúsítás, az igazságügyi és rendészeti miniszter által jóváhagyott struktúra mind az ORFK, mind a területi szervek szintjén – a
jelenlegihez képest - jóval kevesebb rendõri vezetõvel számol. Ám az integráció nem kell, hogy bármilyen létszámcsökkentéssel járjon. Nincs
kormányzati szándék, vagy igény arra, hogy létszámot kelljen megspórolni. Mindenkivel elbeszélgetünk, mindenkinek beosztást, munkát ajánlunk, senki nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ne legyen munkája – más
kérdés, hogy elfogadják-e a felkínált beosztásokat!
– Beiktatásakor kiemelt feladatnak nevezte a rendõrség és a határõrség integrációját. Ez a feladat idõközben az Országgyûléstõl is
zöld utat kapott, de vajon tarthatóak lesznek-e a meghatározott idõhatárok?
– Jelentõs késésben van a folyamat, de a törvény elfogadása mindenki számára egyértelmûvé tette, hogy a munkát a következõ fél évben el kell végezni, és az idõt – december 31-tõl már – visszafelé kell
számolni. Jogi határidõk vannak, több mint ezer (1000!!!) olyan normát kell megváltoztatni, ami a Határõrség Országos Parancsnokságán született. Ezeket az intézkedéseket – január 1-jétõl már – az
ORFK vezetõjének kell kiadni. Rengeteg végrehajtási rendeletet,
szervezeti struktúrát érintõ és egyéb intézkedést kell – a törvénymódosítás miatt – megváltoztatni.
Az integrációval új, egységes és modern rendõrség, Magyarország
legnagyobb – mintegy 45 ezres – költségvetési létszámú, munkaadó intézménye jön létre. Új struktúrával, a határõrség eddigi feladatait a
Rendõrségi Törvénybe foglalt feladatrendszerrel rendelkezõ testület január elsejével kezdheti meg munkáját. Nélkülözhetetlen, hogy olyan
modern ,,vállalat-irányítási” szisztéma valósuljon meg, amely minden
szempontból megfelel a XXI. századi kihívásoknak.
– Megtakarítással vagy inkább többletkiadásokkal fog együtt járni
az integráció?
– Természetes, hogy az integráció során, rövid távon nem lesz, nem
lehet megtakarítás, sõt olyan többletkiadások jelentkeznek majd, amelyeket nem lehet megspórolni. Hosszabb távon persze – a párhuzamos
szervezetek, párhuzamos tevékenységek megszüntetésével – lesznek
elõnyök, hatékonyabb lesz a mûködtetés is. Ez egy olyan folyamat,

Interjú, aktuális

amely 2008. január 1-jén nem ér véget: meglesz a jogi alap, az új
rendõrség Alapító Okirata, az infrastruktúra, az új szerkezet, de senki ne gondolja, hogy ideális lesz már minden feltétel. Pár esztendõ
múlva, a kiigazító lépések után mondhatjuk majd csak el, hogy a munkaterhek arányában lehet a létszámstruktúrát is kialakítani.
– Több olyan illetményen kívüli (kafetéria) elem is van, mely a határõrségnél pozitívabb. Szándékoznak-e egységesíteni a járandóságokat?
– Az integráció során valóban át kell tekinteni azokat az illetményekre, pótlékokra, illetményen kívüli juttatásokra vonatkozó intézkedéseket, amelyek alapján csak és kizárólag egységes juttatási
rendszer valósulhat meg. A méretét tekintve páratlannak nevezhetõ
közigazgatási átalakítás során azt is szem elõtt kell tartani, hogy az
állomány szerzett jogai ne sérüljenek.
– Szándékozik-e az országos rendõrfõkapitány a többi – fegyveres
és rendvédelmi szférában szolgáló – országos parancsnokkal együtt
az egyenruhások szerzett jogai érdekében nyomást gyakorolni a döntéshozókra?
– Jó hírem van: A Kormány határozatot fogadott el arról, miszerint augusztus 31-ig ki kell dolgozni azt a változtatást, amely alapján
2007. december 31-én minden, legalább 20 év szolgálati viszonnyal
rendelkezõ kollégának megállapítják a szolgálati nyugdíját. Úgy
gondolom ez, de a magánnyugdíjpénztári visszalépés lehetõségének
megtartására vonatkozó intézkedés és a szakközépiskolai tanulmányi
idõ szolgálati idõbe történõ beszámítására vonatkozó igazságügyi és
rendészeti miniszteri kezdeményezés is mindenképpen a pályán tartást szolgálja.
– Milyennek értékeli az ORFK és az FRSZ együttmûködését?
– Beiktatásom után pár nappal fogadtam Pongó Gézát, az FRSZ
fõtitkárát. Ezen a megbeszélésen minden olyan fontos és aktuális kérdést – az integrációt, a rendõrök egészségügyi ellátását, a szakszervezet elhelyezési körülményeit, az illetményen kívüli (kafetéria) elemeket, az etikai kódexben foglaltakat – áttekintettünk, ami az ORFK
és az FRSZ közötti konstruktív együttmûködésben szempont kell,
hogy legyen. Az elsõ benyomásaim kimondottan jók. Komoly támogatásnak tartom, és meg is köszönöm, hogy a reprezentatív szakszervezetek között a Független Rendõr Szakszervezet is aláírta a
rendõrségi etikai kódexet.
A rendõri vezetõk lehetõségei kötöttek, ha megjelenik egy jogszabály, egy költségvetési szigorítás, mi egyet tehetünk: végrehajtjuk azt,
a szakszervezetnek pedig az érdekegyeztetés folyamatában képesnek
kell lennie saját álláspontját markánsan megjeleníteni. Azért pedig,
hogy a szakszervezet teszi a dolgát, egy parancsnoknak, kapitánynak
sem szabad megharagudnia. Az egyes rendõr egyéni érdekvédelme
pedig – a szakszervezeteken kívül - minden kapitánynak és fõkapitánynak is kötelessége. Természetesen más-más eszközzel.
Köszönjük a beszélgetést!
Szita Róbert
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Nem is a mi rendõrségünk lenne…
Nem is a mi rendõrségünk lenne, ha nem nálunk történhetne
meg az alábbi:
Vannak ugye a frissen felvett kollégák, azok közül is azok, akik
valamilyen felsõfokú végzettséggel kerülnek a rendõrséghez.
Nekik felvételükkor követelményként fogalmazzak meg, hogy el
kell végezniük a rendszerszervezõ tanfolyamot, köznapi nevén az
RTF. Átképzõt. Ezt általában két éven belül kell elvégezni. Ezt
követõen tiszti helyre tisztnek kerülnek kinevezésre.
Ezzel nincs is gond. Így van rendjén !!
Na de vannak ugye azok, akik már 8-10 éve dolgoznak tiszti
helyen tiszthelyettesként és idõközben elvégeztek önszorgalomból
egy polgári fõiskolát, ne adj isten egyetemet levelezõn. Ezen
diplomások nagy része olyan, akik az így szerzett plusz szaktudásukat közvetett, de közvetlen módon is hasznosítják
munkaterületeiken.
Elvégezték.
Maradtak tiszthelyettesek.

Tiszti helyen.
Szeretnének elõre lépni és elvégezni õk is az átképzõt. Abban a
reményben, hogy a tiszti helyükre ki is nevezik tisztté õket.
Mi van most? Közölték velük, nincs akadálya, hogy elvégezzék,
de önköltségesen fizessék!!!!
Ha el is végzik ily módon, akkor sem garantálják, hogy tisztté
nevezik ki õket, a jelenleg is általuk betöltött tiszti helyre.
Eszement!!! Vagy nem???
Milyen üzenete van egy ilyen megoldásnak??
Õk is csak emberek és ily módon nagyon, de nagyon benne van
a helyzetben, hogy arra kezdenek el neheztelni, aki nem tehet róla a kollégára.
Na meg arra, aki ezt a helyzetet kialakította, csak az távol van
tõlük…
És megint csak marad a fantomkép, mely ismételten bebizonyította, hogy képes eszement dolgokra…
Orgovány Zoltán
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Mindenkire szükség van
Az elmúlt idõszak lényeges pontjához érkeztünk, de tudjuk,
hogy a munka dandárja még hátra van. Terveink szerint 2008.
január 1-jén megkezdi mûködését a schengeni elveket is jobban szolgáló, az integrált, átlátható, már az új rendészeti feladatokat is ellátni képes egységes rendõrség – mondta a rendõrség és a határõrség integrációjáról tartott július 16-i sajtótájékoztatón Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter.
A sajtó fokozott érdeklõdése mellett megtartott eseményen - dr. Piros Attila, az IRM rendészeti szakállamtitkára, dr.Bencze József vezérõrnagy, országos rendõrfõkapitány és Béndek József altábornagy,
a Határõrség országos parancsnoka jelenlétében – Takács Albert az
átstruktúrálással kapcsolatban hangsúlyozta: A fõkapitány-helyettesi
rendszer kialakításakor arra törekedtünk, hogy minõség jöjjön létre,
és a struktúra kövesse a mindennapok legfontosabb kihívásait.
A szakminiszter ezt követõen a központi, a területi, a megyei és
a helyi szintû változásokról, a regionalizmusról adott információkat, majd újságírói kérdésre válaszolva a miniszter aláhúzta: mindenkire szükség van, mindenkinek lesz munkája, beosztása, aki a
rendõrségnél szeretne maradni.
A miniszter arról is beszámolt, hogy átalakul a REBISZ és a profiltisztítást követõen Készenléti Rendõrség néven elsõsorban közrendvédelmi feladatokat lát majd el. A mostani autópályarendõrségek pedig a területileg illetékes fõkapitányságok alárendeltségébe kerülnek.
***
Az új struktúra részleteirõl az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az alábbi tájékoztatót bocsátotta ki július 16-án:
A biztonságos Európa megteremtése érdekében szükségszerû elvárásként jelentkezett a különbözõ struktúrájú rendvédelmi alakulatok
mûködésének összehangolása, továbbá az eredményesebb feladatellátás érdekében a szervezetek integrációja. Az igény megvalósítására
a tagállamok - történelmi hagyományaikra, és állampolgáraik elvárásaira is tekintettel - széles körben dolgoztak ki megoldásokat.
A Magyar Köztársaság Rendõrségének és Határõrségének integrációja szervesen csatlakozik e globális folyamatokba, egyben illeszkedik az „Új Magyarország” kormányprogramban- és a konvergenciapogramban megfogalmazott célokhoz.
Közel egy éves elõkészítõ munka után a Rendõrség és a Határõrség integrációjának és szervezeti reformjának jogi alapját a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt módosító 2007. évi LXXXVIII. törvény; az államhatárról szóló 2007. évi
LXXXIX. törvény; és a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvényt módosító 2007. évi XC. törvény teremtette meg. A törvények
rendelkezései alapján a Határõrség általános jogutódja a Rendõrség, melybõl következõen a Határõrségnek az államhatár rendjével
és õrizetével, valamint a határforgalom ellenõrzésével kapcsolatos
feladatait 2008. január 1-jétõl a Rendõrség látja el.
A szervezetek integrációja biztosítja a hatékonyság növelését, a nagyobb biztonságot, a jobb minõségû szolgáltatást, illetve hosszú távon
minõségileg magasabb szintû mûködést. Az átalakítás jelentõs eleme
a teljes jogú schengeni csatlakozás komplex felkészülésének, mivel
garantálja a „Schengenben” vállalt kötelezettségeink teljesítését.
Az „új” Rendõrség szervezeti struktúrájának és feladatrendszerének fõbb jellemzõi a következõk szerint határozhatók meg.
• A szervezeti struktúra a szakterületeken jelentkezõ feladat- és
tevékenységi rendszerre épül.
• A kialakított modell képes garantálni a rendszer folyamatosságát, a
határrendészet és a migrációs szûrõmunka kiegyensúlyozott hatékonyságát, az uniós áttekinthetõséget és az együttmûködési képességet.
• Biztosítja a minisztérium szervezetétõl átadásra kerülõ feladatrendszerek betagozódását.
• Az irányítási-, felügyeleti-, vezetési-, bûnügyi- valamint humán- és gazdasági igazgatási rendszerek szervezeti és tevékenységi integrációja valósul meg.
• Központi, területi és helyi szinten a szolgálati ágak a feladatrendszer súlyának megfelelõ szinten jelennek meg.
• A felszabaduló erõforrások lehetõséget biztosítanak az intézményi korszerûsítésekre, mellyel megvalósítható az integráció
tényleges szubsztanciája, a gazdaságos üzemméretû, hatékony
szervezet kialakítása és fejlesztése.
AZ „ÚJ” RENDÕRSÉG LEGFONTOSABB STRUKTURÁLIS
ISMÉRVEI
Központi szint

• Az országos rendõrfõkapitány közvetlen
alárendeltségében három
szervezeti egység mûködik: az Ellenõrzési Szolgálat, a Hivatal és a Humánigazgatási Szolgálat.
• A fõkapitány-helyettesi rendszer (bûnügyi,
rendészeti, gazdasági,
Köztársasági Õrezred parancsnoka) a szakmai alaptevékenységek
jelentõségét kívánja erõsíteni.
• A bûnügyi és a rendészeti fõkapitány-helyettesek alárendeltségében a szolgálati ágak önálló fõosztályként tagozódnak be.
• A gazdasági fõkapitány-helyettes közvetlenül irányítja az új
elemként létrejövõ – regionális rendszerben mûködõ – gazdasági
ellátó igazgatóságokat.
• A határrendészeti szolgálati ág irányítására a Rendészeti Fõigazgatóság Határrendészeti Fõosztályának szervezetében kerül sor.
Az ORFK országos hatáskörû területi szervei
• A Rendészeti Biztonsági Szolgálat átalakul, profiltisztítást követõen Készenléti Rendõrség néven alapvetõen közrendvédelmi,
csapaterõs tevékenységet lát el.
• Az Autópálya Rendõrség átalakul, a pályaszakaszok feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ alosztályai a területileg illetékes megyei
rendõr-fõkapitányságok alárendeltségébe kerülnek.
• Az új minõség jegyében létrejön a Ferihegy Nemzetközi Repülõtéren a repülõtéri rendészeti tevékenység egységes szakmai szervezete, a Repülõtéri Biztonsági Igazgatóság.
Területi (megyei) szint
• Leképezõdik az ORFK-n kialakított vezetés-irányítási struktúra, ezáltal biztosítottá válik a hierarchikus felépítésbõl szükségszerûen adódó szervezeti összhang a különbözõ szintek között.
• Schengen külsõ és belsõ határszakaszon differenciáltan valósul meg
a határrendészeti szolgálati ág integrációja a rendõrségi szervezetbe.
• Schengen külsõ határszakaszon a Rendészeti Igazgatóságon heterogén egységként jelenik meg a struktúrában a Határrendészeti
Szolgálat, mely közvetlenül irányítja a Határrendészeti Osztály és
az Idegenrendészeti Osztály munkáját, illetve felügyeletet gyakorol
a Határrendészeti Kirendeltségek felett.
• Schengen belsõ határszakaszon osztály szintû irányítási rendszer valósul meg.
• A schengeni határellenõrzési rendszer kompenzációs követelményeibõl adódóan a mélységi ellenõrzésre, valamint a csapaterõs feladatok végrehajtására létrejönnek a bevetési egységek.
• A Gazdasági Igazgatóságok átalakulnak Gazdasági Szolgálattá.
• A Budapesti Rendõr-fõkapitányság struktúrája, annak speciális
jellege miatt eltér a többi megyei rendõr-fõkapitányságtól. A gazdasági ellátása megõrzi önállóságát, de területi gazdasági ellátó igazgatósággá alakul. A jelenleg meglévõ igazgatói szinteket a vezetés-irányítás egységének megteremtése érdekében indokolt megszüntetni.
Helyi szint
• A közrend és közbiztonság fenntartásának alapját képezõ 151 városi (kerületi) és a 3 vízirendészeti rendõrkapitányság tevékenységét
az integráció, valamint a terület és központi szervek átalakulása során felszabaduló erõforrások átcsoportosításával kerül fejlesztésre.
• A jelenlegi 31 kiemelt rendõrkapitányságon kapitányságvezetõ-helyettesi beosztás létrehozásával erõsítjük e nagy létszámú
rendõri egységek vezetés-irányítási rendszerét.
• A rendõrkapitányságok mellett a schengeni külsõ határszakaszon
a jelenlegi szervezeti és létszámviszonyai fenntartásával a 33 Határrendészeti Kirendeltség továbbra is megtartja szervezeti önállóságát.
• A schengeni belsõ határszakaszon a határrendészeti kirendeltségek állománya integrálódik a határszakasszal rendelkezõ rendõrkapitányságokba és új szervezeti elemként létrejön a Határrendészeti- és Közbiztonsági Osztály.
Az integráció végrehajtásának irányítását és felügyeletét miniszteri biztosként dr. Piros Attila rendészeti szakállamtitkár látja el. Az
országos rendõrfõkapitány és a Határõrség országos parancsnoka a
végrehajtásra és ütemezésére együttes utasításban rendelkezett.
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
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Jogi esetek

SIKER A TÁRGYALÓTEREMBEN
JOGERÕSEN JÁR A PÓTSZABADSÁG!

§

Hszt. 91. § (1) A szülõk döntése alapján
azt a hivatásos állományú szülõt, aki a 16
évesnél fiatalabb gyermeket neveli, vagy
16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül
nevelõ hivatásos állományú szülõt
a) egy gyermeke után 2,
b) két gyermeke után 4,
c) három vagy több gyermeke után öszDr. Oláh Tamás
szesen 7 munkanap
pótszabadság illeti meg.
(2) A pótszabadság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.
Szakszervezetünk tagja képviseletében szolgálati panaszt terjesztettünk elõ, mert a fegyveres szerv nem adta ki a szülõnek járó
pótszabadságot, arra hivatkozva, hogy arra a hivatásos állomány
tagja nem jogosult, mert a másik szülõ, az édesanya GYES, illetõleg GYED állományban van. A munkáltató értelmezése szerint a
Hszt. hivatkozott rendelkezésében megszövegezett „szülõk döntése alapján” kitétel azt jelenti, hogy a pótszabadság iránti igényt
csak a gyermek(ek) nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülõ ér-

vényesítheti. A jogosultság feltétele, hogy mindkét szülõ foglalkoztatási jogviszonyban álljon.
A szolgálati panaszt elutasító határozatot keresettel támadtuk
meg a bíróság elõtt. Keresetünkben kifejtettük, hogy a Hszt.
rendszerében ismeretlen a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló feltétel, amelybõl arra lehet következtetni, hogy a
hivatásos állomány tagja számára mindössze a szülõk konszenzusos döntése szükséges a pótszabadság érvényesítéséhez. Azaz a hivatásos állomány tagja mellett a másik szülõ nyilatkozata szükséges mindössze, melyben a másik szülõ kifejti, hogy
nem vesz igénybe ezen jogcímen pótszabadságot.
Egyetlen foglalkoztatási jogviszonyt szabályzó jogszabály sem
szabja a pótszabadságra jogosultság feltételéül, hogy a másik szülõnek olyan jogviszonyban kellene állnia, amely alapján a másik
szülõ is jogosult lenne a pótszabadságra.
A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság teljes egészében osztotta az álláspontunkat, és megállapította a felperes pótszabadságra való jogosultságát, kötelezve a munkáltatót, hogy a kiadatlan 21 nap pótszabadságot adja ki a felperes részére. Az elsõ fokú ítélettel szemben a munkáltató fellebbezett, azonban az ítéletet a Fõvárosi Bíróság lényegileg helyben hagyta.

Alkotmányellenes
a közterületi pótlék szabályozása!
Egyesek kapják, mások nem - a közterületi szolgálatteljesítés
nem a pótlékra jogosultság feltétele.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) Közterületi pótlékra
jogosult a rendõrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja - kivéve, ha nyomozói pótlékban részesül
vagy folyamatos ügyeleti és igazgatásrendészeti szolgálat ellátására szervezett beosztást tölt be -, ha az alapfeladatok ellátására
szervezett szolgálati beosztásokban kinevezéssel, megbízással vagy
vezényléssel végrehajtói feladatokat lát el.
(2) A közterületi pótlékra jogosultak körét az illetékes miniszter
rendeletben határozza meg, a pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat az adott szerv szervezési állománytáblázatában kell megjelölni.
A 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 2. számú melléklet IX. pontja
határozza meg taxatív módon a közterületi pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat.
Álláspontunk szerint alkotmányellenes az a felsorolás, amely kizárja a Terrorelhárító Szolgálat egyes beosztásait és a bûnügyi kutyavezetõket is, és számos más szolgálati beosztást a közterületi
pótlékra vonatkozó jogosultságból, mert nem kimerítõen sorolja fel
azokat a szervezeti egységeket és beosztásokat, amelyeknél a közterületi szolgálatteljesítés jellemzõ, és a rendõrségi alapfeladatok
ellátására szervezett szolgálati beosztások végrehajtói feladatait
látják el.
Véleményünk szerint a taxatív felsorolást tartalmazó BM rendelet a Korm. rendelet által meghatározott személyi kört felhatalmazás nélkül, indokolatlanul szûkíti és ezzel lerontja azt a Korm. rendelet, mint magasabb rendû jogszabály által megállapított fõszabályt, hogy közterületi pótlékban az a rendõr részesüljön, aki a
rendõrség alapfeladatai ellátására szervezett szolgálati beosztások-

ban lát el végrehajtói feladatot. A jogalkotásról szóló 1987. XI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján az alacsonyabb szintû jogszabály
nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogszabállyal.
Az alkotmányellenességre vonatkozó megállapítást az Alkotmány 70/B. §-ára is alapítjuk, amely szerint az egyenlõ munkáért
mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlõ bérhez
van joga.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is rámutatott,
hogy a törvényhozó általában szabadon döntheti el azt, hogy
valamely juttatásról milyen feltételek szerint, milyen mértékben rendelkezik, vagy melyeket von meg a jövõre nézve. Ennek
során azonban nem járhat el önkényesen, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az esetleg eltérõ egyéni szempontok megfelelõ figyelembevételével kell eljárnia. Sem a juttatások törvényi feltételeit, sem megvonásuk szabályait illetõen nem sérülhet az egyenlõ
elbánás alkotmányos elve, a szabályozás nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést. Az Alkotmánybíróság gyakorlata
szerint személyek közötti, alkotmánysértõ hátrányos megkülönböztetés akkor állapítható meg, ha valamely személyt vagy
embercsoportot más, azonos helyzetben lévõ személyekkel vagy
csoporttal történt összehasonlításban kezelnek hátrányosabb
módon.
A közterületi pótlékra jogosultság iránt szolgálati panaszt terjesztettünk elõ, amelyet a fegyveres szerv elutasított. A határozatot
keresettel támadtuk meg a bíróságon. Fenti indokaink miatt a
jogszabály visszamenõleges hatályú megsemmisítését kértük az
Alkotmánybíróságtól, és azt, hogy az Országgyûlést hívja fel az
alkotmányossági elveknek megfelelõ jogszabály meghozatalára.
Indítványunkra a munkaügyi bíróság a peres eljárást felfüggesztette az alkotmányossági panaszunk elbírálásáig.
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JÓ TUDNI!!!
2007. június 29-én jelent meg a Magyar
Közlöny 83. számában a fegyveres szervek szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény (Hszt.) módosításáról szóló 2007. évi LXXIX. tv.

§

A módosítás lényege:
Dr. Topánka Erika

Változik a felmentési idõ is a 2007. szeptember 1-je után
közölt felmentések esetében. A felmentési idõ két hónap,
amely a szolgálati viszonyban töltött idõ után meghosszabbodik
öt év után
egy hónappal,
tíz év után
két hónappal,
tizenöt év után
három hónappal,
húsz év után
négy hónappal,
huszonöt év után
öt hónappal,
harminc év után
hat hónappal.

Áthelyezésnek minõsül - 2007.
szeptember 1-jétõl - a közszolgálati jogviszonyba, közalkalmazotti jogviszonyba, illetve azokból hivatásos szolgálati jogviszonyba helyezés is. A hivatásos állományból
közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történõ
áthelyezés egy háromoldalú megállapodással történik. Ha
az érintettnek az áthelyezéskor szolgálati nyugdíjra jogosultsága fennáll, az áthelyezéssel egyidõben szolgálati
nyugdíját meg kell állapítani.
Ugyanakkor nem átszervezés, ha a szolgálati beosztást –
szolgálati jellegének megszûnése miatt („civilesítés” – a szerk.)
- a miniszter köztisztviselõi vagy közalkalmazotti munkakörré
minõsíti át.
A módosítás megteremti egyes beosztások civilesítésének lehetõségét azzal, hogy kimondja: 2008. január 1-jétõl nem minõsül a szolgálati viszony jellegét meghatározó, sajátos szolgálati körülmények között végzett, az élet
és a testi épség kockáztatásával járó szolgálati tevékenységnek
- a szervezet mûködését szolgáló, így különösen a gazdálkodással, a humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és
egészségügyi tevékenységgel összefüggõ, továbbá jogi és
igazgatási, illetve
- a szervezet mûködéséhez kapcsolódó, így különösen tájékoztatási, szociális, mûvészeti és közmûvelõdési, ügyviteli,
informatikai, üzemeltetési, állategészségügyi
munkaköri feladat.
A civilesített munkakörök meghatározására a miniszter kapott felhatalmazást.
A módosítás azt is rögzíti, hogy a munkakör civilesítése az
abban a munkakörben foglalkoztatott hivatásos állomány tagjának e munkakörben való további foglalkoztatását, szolgálati
jogviszonyát és elõmenetelét nem érinti.
Ehhez kapcsolódóan azt is rögzíti, hogy akinek korábban a
hivatásos jogviszonya közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba való áthelyezés miatt szûnt meg, annak ismételt hivatásos jogviszonya létesítésénél a pályázati rendelkezések
nem alkalmazhatók, valamint, hogy ez esetben a visszavétel
szabályai alkalmazandók.
A módosítás intézményesíti a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma (SZÉF) létét, hatáskörét és mûködésének fõbb szabályait.
Elõírja, hogy 2007. szeptember 1-jétõl a regionális, területi
és helyi szervek vezetõjének kinevezéséhez pályázatot kell kiírni, azonban a vezetõi kinevezés visszavonására tekintettel
felajánlott másik vezetõi beosztás pályázat kiírása nélkül betölthetõ.

Ehhez igazodóan a 326. § (1) bekezdése is kiegészült, mely
szerint a Hszt. hatálybalépése elõtt a fegyveres szervek állományában hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött és beszámított
szolgálati idõt szolgálati viszonyban töltött idõnek kell elismerni – a már felsoroltakon kívül – a felmentési idõ szempontjából
is. A felmentési idõ számításába a 328. § új (4) bekezdése szerint beszámít a más közszolgálati (közalkalmazotti, köztisztviselõi, bírói, ügyészi) jogviszonyból áthelyezettek esetében az
ott eltöltött szolgálati idõ is.
Ugyanakkor
• ha a felmentés oka minõsítés miatti alkalmatlanság, a felmentési idõ – a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõre tekintet nélkül – harminc nap;
• ha a hivatásos jogviszony méltatlanság vagy az érintettnek
felróható nemzetbiztonsági alkalmatlanság, illetõleg a
258. § (4) bekezdése szerinti kifogásolható életvitel és a
törvényes, befolyástól mentes szolgálatellátást veszélyeztetõ körülmény fennállása miatt szûnik meg, nincs felmentési idõ.

Rögzíti a törvény a miniszter által kitüntetõ címként adható
tanácsosi és fõtanácsosi cím adományozását, annak feltételeit
és a címmel járó pótlék (a 21/1997. BM. rendelet 10. §-án meghatározott, a jelenlegivel egyezõ) mértékét. E rendelkezés 2007.
július 1-jétõl hatályos.
A vezetõi kinevezés visszavonása esetén, amennyiben
az elõírt szolgálati beosztás nem biztosítható, úgy az érintett beleegyezésével – a jelenlegi 3 év helyett – legfeljebb
2 évig, vezetõi besorolásának megfelelõ, de vezetõi pótlékkal csökkentett illetmény folyósítása mellett rendelkezési állományba helyezhetõ. E rendelkezést a 2007. szeptember 1-je után visszavont vezetõi megbízásokra kell alkalmazni.
Megszünteti a központi tiszt címet 2007. szeptember 1-jével.
Az érintetteket az ezt követõ 15 napon belül be kell sorolni –
beosztásának, vezetõi kinevezésének vagy a szolgálat teljesítése helyének megfelelõen – és illetményét meg kell állapítani azzal, hogy az nem lehet kevesebb, mint a törvény hatálybalépését megelõzõen részére megállapított központi tiszti alapilletmény és központi tiszti illetménypótlék összege. Amennyiben a
központi tiszt alapilletményét eltérítették, e munkáltatói intézkedés 2007. december 31-ével hatályát veszti, az esetleges - teljesítményértékelésen alapuló - ismételt eltérítésnél annak alapja a központi tiszti alapilletmény.
Jogsegélyszolgálat
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Sajtó helyreigazítási kérelem
A Független Rendõr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata a
Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezetének a „RendÕr” címû 2007/3. lapszámú idõszakos kiadványában „Nincs
morális válság a Rendõrségen???!!!” címû cikkében megjelent valótlan tényállításai, valós tények hamis színben való
feltüntetése ellen sajtó helyreigazítási kérelmet terjesztett
elõ. Ennek oka, hogy fenti cikk el nem fogadható hangnemben

és stílusban állít olyan valótlanságokat a szakszervezetünk,
tisztségviselõink, az FRSZ fõtitkárának munkájáról, hogy ezt
már szó nélkül nem tûrhettük. Amennyiben nem adnak helyt
kérelmünknek, jó hírnevünk védelme érdekében sajtóhelyreigazítási és esetlegesen személyiségi jogi pert is indítunk.

§

Jogsegélyszolgálat

Szakközépiskolai évek beszámítása
- egy latin-amerikai szappanopera
Lassan már tényleg egy brazil szappanoperára hasonlít a szolgálati idõbe történõ
szakközépiskolai beszámítás bírósági gyakorlata.
Még 2006. október 12-én két kollégánk
munkaügyi perében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság – a Miskolci Munkaügyi Bíróság ítéletét megváltoztatva – jogDr. Tordai Gábor
erõsen megállapította, hogy a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák diákjainak tanulói jogviszonya
II. évfolyamtól a IV. évfolyam végéig, vagyis az ösztöndíjfizetés
idõszaka, szolgálati idõnek számít.
A jogerõs ítélettel szemben élt a BAZ Megyei Rendõr-fõkapitányság felülvizsgálati kérelemmel, melyet a Legfelsõbb Bíróság
2007. április 18-án bírált el, s az ítéletet hatályában fenntartotta.
Ekkor a munkavállalói oldal joggal remélhette azt, hogy a fegyveres szerv(ek) külön kérelmek, panaszok, pereskedés nélkül elis-

meri(k) ezen idõszakot szolgálati idõnek. Voltak erre nézve ígéretek, felmérések, de végül is maradtak a perek, s az ítéletek.
Az ítéletek?! A Legfelsõbb Bíróság ítéletét követõen ahány
bíróság, annyi ítéletet hozott, s ezek most már sajnos többségükben a keresetet elutasítók. Ilyen például a Fõvárosi, a Debreceni, a Szolnoki Munkaügyi Bíróság. Ingadozó a Miskolci, s
megítéli a Szegedi és az Egri Munkaügyi Bíróság. Gyulán még
az is elõfordult, hogy egyik bíró megítéli, a másik pedig elutasítja.
Ez a bizonytalanság kinek jó? Az állománynak biztosan nem, hiszen legtöbben gondolatban már a nyugdíjas éveiket élik, s így bizony nehéz nap, mint nap ezen jogviszony keretében helytállni, a
munkát felelõsségteljesen végezni.
A probléma megoldását a Legfelsõbb Bíróság jogegységi
határozata jelentheti majd, mely 2007. szeptemberére várható, s talán kedvezõen és végérvényesen lezárhatóvá teszi a témát.

1055/2007. (VII. 9) Korm. határozat
a szolgálati nyugdíjszabályok átalakítása során
figyelembe veendõ szempontokról
A Kormány a szolgálati nyugdíjreformmal, illetve a szolgálati nyugdíjszabályok átalakításával kapcsolatos törvény kidolgozása során az
alábbi szabályozási szempontokat kívánja érvényesíteni:
1. A hivatásos állomány azon tagjai részére, akik 2007. december 31-ével legalább húsz év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idõvel rendelkeznek, a szolgálati nyugdíj összegét – tényleges nyugdíjjogosultság és az összeg folyósítása nélkül – a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell állapítani (újból meg kell állapítani). Az érintettek tényleges nyugdíjba vonulásukkor választhatnak, hogy ezen összeg évenkénti emelésekkel növelt összege mellett, vagy a tényleges nyugdíjba vonulásukkor hatályos szabályok szerint megállapított szolgálati nyugdíj összege mellett mennek nyugdíjba.
Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2007. augusztus 31.
2. A magánnyugdíjakról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása során olyan javaslatot kell kidolgozni, amely az 1. pontban meghatározott jogosultak számára lehetõvé teszi a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépést akkor is, ha 2007. december 31-ét követõ idõpontban válnak jogosulttá nyugellátásra.
Felelõs: pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2007. augusztus 31.
Gyurcsány Ferenc s. k.
miniszterelnök
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Székházat kapott az FRDÉSZ
A Szolgálati jogviszonyban állók Érdekegyeztetõ Fóruma
(SZÉF) ülésére készült fel az FRDÉSZ elnöksége azon a június
27-i, - a LIGA konföderáció Benczúr utcai központjában megtartott – rendezvényen, melyen a szövetség székházának hasznosításával kapcsolatos koncepciót is megvitatták. Az ülésen Kónya
Péter elnök elmondta, hogy az FRDÉSZ fáklyás demonstrációján átadott petícióra írásos reakciót kér az IRM vezetõjétõl.
A rendezvényen Kónya Péter elmondta, hogy a Takács Albert
szakminiszterrel történt június 26-ai találkozója során az IRM vezetõje arról tájékoztatta: hogy a Kormányülésén téma lesz a fegyveres
és rendvédelmi dolgozók nyugdíjrendszere, errõl kormányhatározatot is hoznak (a szövegszerû változatot a 8. oldalon olvashatják - a
szerk.). Az FRDÉSZ elnöke kiemelte, hogy a magánnyugdíjpénztári
ügyekkel, a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszámításáról várható jogegységi nyilatkozatról, a beindítandó
munkavédelmi szakellenõrzésekrõl, a petícióban is megfogalmazott
8%-os kereset-kiegészítés lehetõségérõl, a pótlékrendszerrõl, valamint az ÁEK-kel kapcsolatos ügyekrõl is nyilatkozni fog – a SZÉFen – az igazságügyi és rendészeti miniszter.
Pongó Géza FRSZ fõtitkár a jelenlegi nyugdíjrendszer anomáliáiról, majd a magánnyugdíjpénztári visszalépésrõl, az utazási és
üdültetési kedvezmények romlásáról beszélt, és az ÁEK hiányosságaira utalva azt kérte, hogy a Városligeti fasorban – volt BM kórházban – maradjon meg a járóbeteg-ellátás.
Az ülésen elhangzott még, hogy a szakközépiskolai évek ügyében a Kormány álláspontot alakíthat ki, autentikus jogértelmezést
adhat ki - a Legfelsõbb Bíróság jogegységi nyilatkozatának megvárása idõhúzásnak tûnik.

Katus Károly, az RVE elnöke elmondta, hogy a Magyar Honvédségen, illetve a Honvédelmi Minisztérium berkein kívül sehol sem mûködik megfelelõen az ágazati érdekegyeztetés, az IRÉT szintjén nem zajlik olyan információcsere, ami megalapozná a SZÉF-en történõ hatékony érdekegyeztetést - a SZÉF helyét, szerepét azonnal tisztázni kell.
Az FRDÉSZ székházának hasznosításával kapcsolatos koncepció vitája során
elhangzott, hogy a HM minimális bérleti díjért biztosítja a Visegrádi-Gogol utca
sarkán található objektumot,
emellett vállalja a teljes üzemeltetési költséget, a berendezést, az IRM pedig a számítógépes ellátást garantálta, a portaszolgálatot az FRDÉSZ-nek kell biztosítani. Jáger Tibor – Kónya Péter elnök
bevezetõ szavai után – hozzátette: a szándék igazodott a lehetõségekhez, olyan szolgáltató központot alakítunk ki, amely az FRDÉSZ tagszervezetei számára biztosítana megfelelõ kedvezményeket, míg az
Egység 2002 Kft. jelenlegi, Béke úti elhelyezése alkalmassá válhat az
FRDÉSZ vezetõi számára, mint átvonuló szálló.
Ezt követõen határozatot is hozott az FRDÉSZ elnöksége, eszerint a szövetség megkezdheti munkáját az új székházban. Az
FRDÉSZ székház-ügy megoldásával kapcsolatosan külön köszönetemet fejezem ki a Hosz-nak és a LIGA szakszervezeteknek is,
emellett Kiss Péter és dr. Szekeres Imre minisztereknek is köszönetemet fejezem ki majd levélben – tette hozzá Kónya Péter elnök.
Ezt követõen a LIGA pályázatán történõ részvételrõl döntöttek
az FRDÉSZ tagszervezetei.

Takács Albert: vissza kell állítani a hivatás respektjét
A Szolgálat jogviszonyban állók Érdekegyeztetõ Fórumának
(SZÉF) - június 27-i - ülésén Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter kijelentette: minden hivatásos állományúnak, aki
2008. január 1-jén rendelkezik 20 esztendõ szolgálati viszonnyal,
megállapítják a nyugdíját. Az FRDÉSZ nevében Kónya Péter elnök
tárgyalt, a tagszervezeteket az elnökök és a fõtitkárok képviselték.
A SZÉF ülésén Kónya Péter volt a munkavállalói oldal szóvivõje, míg dr. Piros Attila rendõr ezredes, az IRM fõosztályvezetõje a
munkáltatói oldal szóvivõjeként tevékenykedett. A tárgyaláson végig részt vett Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter.
Napirend szerint elsõként a miniszteri tájékoztató hangzott el.
Takács Albert bevezetõjében azt mondta el, hogy nagyon örül és
megilletõdötten van jelen a SZÉF ülésén. Hivatali idõm alatt szeretném visszaállítani az Önök respektjét olyan szintre, amit megérdemelnek. Nagy indulatot kavart a nyugdíjszabályok változása. A
Kormány demonstrálta az elkötelezettségét, így a 2007. december
31-re minden 20 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezõ számára
regisztrálja a nyugdíját - mondta a miniszter.
Szakközépiskola-üggyel kapcsolatban Takács Albert arról tájékoztatott, hogy mivel több, egymásnak ellentmondó ítélet született,
ezért az LB-nél jogegységi döntést kezdeményez. Beszámítható
lesz, s ezt az IRM elfogadja majd - tette hozzá.
Mindent el kell követni, hogy az egészségügyi ellátás színvonala ne csökkenjen. A megszüntetett kórházak jogutód szervezete (az
ÁEK) kötelezettséget vállal a speciális (FÜV) vizsgálatok elvégzésére, a terheket a szaktárcáknak kell állniuk. A járóbeteg-ellátást az
ÁEK két mûszakban biztosítja az eddigi BM-kórház helyett.
Az IRM messzemenõkig érdekelt abban, hogy a személyi állomány
szolgálati- élet- és munkakörülményei magas szintûek legyenek. A
BVOP jó partnere az IRM-nek, a bv-s problémák rendezése érdekében
anyagi segítséget nyújt majd a tárca - hangsúlyozta a szakminiszter.
Kónya Péter reakciójában örömét fejezte ki, hogy tárgyalóasztalnál zajlik az egyeztetés.
Azt gondoltuk, hogy jobb csomaggal, hangulatjavító intézkedésekkel látja el a Kormány az új minisztert. Szerintünk az elvándorlási folyamat csak hathatós intézkedésekkel állítható meg - mondta
az FRDÉSZ elnöke.
Takács Albert: akinek magánnyugdíjbiztosítása van, az 2007.
december 31-ig visszaléphet az állami nyugdíjpénztárba. Ez a megoldás törvénymódosítást igényel, amelynek az a lényege, hogy ne

legyen késztetés a nyugállományba vonulás.
Ezt követõen Kónya Péter azt mondta, hogy az õszi demonstráció után sem, és a mostani, június 1-jei követeléseikre sem kapták
meg a választ, ezért azt kérik, hogy legkésõbb július 15-ig kapják
meg a hivatalos reakciót.
- Pozitív elmozdulást tapasztalunk szakközépiskola-ügyben, ám
mulasztásos jogsértések vannak a rendõrségnél, hét hónapja beadott szolgálati panaszra sem kaptak választ a kollégák. A korábbi
SZÉF üléseken kért adatokból semmit sem kaptunk meg mindezidáig. Az állomány megtartása érdekében fontos az életpálya-rendszer, a sztrájkjog vagy a kollektív szerzõdési jog visszaállítása,
esetleg az alkotmányos jogokról való lemondás ellentételezése.
Ötpárti konszenzusra lenne szükség a szolgálati törvények módosítása ügyében - mondta a munkavállalói oldal szóvivõje.
Az FRDÉSZ elnöke – ezt követõen – a civilesítésrõl, a 8%-os illetményfejlesztésrõl, a pótlékrendszerrõl, a MÁV kedvezmények
megvonásáról, valamint az üdültetési díjak emelkedésének miértjérõl is érdeklõdött.
Takács Albert méltányolva az õszinte beszédet, elmondta, hogy 15
napon belül válaszol a petícióra, az IRÉT-et is összehívják, a kollektív szerzõdésre való lehetõséget is megvizsgáltatja a szakértõkkel.
Az ülés végén Kónya Péter aláhúzta: sürgõs megoldást kell találni a tûzoltók és más rendvédelmi dolgozók túlmunka ügyére, majd
utalt arra, hogy Takács Albert helyettes ombudsmanként vizsgálta
már ezt az ügyet.
Az ülés végén az igazságügyi és rendészeti miniszter még egyszer
megerõsítette, hogy 15 napon belül hivatalosan is válaszol a petícióra.
Szita Róbert
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A kibontakozás
(1992-1993)
AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE II. RÉSZ

A megalakulást követõ idõszakban az állomány bérének felzárkóztatásáért, a túlórák kifizetéséért, az egyre nehezedõ és
szûkülõ mûködési kondíciók, a munkafeltételek és munkakörülmények javításáért küzdött a Szövetség, illetve saját
szolgálati területeiken a tagszervezetek vezetõ tisztségviselõi.
Az FRDÉSZ megalakulása óta aktívan harcol a szakszervezeti jogokért, azok érvényesüléséért, a szakszervezeti
tisztségviselõk védelméért, jogbiztonságáért, szorgalmazta
a szolgálati törvény megalkotását és aktívan részt vett a kidolgozásában.
Az 1992. július 1-jén hatályba lépett, Munka Törvénykönyve (MT) szabályozta a munkavállalók, munkáltatók és ezek
érdekképviseleti szerveinek kapcsolatrendszerét.
A Belügyminiszter BM Rendeletben szabályozta az MT
egyes rendelkezéseinek a hivatásos állomány szolgálati viszonyára történõ alkalmazását. Ugyanezen rendeletben –
törvénysértõen – rendelkezett arról, hogy „reprezentatívnak
azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelyet az érdekelt
szakszervezetek és a munkáltató együttes megállapodásában
annak tekintenek”.
Az FRDÉSZ politikai nyomásgyakorlásával következetesen fellépett annak érvényesítéséért, hogy a fegyveres szférán
belül a szakszervezetek, illetve más érdekvédelmi szervezetek védik és képviselik a munkavállalók érdekeit és ennek törvényben történõ rendezése és meghatározása Alkotmányból
fakadó kötelezettség, amelyet alacsonyabb szintû normával
csorbítani törvénysértõ.
Hasonló következetességgel lépett fel annak érdekében,
hogy törvényben kell szabályozni a munkaviszonnyal és a
munkavédelemmel kapcsolatos alapvetõ kérdéseket.
Az FRDÉSZ azzal a céllal alakult meg, hogy önállóan képviselje tagszervezetei érdekeit a makroszintû érdekegyeztetés
mindazon fórumain, ahol a szövetségbe tömörült szakszervezetek által képviselt munkavállalók érdekeit érintõ döntések
megszületnek.
Ezen idõszakban mûködõ Érdekegyeztetõ Tanács és a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Bizottsága (KIÉB –
késõbb KIÉT) érvényes ügyrendjét az FRDÉSZ magára nézve elfogadta, ennek alapján részt kívánt venni és részt vett e
fórumok munkájában.
Fontos fegyvertény volt a Munka Törvénykönyve által szabályozott, munkaidõ alatt járó, napi pihenõidõnek (20 perc), a
hivatásos jogviszonyban állókra történõ alkalmazás érvényesítése.
Ez idõszakban vette kezdetét az ágazati érdekegyeztetõ fórumok megalakulása, így a fegyveres és rendvédelmi szférán
belül a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) és a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács (BÉT), 1992. tavaszán kezdte
meg munkáját.
Az FRDÉSZ következetesen harcolt azért, hogy a makroszintû érdekegyeztetés fórumain önálló képviselettel rendelkezzen. Ezt a törekvését napjainkig a föderációkba tömörült
szakszervezetek mindig megakadályozták.
Ezért kitartóan kereste azokat a lehetõségeket, hogy vala-

milyen módon közvetlen képviseletet szerezzen. Ilyen alkalom volt a szakszervezetek választási idõszakában valamelyik tömörüléshez csatlakozni, szövetségre lépni. Három
szakszervezeti tömörüléssel tárgyalt, a LIGA, az Értelmiségi
Szakszervezetek Tömörülése (ÉSZT) és az Autonóm Szakszervezetek Országos Konföderációja (ASZOK). Végül
1992. április 29-én ez utóbbival lépett választási szövetségre.
A szakszervezeti választások az országos érdekegyeztetési
fórumokba történõ bejutást és mandátumok megszerzését célozta, amelyhez komoly – fizetõ – taglétszám került mérlegre
és az adott tömörülés támogatottsága.
Az FRDÉSZ ezt követõen már önálló képviselettel vett
részt a KIÉB/KIÉT munkájában, és az ASZOK révén képviselni tudta a hivatásos állomány érdekeit az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT).

A fegyveres szférában megalakult szakszervezetek nem
részesültek a SZOT vagyonból, így az FRDÉSZ tagszervezetei sem. Az ASZOK-kal történõ szövetségre lépés azt
eredményezte, hogy megállapodást kötött az ASZOK és az
FRDÉSZ abban, hogy az ASZOK a rendelkezésére álló
SZOT vagyoni hányadból arányos részt biztosít az FRDÉSZ
tagszervezetei részére.
Ezzel a megállapodással új lehetõség nyílt arra, hogy a többi föderáció vagyoni hányadából is részesülhessenek az
FRDÉSZ tagszervezetei.
Az FRDÉSZ ugyanakkor következetes lobby tevékenységet
folytatott a parlamenti pártokkal, országgyûlési képviselõkkel
a hivatásos és közalkalmazotti állomány érdekeinek képviseletéért, továbbá a Rendõrségi törvény, a Szolgálati törvény mielõbbi megalkotása és hatályba léptetése érdekében.
E tevékenysége során mindig ügyelt a függetlenségére és
nem mondott le arról a törekvésérõl, hogy önálló föderációként ismerjék el és vehessen részt az országos érdekegyeztetés fórumain.
Balázs László
alelnök, FRDÉSZ

frasz 7-8 szam.qxd

2007.07.30.

10:46

Page 12

2007/7-8. szám

Szervezeti élet

12

FRáSZ

Fókuszban az Alapszabály és a
Kongresszus elõkészítése
- AZ ÜGYVIVÕI TESTÜLET ÜLÉSEIN TÖRTÉNT Az FRSZ ügyvivõi testületének június 26-i és július 12-i üléseinek napirendjén – egyebek mellett – az IRÉT ülésén elhangzottak, az etikai kódex, a szolgálati nyugdíj számításának anomáliái, valamint a kongresszusi elõkészületek szerepeltek. A régióelnökök részvételével lezajlott rendezvényeket Pongó Géza, az
FRSZ fõtitkára vezette.
Az üléseken – egyebek mellett – az IRÉT ülésen elhangzottakról,
az etikai kódex kiadásáról, a szolgálati nyugdíj rögzítésérõl, annak
anomáliáiról beszéltek. A nyugdíjszámítás alapját és módját gyökeresen megváltoztatják – mondta Balázs László ügyvivõ.
Az aktuális ügyekrõl szóló tájékoztató során Dávid Tibor általános
ügyvivõ elmondta, hogy az IRM Mezei Csaba személyében felszámoló biztost nevezett ki az ÁEK mellé, õ lesz megbízva a BM kórház 2008. február 28-ig tartó bezárásának koordinálásával.
Ezt követõen a kongresszusi elõkészületekrõl, így az Alapszabályról is egyeztettek az ÜT tagjai. Pongó Géza fõtitkár vezetésével a tervezett Alapszabály valamennyi pontján végighaladva
tárgyaltak – egyebek mellett – az FRSZ jövõbeni struktúrájáról,
gazdálkodásáról, a tagsági viszonyról, valamint a jogi képviseletrõl is.
Az egyebekrõl szóló napirend során az FRSZ fõtitkára elmondta,
hogy mind a LIGA szakszervezetek, mind az FRSZ-szel kapcsolat-

ban rágalmazó írások jelentek meg az elmúlt idõszakban. Dávid Tibor a MAKASZ-kedvezményekrõl és a kongresszusi elõkészületekrõl adott tájékoztatást. Emellett a vizitdíjról, a kötelezõ egészségügyi szûrésrõl, valamint egyéb szakszervezeti ügyekrõl is
egyeztettek a megjelentek.
Kép és szöveg: Sz.R.

Átköltözött az FRSZ
Új címünk: 1136 Budapest, Pannónia utca 27-29.

Név
Pongó Géza, fõtitkár
Dávid Tibor
általános ügyvivõ
Gombos József
általános ügyvivõ
Titkárság:
Dr. Varga Ferenc
Erdõsi Edina
Hetyei Katalin
Bélai Gábor

Jogsegélyszolgálat:
Dr. Tordai Gábor
jogsegélyszolgálat vezetõ

24-311 450-23-61

Dr. Oláh Tamás
Dr. Topánka Erika
Dr. Zsámboki Beatrix

24-333 450-23-61
24-305 450-23-50
24-334

Kállay Ildikó
gazdasági vezetõ

24-312 450-23-62 24-341 450-23-77

BM vonal Városi vonal BM fax

Városi fax

24-301 450-23-51
24-330 450-23-60
24-313 450-23-63

24-304 450-23-54
24-302 450-23-52
24-303 450-23-53 24-346 450-23-76
24-332 450-2356
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Daragó István az új titkár
Az FRSZ Nyugállományú Tagozatának csak harmadszori
nekifutásra sikerült határozatképes közgyûlést összehívnia. Az
akkor még költözés alatt álló szakszervezet XIII. kerületi,
Visegrádi úti tanácskozótermében az ország - a tizenkilenc
megyei és a budapesti - száznegyvenhat nyugdíjas tagszervezetének küldöttei elõtt búcsúzott el Szél József. Az új
titkár Daragó István lett.
A nyugállományú tagozat
leköszönõ titkára - aki idõközben
az FRSZ elnöke lett - a beszámoló és annak vitája után
tisztelettel megköszönte a tagság
munkáját. A jelölõbizottság jelentése után megtartott titkos
szavazáson Daragó István személyében új titkárt, míg Szabó
Miklós személyében új titkárhelyettest választottak.
Daragó István 1982-ben kezdte
pályafutását
a
Készenléti
Rendõrségnél, majd 1986-1989
között végzett a Rendõrtiszti Fõiskolán. Ezt követõen szakaszparancsnoki beosztásba került, majd 1992-ben már Miskolcon
szolgált.
2000 júliusában lett függetlenített tisztségviselõ, tanintézeti és
oktatási tagozat-titkárként 2004. decemberig, azóta pedig nyugállományúként képviseli a tagság érdekeit. A miskolci szakközépiskola választmányának elnöke alezredesként vonult nyugállományba. Ez alkalommal terveirõl és a nyugállományú rendõröket
érintõ aktuális ügyekrõl kérdeztük.
- A pozíció adminisztratív átvétele és a pontos tagnyilvántartás
elkészítése után - elképzeléseim szerint - támaszkodni fogok a jelen-

legi régióelnökökre, szeretném a tagozat létszámát mintegy 500
fõre megemelni. A tagtoborzás lesz az elsõdleges feladatom,
elõször a szûkebb régióban, majd kiterjeszteném tevékenységem az
egész országra. A novemberi kongresszusig szeretném, ha minimum 200 fõt elérne a nyugállományú tagozat.
Szerintem a nyugállományúak továbbfoglalkoztatása rendben
van, azzal egyetértek, de tudom, mindez nem mehet az aktívak
rovására. A gyakorlat egyébként azt mutatja, hogy a beosztott
állományt nem kérik fel, csak a korábbi csúcsvezetõket.
Legfõbb problémája a nyugállományú rendõröknek az, hogy
1989-óta folyamatosan leszûkült a szociális háló. Sem az ORFK-nál,
sem a területi, megyei szerveknél nincs, aki a humán feladatokkal
hatékonyan tudna foglalkozni. Kollégáimmal mostohagyerekeknek
érezzük magunkat, ahol még mûködnek klubjaink, ott is kevés a pénz.
Az elvált, de jelenleg is harmonikus párkapcsolatban élõ titkárnak
2 felnõtt gyermeke van, õk 30, illetve 28 évesek. Daragó István szabadidejében szívesen olvas, horgászik, a ház körül szorgoskodik.
SZR-KNF

Egy fõkapitányi búcsú margójára
Mottó: „Nincs nehezebben véghezvihetõ, kétségesebb és óvatosabban kezelhetõ dolog,
mint az új dolgok új rendjének kezdeményezése.”
(Niccoló Machiavelli: Az uralkodó )
2007. június
te, nem mulasztotta el, hogy meglátogassa rendezvényeinket.
14-én ünnepi álRendszeres kapcsolattartást építettünk ki.
lományülésen
Sajnos helyben is az országos gondok voltak azok, melyek legbúcsúzott Fejér
fõképp foglalkoztatták az állományt, így vajmi kevés lehetõségünk
Megye rendõrvolt azok megoldására.
fõkapitánya,
Búcsúzóul szakszervezetünk Fejér Megyei Választmánya nevéPapp Károly r.
ben Orgovány Zoltán ajándékul egy hollóházi porcelánórát adott
dandártábornok,
át, mely tán jelképes is lehet.
akit a RendvéAz idõ nem áll meg!
delmi BiztonsáEgyben Orgovány Zoltán kérte: járjon közben, hogy utódja hagi Szolgálat élésonló kapcsolatokat tartson fent szakszervezetünkkel és ráirányítotre neveztek ki.
ta figyelmét arra, hogy a REBISZ-nél is nyugodtan támaszkodjon
A sok dicsérõ szót és ajándékhalmazt követõen búcsúbeszéaz ott jól mûködõ tagszervezetünkre.
dében nem mulasztotta el megemlíteni az érdekvédõ szervezePapp Károly r.dandártábornok elmondotta, hogy új beosztásába
tekkel fõkapitányságának 6 év 8 hónap és 14 napja során folylépésének már elsõ hetében tervezi az érdekvédõ szervezetekkel
tatott együttmûködését. Ezt a partnerségen alapuló korrekt
való megbeszélést.
együttmûködésnek minõsítette, melynek közös célja az álloMi innét Fejér megyébõl kívánunk neki sok erõt, egészséget és
mány számára a lehetõségekhez képest, minél jobb körülméeredményes munkát új beosztásában és nem utolsó sorban õszinte
nyének biztosítása volt.
kollégákat.
Nem kívánom túlzottan méltatni az együttmûködést, hiszen aki
Az új dolgok, új rendjének kezdeményezéséhez találja meg a
ismerte, az tudja, hogy hitelesen szólt az együttmûködésünkrõl.
megfelelõ munkatársait és szakszervezetünket…
Több rendezvényünkön megjelent, mondhatni, mikor ideje engedFRSZ. Fejér Megyei Választmánya
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CSALÁDI JUNIÁLIS MISKOLCON
A Független Rendõr Szakszervezet miskolci és BAZ MRFK tagszervezetei - az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen - ez évben is megszervezték a tagság és a szervezeten kívüli kollégák részére a gyermeknapnak induló, de mára már családi juniálissá átalakult rendezvényt.

A Rendõrségnek jelenleg kisebb gondja is nagyobb annál, hogy
az állomány minél jobb összekovácsolása érdekében – az
„átkos”idõkre visszaemlékezve – olyan rendezvényeket szervezzen
és tartson meg, amely kihat a munkavégzésre is. Hiszen ha a munkahely egy kicsit törõdik a dolgozók szabadidõs tevékenységével,
akkor ott õk jobb színvonalon fognak teljesíteni. De ez a téma más
cikkbe tartozik.
A rendezvény iránt az érdeklõdés már az év elejétõl fogva nagy
volt, a szervezés ekkor beindult. A szakszervezet tisztségviselõi
már ekkor tettek lépéseket a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. A megfelelõ helyszín kiválasztását, a résztvevõk, a látványosságok, támogatók megkeresését idõben el kell kezdeni. Így
kiderült: a megszokott Miskolc-csanyiki helyszín nem megfelelõ,
mivel a kiválasztott idõpontokban más szervezetek is bejelentkeztek. Ezért került kiválasztásra a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola sportpályája.

Az iskola vezetése készséggel állt rendelkezésünkre, csak annyi
kérésük volt, hogy az õ állományuk is részt vehessen a rendezvényen. Ez elõl a szervezõk sem zárkóztak el, hiszen ezen kollégák
közül jó néhányan a pedagógusi pályára történõ átnyergelés elõtt a

megye rendõri állományába tartoztak. Sokan még ma is baráti kapcsolatot ápolnak egymással.
A rendezvény megtartására 2007. június 16-án került sor. Az
idõjárásfelelõs egy kicsit ránk ijesztett, mert a reggeli órákban sötét fellegeket varázsolt az égre, amelyekbõl idõnként kövér esõcseppek is lehullottak, így tették frissé a levegõt, és enyhén vizessé a szervezõk ruházatát.
De szerencsére ez csak ijesztgetés volt, mint az a kezdésre kiderült. S amint nõtt a tömeg, és lett hangosabb a gyerekzsivaj,
úgy bújt elõ fokozatosan a nap is. Olyannyira, hogy a déli órákra már szinte nyári, kánikulai idõ alakult ki. Az idõ javulásával
arányosan a hangulat is emelkedett, és vették birtokba a gyerekek a mászóházat, az óriás csúszdát, és alakultak ki sorok a pónilovak körül.

Nagy sikere volt a fõkapitányság engedélyével bemutatót tartó
kutyásoknak, „kommandósoknak”. Sokan neveztek be a kerékpáros ügyességi versenyre és a légpuska lövészetre, amelyeken értékes ajándékok találtak gazdára a helyezések arányában. Nem maradtak azonban ajándék nélkül azok a gyerekek sem, akiknek nem
volt bátorsága az ezeken való részvételre. Egy kis „szárazon horgászással” õk is kaptak ajándékokat.
Az FRSz tagjai és családtagjaik nem csak egy pár virslit kaptak
ajándékba, de a központ és a támogatóknak köszönhetõen a különbözõ üdítõk, energiaitalok is jegy ellenében jártak, de fagylaltot és
jégkrémet mindenki kedvére kérhetett. Persze, aki szomjas maradt,
az tudott vásárolni is a büfében.
Késõ délutánra nem csak a gyerekek és szüleik fáradtak el a sok
programtól, de a rendezõk, és segítõik is. Igaz, a befejezést követõen rájuk még várt a pakolás és rendrakás „öröme” is. Azonban talán mindezt feledtette a sok boldog, mosolygós gyermek és szülõ
arca, ami azt bizonyította, hogy jól érezte magát mindenki, aki kilátogatott a rendezvényre.
A fáradtság ellenére is elmondhatjuk, hogy ez évben is sikerült
egy kis színfoltot hozni a mindennapok monotóniájába, taposómalmába. És már „megindult” a szervezõk agya a következõ évi rendezvénnyel kapcsolatosan.
Köszönet illeti mindazokat, akik szabadidejüket nem kímélve
megtettek mindent annak érdekében, hogy sikeresen bonyolódjon
le a rendezvény, de köszönet mindazoknak a rendõri vezetõknek is,
akik engedélyeikkel hozzájárultak a családi juniális sikeres, és
színvonalas lebonyolításához.
Demján Zsolt
régióelnök
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Mohácsról kicsit másképp
1526. augusztus 29-én, szerdán rontott rá a kínkeservesen felfejlõdõ török hadseregre Tomori Pál vezetésével a magyar sereg. A heves lökés erejétõl a török sorok meginogtak, hadrendjük felborult.
Még a tüzérséget sem tudták alkalmazni.
Ibrahim nagyvezír azonban úrrá lett a kezdeti pánikon és hadba
vetette tartalékát, majd az idõközben felfejlõdött hadrendet és a felhõszakadást kihasználva szétverte a magyar sereget.
Az ütközetben - mint az késõbb kiderült - életét vesztette a király, II.
Lajos is. Ugyancsak elesett Tomori Pál fõvezér, a fõkancellár, a csanádi, a pécsi, a váradi, a gyõri és a boszniai püspökök, az országbíró és a
tárnokmester is. Számos, de ötvennél biztosan nem több fõnemes.
Ezt a csatavesztést hívjuk mi „mohácsi vésznek” immár több
emberöltõ óta, pedig nem itt dõlt el az ország sorsa. Nem ettõl a
csatától számítandó Magyarország három részre szakadása és a török uralom kezdete.
Mi is történt Mohács mellett 1526. augusztus 29-én valójában? Szerény álláspontom szerint csupán annyi, hogy egy szedett-vedett, rosszul
felszerelt, regionális hadseregnek aligha nevezhetõ, kis létszámú banderiális sereg elvesztett egy csatát, melyet esélye sem volt megnyerni.
Igaz, elhunyt a király és jó néhány országfõ, de nem veszett oda a
nádor, a kancellár. Életben maradt négy püspök, a fõnemesek jó része és gyakorlatilag szinte a teljes kis- és középnemesség. Az ország
területén két jól felszerelt, ütõképes, harcokban edzett sereg még
érintetlen. Az egyik Zápolya János erdélyi vajda mintegy 35.000 fõnyi, a másik Frangepán Kristóf horvát bán kb. 25.000 fõnyi serege.
(Felmerül a kérdés hol volt Frangepán? Hol volt Zápolya? Nos
Frangepán személyi intrikák és torzsalkodások miatt visszavonult
az udvari élettõl, így tájékozatlan volt. A király pedig nem hívta
hadba. Önállóan rá-rácsap a törökre, de biztatást sem kap.
Zápolya egymásnak ellentmondó utasításokat kapott a telesen
összezavarodott királytól, így nem cselekedett.)
A gyõztes török sereg mindezekkel a tényekkel tisztában volt,
így kellõ óvatossággal járt el. A fõvárost ugyan presztízs okokból
elfoglalta, az ország közepét feldúlta, de két hónap múlva az országot elhagyta. A „mohácsi vészt” követõ második hónap végén tehát nincs ellenséges haderõ az ország területén, a haza kétharmada
érintetlen a háború okozta pusztításoktól, lelki és testi traumáktól.
Adva van tehát minden, hogy összefogva, az ország érdekeit nézve
egységfront jöjjön létre és megelõzendõ a nagyobb bajt új, erõs
nemzetet hozzanak létre az arra hivatottak.

Igen, adva volt minden, de közbeszólt a régi magyar betegség: a
széthúzás, az önzés, a helyzet fel nem ismerése.
Már a mohácsi csata elõtt, 1526 márciusában így fogalmazott
Giovanni Antonio Burgio, pápai követ, pápának írt levelében az ország helyzetével kapcsolatban: „Ha Magyarországot három forint
árán ki lehetne menteni a veszélyek örvényébõl, nem akadna három
ember, ki ezt az áldozatot meghozná.”. Szörnyû, de sajnos igaz kijelentés! A fõnemesi és a köznemesi pártok hatalmi harca, a saját
érdekek mindenek fölé emelése, az önzés és a butaság, a meglévõ
normák el nem ismerése - modern szóval - morális válságba juttatta a nemzetet. Ehhez még hozzájött a kedvezõtlen külpolitikai helyzet és az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés még mindig érezhetõ
következménye, mely a haladás erõinek gyengüléséhez vezetett.
Sajnos a mohácsi csatavesztés sem rázta fel a felelõs nemesi köröket. Hovatovább a mohácsi hadszíntérrõl menekülõ Báthori István nádor, barátjával, Batthyány Ferenccel közösen képes volt kirabolni a pécsi püspökség vagyonával szintén menekülõ pécsi kanonokot. Ez ám a morál!
Az ilyen magatartást tanúsító nemességnek kellett volna összefogni a hatalmi reményeket tápláló kis- és középnemesi réteggel és
egy emblematikus férfiú mögé felsorakozva, a nemzet érdekét
szem elõtt tartva egységbe kovácsolni az ország színe-javát.
Ez nem sikerült, mert mi magyarok vagyunk! Nem alkuszunk!
Nem egyezkedünk! Inkább meghalunk, ha kell, de érdekeinkbõl
jottányit sem engedünk! Legyen bármekorra is a baj körülöttünk!
Ennek az ostoba magatartásnak lett a következménye, hogy a mohácsi
csatát követõ három hónap elteltével az országnak két királya van és
1541-ben, amikor a török visszajön, akadály nélkül foglalja el az ország
területének egyharmadát, és szakad immáron három felé az ország.
Nem Mohács felelõs tehát a történtekért, hisz nem volt vész, csupán egy csatavesztés, hanem a magyar nemesség!
Amikor általános iskolásként az elsõ történelemórán ültem, tanárom a történelemfüzetünk elsõ lapjának közepére a következõ idézetet írattatta fel velünk: „A történelem az élet tanítómestere.”
Mennyire igaz és bölcs mondat!
Ehhez még hozzájön egy magyar közmondás: „Az okos a más
kárán tanul, a buta a sajátján sem!” El kéne gondolkodni, tudunk-e
legalább a saját kárunkon tanulni!? El kéne, mert lehet párhuzamot
találni az akkori és a mai viszonyok között!
Komáromi Zoltán

Kirándulás az épített Minivilágba
Az FRSZ zalaegerszegi tagszervezete a tagság kérésére az idei kirándulását az ausztriai Klagenfurtban lévõ Minimundusba szervezte. Június 9-én kora reggel izgatott gyerekek között álmos felnõtthad beszélgetett a kapitányság elõtt. A hozzátartozókkal együtt teljesen megtöltöttük a buszt, ötvenen vágtunk neki az egész naposra

tervezett kirándulásnak. Az osztrák Alpok vonulatai között értünk
Klagenfurtba, ami Ausztria Karintia tartományának székhelye. A
város határában található a Minimundus, ahol a világ összes tájáról
származó híres épületek kicsinyített mását építették fel. A csaknem
háromhektáros területen 146 épület látható, általában 1:50 méret-

arányban. Magyarországról a Halászbástyát és a Mátyás templomot fedezhettük fel az egyik domboldalban.
A kiadós séta után busszal mentünk a Wörthi tó melletti
Pyramidenkogel nevû hegy tetején lévõ kilátóhoz. Néhány adat róla: a hegy 851 méter magas, a tetején lévõ kilátó 54 méter, míg a
kilátóterasz 43 méteren épült.
Ide tizenhatszemélyes lift vitt fel bennünket. Az elénk táruló csodálatos panoráma láttán szinte mindenkinek elakadt a szava. Alattunk a tó és a város látképe, a távolban az olasz Dolomitok és az osztrák Alpok csaknem háromezer méteres vonulata. Miután kigyönyörködtük magunkat, Mariawörth település félszigetéhez mentünk, amit
az imént még a kilátóból csodálhattunk meg. Egy XVIII. századi
templom és sírkertjének bejárása után a tópartra sétáltunk, ahol egy
kikötõ is volt, hamarosan be is futott a Karintia nevû hajó. A bátrabbak a part közelében bemerészkedtek a tóba is – persze csak térdig,
mert a víz elég hideg volt.
Utunk Klagenfurt történelmi belvárosába vezetett, ami a XVII.XIX. század között épült és gyönyörûen renovált, a jármûforgalom elõl teljesen elzárt terület. Jellegében hasonlít a pesti Váci utcára – de csak funkciójában. Az ódon hangulat mindent átszõ, a
vendéglátó egységek elõtt sorban kell állni, akkora a forgalom –
pedig a legnagyobb közel 80 asztallal települt ki.
Este a megbeszélt idõre mindenki pontosan érkezett a buszhoz,
majd a hazafelé tartó úton izgatottan beszélgettük át a napközbeni
élményeket. Egyöntetû volt a vélemény, hogy ismét jó helyszínt
választottunk kirándulásunkhoz!
Csizmadia László
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Megjelent az Etikai Kódex
E Kódex olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a
rendõr különleges közszolgálati hivatásának alapkövetelményeihez, és
annak kötelezõ jogi elõírásaival együtt, egymást erõsítve érvényesülhetnek.
Célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon mind a szolgálatban,
mind a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülõ szakmai döntésekhez, egyben megfelelõ védelmet nyújtson mindazok számára, akik normakövetõ módon
járnak el, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez.
A köz szolgálatáról és a testülethez tartozásról, a tisztességrõl, az erõszakról, a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról, az emberségrõl és a
segítségnyújtásról, a bajtársiasságról, a felelõsségrõl, a munka minõségérõl, az információról, a megjelenésrõl, a vezetõkrõl, a szolgálaton kívüli magatartásról és a közbizalomról szóló Etikai Kódex bemutatására szervezett sajtótájékoztatón - az ORFK és a társszakszervezetek vezetõi mellett - megjelent Dávid Tibor, az FRSZ
általános ügyvivõje is (képünkön). A kódex teljes szövege megtalálható a www.frsz.hu és a www.police.hu weblapokon.

Autóátadás
Dr. Bencze József országos rendõrfõkapitány 160 db új szolgálati
gépkocsit adott át különbözõ rendõri szerveknek. A 2093/2005. (V.
19.) Kormányhatározat alapján 2005. évben háromévre szóló, összességében 3000 db (évenként 1000 db) gépjármû bérletére és flottakezelésére vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatott le az ORFK.

FRSZ TAGOK, HORGÁSZNI SZERETÕK, FIGYELEM !
A VIZSOLYI HORGÁSZTÓNÁL 2 DB. LAKÓKOCSINK ÁLL
RENDELKEZÉSETEKRE
(4 ÉS 6 SZEMÉLYES)
A LAKÓKOCSIK IGÉNYBEVÉTELE TÉRÍTÉSMENTES
SZABADTÜZI FÕZÉSI LEHETÕSÉG !

A közbeszerzési eljárás eredményeként 2005. évben: 400 db stabil
megkülönböztetõ jelzéssel ellátott (300 db közbiztonsági sedan és
100 db közlekedésrendészeti kombi) Skoda Octavia, 500 db bûnügyi (350 db Chevrolet Lacetti és 150 db Skoda Octavia) és 100 db
ügyintézõi Ford Fiesta került rendszerbe. 2006. évben: 300 db stabil
megkülönböztetõ jelzéssel ellátott (200 db közbiztonsági sedan és
100 db közlekedésrendészeti kombi) Skoda Octavia, 550 db bûnügyi (385 db Chevrolet Lacetti és 165 db Skoda Octavia) és 150 db
ügyintézõi Ford Fiesta került lehívásra.
A 2007. évben átadásra kerülõ Skoda Octavia típusú gépjármûvek
a bérleti szerzõdés lezárásaként átvett 500 db stabil megkülönböztetõ jelzéssel ellátott (400 db közbiztonsági sedan és 100 db
közlekedésrendészeti kombi) jármûkontingens részeként kerülnek a
rendõrség gépjármûparkjába. Ebbõl 160 db került átadásra, a további 340 db pedig augusztus végéig a készletbe kerül. A 160 darabos
kontingenst az alábbi megyei rendõr-fõkapitányságok kapták:
Baranya MRFK - 20, Bács-Kiskun MRFK - 20, Békés MRFK - 16,
Borsod-A.-Z. MRFK - 20, Csongrád MRFK - 17, Fejér MRFK 16, Gyõr-M.-S. MRFK - 18, Hajdú-Bihar MRFK - 16, Heves
MRFK - 16, Pest MRFK - 1
Ezzel a rendõrség összességében 2.500 db bérelt gépjármûvet
üzemeltet (1.200 db fix megkülönböztetõ jelzéssel ellátott - 900 db
közbiztonsági sedan és 300 db közlekedésrendészeti kombi - Skoda
Octavia, 1.050 db bûnügyi - 735 db Chevrolet Lacetti és 315 db
Skoda Octavia - és 250 db ügyintézõi Ford Fiesta).
Ugyancsak folyamatosan veszi át a rendõrség a 2236/2006.
Kormányhatározat alapján a csapaterõbe szervezett állomány
eszközfejlesztésére biztosított 3 milliárd Ft terhére beszerzésre
kerülõ csapatszállító jármûveket.

HORGÁSZAT: FRSZ TAGOKNAK
1 BOTTAL LAKÓKOCSINKÉNT
TÉRÍTÉSMENTES
TOVÁBBI LEHETÕSÉG
A TÓ SZABÁLYAI SZERINT
CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK !
NINCS TURNUS!
HELYFOGLALÁS TETSZÉS SZERINTI IDÕSZAKRA,
A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN.
A TÓ ELÉRHETÕSÉGE: WWW.VIZSOLY.HU.
BEUTALÓÉRT JELENTKEZNI LEHET:
BM. 03-31/2118, TEL: 06-46/514500-2118
JÓ SZÓRAKOZÁST
ÉS HORGÁSZATOT
BALÁZS SÁNDOR
FRSZ MEGYEI
VÁLASZTMÁNY ELNÖKE
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Zsobi Racing Autósport Egyesület

A rally a hazai autósport talán legnépszerûbb ágazata. A profi
versenyeket több százezer nézõ látogatja. Az amatõr versenyek
népszerûsége évrõl évre egyre nõ, egy-egy versenyhétvége
nézõszáma eléri a tízezres nagyságrendet is. Az amatõr rally
versenyek a profi versenyek egyszerûsített és olcsóbb változata. A
versenyeket általában a közforgalom elõl teljesen elzárt utakon rendezik meg. A versenypálya hossza általában nem haladja meg a 10
km-t. A versenyek a gyorsasági szakaszok többszöri teljesítésére

épülnek. A versenyek idõtartama két nap – azaz egy hétvége – a
gyorsasági szakaszok össztávja kb. 35-40 km. A gyorsasági szakaszok földes, murvás, aszfaltos vagy betonos, forgalom elõl elzárt
útszakaszok, amelyeket a versenyzõk a verseny elõtt ismernek
meg. Ekkor feljegyzik az útszakaszra vonatkozó fontosabb információkat és a versenyt már ez alapján kell minél gyorsabban teljesíteni a távot.
A versenyzõk:
A Zsobi Racing Autósport Egyesület egy 2004-ben alakult rally
csapatból jött létre 2006. év végén. Az egyesület célja, hogy a technikai sportokat kedvelõ fiatalok szervezett formában próbálják meg
népszerûsíteni az autósportot, valamint kipróbálni, és ezek után
fejleszteni a szakmai tudásukat és nem utolsó sorban vidáman,
kellemesen eltölteni a szabadidejüket.
A pilóta, Zsobrák Róbert szakszervezetünk tagja, a navigátor Dr.
Murányi Róbert. Jelenleg mindketten a sárbogárdi rendõrkapitányság
dolgozói. A versenyzõpáros 2 éve mûködik együtt.
2005 évben a TAM-BAU Kupasorozatban vettek részt egy Lada
2105 típusú versenyautóval, amivel a kategóriában a VI. helyen
végeztek.
2006 évben a Suzuki Hirt Kupasorozatban indultak egy
Volkswagen Golf típusú versenyautóval, amivel az V. kategória 4.
helyén végeztek.
A FRÁSZ szerkesztõsége a további versenyekhez sok sikert és jó
eredményeket kíván!
Web: www.zsobiracing.uw.hu
- blai -

Rendõrök motoros találkozója
2007. augusztus 18-19. Kisszékely
/felelõs szervezõ: Nagy Tamás – vállalkozó ötletgazda: Csóka Tamás r.zls. /

2007. augusztus 18-19-én „Rendõrök motoros találkozója” lesz a Tolna Megyei Kisszékely nevû üdülõfalu strandján. Egy nap, ami csak a tiéd és a szórakozásé, kikapcsolódásé.
Szeretettel meghívunk Téged és motoros barátaidat, ismerõseidet az idei évben elõször megrendezendõ „Rendõrök motoros találkozójára“ Kisszékelybe. Ez a csendes kis falu augusztus 18-19-én a rendõrök motorjaitól lesz zajos, amit az ott lakók az évente többször is megrendezésre kerülõ különféle motoros találkozók miatt már megszoktak, sõõõõt szeretnek is.
Neked csak az a dolgod, hogy ha rendõr vagy és szereted a motorokat, vagy netán Neked is van egy, akkor gyere, és mutasd meg a többi kíváncsi kollégának, hadd irigykedjen mindenki. Mi abban segítünk, hogy ezen hétvégéd gondtalanul, különbözõ programokkal és koncertekkel fûszerezve teljen.
Kérlek, add tovább minden motorral rendelkezõ rendõr ismerõsödnek ezt a felhívást, hogy minél többen jöhessünk össze, és hogy ebbõl hagyományt is teremthessünk.

Programjaink:
Szórakoztató programokkal várunk a kisszékelyi strand területén már augusztus 18-án, szombaton reggel 10.30 órától, így indulj idõben, hogy
a reggeli motoros kis túráról le ne maradj!
1: Megmutatjuk Neked 1 óra alatt Tolna megye két nevezetes középkori várát úgy, hogy a motorodról le sem kell szállnod. Túránk a simontornyai és az
ozorai vár érintésével visszatér Kisszékelybe, ahol birtokba vesszük a strand területét, majd miután motorjaitokat biztonságban letettétek, hideg sörrel és finom ételekkel csillapíthatjátok szomjatokat, és megmártózhattok a hûvös feszített tükrû medencében. Ezalatt persze szolid motorosoknak való zene szól a strandon felállított színpadon.
2: Ha barátaiddal alkotsz egy csapatot, akkor a strand mellett levõ nádasos erdõrészen tesztelheted reflexeidet paint-ball fegyverekkel szimulált harc közben.
3: De ha Téged ez egyáltalán nem köt le, akkor különbözõ, a rendezvényre kivonuló nagy motorgyártó cégek motorjait tesztelheted szabadon.
4: Rendezvényünk nem titkolt célja a balesetmegelõzés is!!! Napjainkban sajnos egyre több a motoros baleset, aminek apropóján mi a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság segítségével rendelkezésetekre bocsátunk egy szimulátort, melyen ingyenesen tesztelhetitek magatokat és
motoros tudásotokat.
5: Mikor aztán már mindenki jól megbarátkozott mindenkivel és leszáll az est, a hosszasan hangoló Rock muzsikusok belecsapnak a húrok
közé és majd 2 órán keresztül húzzák ismert zenekarok híres nótáit.
6: És végül, mikor már rekedtre énekelted a hangodat és a színpad kiürült, akkor Te jössz!!! Vesd be magad 5 tagú zsûrink elõtt és nyerd meg
a „karaoke” versenyt, a sors keze által Neked kiválasztott zenével.
És végül, ha a pizsamád a holdat bámulja, sátradat verd fel a strandon kijelölt helyedre és a másnap reggeli telefonszám és címcserére pihend ki
magad. A strand és minden egyéb kiszolgáló része a vasárnapi napon is egész nap csak a Tiéd, barátaidé és a pihenésé, hisz azt is kell néha.
Gyere el, és legyen egy igazán motoros hétvégénk!!!
További információkat még honlapunkon (www.frsz.hu), BRDSZ T-ma újságban, és a Zsaru magazinban kaphatsz.
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Friss hírek a MAKASZ
engedményrendszerrõl!
Hároméves szerzõdés!
Az FRSZ és a MAKASZ, az elsõ év tapasztalait alapul véve, hivatalosan megújította együttmûködési szerzõdését. Az új szerzõdés hároméves
idõtartamra köttetett meg, mely idõszak alatt a MAKASZ garanciát vállal az egy fõre esõ éves díj mértékére. A hosszú távra tervezett
együttmûködés új lehetõségeket és ugyanakkor fokozott felelõsséget jelent mindkét fél számára.
A MAKASZ ez úton is köszönetét fejezi ki az FRSZ minden olyan szakszervezeti vezetõjének és aktivistájának, aki munkájával elõsegítette, hogy
a tagság minél szélesebb körben megismerhesse a MAKASZ-rendszer lehetõségeit és elõnyeit a minél nagyobb mértékû egyéni megtakarítások
elérése érdekében!
Tovább csökken az ADSL-csomagok havidíja
A MAKASZ továbbra is tartja magát ahhoz az alapelvhez, hogy bármely nagyszolgáltatónál kedvezõbb áron tesz elérhetõvé szakszervezeti
tagok számára szélessávú (ADSL) internetszolgáltatást. Ennek jegyében hamarosan tovább csökkennek az ADSL csomagok árai. Elsõ körben
mindhárom korlátlan adatforgalmú csomag havidíja csomagonként 200 Ft-tal csökken, s már most minden új elõfizetés mellé egy 1000 Ft
értékû Neophon kártyát mellékel a szolgáltató, az Invitel Zrt.
Emelkedõ üzemanyagár-kedvezmény
Az Agip Hungáriával kötött új megállapodás alapján már május elsejétõl 5 Ft-ra emelkedett a MAKASZ-kártyával igénybe vehetõ üzemanyagárkedvezmény literenkénti mértéke. Az 5 Ft/liter kedvezmény a www.makasz.hu weboldalon feltüntetett Agip-kutaknál vehetõ igénybe.
Könyvvásárlás – Libri
2006. karácsonyán országszerte milliós napi forgalmakban volt mérhetõ a Librivel közösen bonyolított könyvvásárlási akció. A Libri
könyvvásárlási kedvezmény most folytatódik. 2007. december 31-éig a már kiosztásra került Libri-matricákkal vehetõ igénybe, amelyeket a
MAKASZ kártyára kell felragasztani úgy, hogy ne takarja az eredeti kártya-vonalkódot. Közeledik a beiskolázás, majd hamarosan újra a karácsony, és a Libri-matricával ellátott MAKASZ kártya segíthet enyhíteni a vásárlások terheit.
Emelkedõ Opel-Chevrolet kedvezmények!
A MAKASZ és a General Motors Hungary között létrejött új megállapodás alapján tovább emelkedett a típusonként különbözõ árkedvezmény
mértéke! A kedvezmények az ország valamennyi Opel-Chevrolet márkakereskedésében igénybe vehetõk. A kedvezmény igénybevételéhez a
MAKASZ által kiállított igazolás szükséges, amely rendelhetõ telefonon: 1 281 1190, vagy interneten: www.makasz.hu. A részletes kedvezménytáblázat a MAKASZ weboldalán megtalálható! Néhány péda:
Opel

MAKASZ KEDVEZMÉNY

AGILA

8,5%

CORSA D (kivéve Essentia) - Kötelezõ opció: metálfényezés
CORSA D Essentia (Kötelezõ opción: metálfényezés és
légkondícionáló)
MERIVA (kivéve Essentia és Enjoy)

7,0%
11,0%

MERIVA Enjoy (kötelezõ opció: metálfényezés és
légkondícionáló)

11,0%

ASTRA CLASSIC II

12,0%

ASTRA H

12,5%

Fontos: A MAKASZ-kártya tulajdonosoknak járó balesetbiztosítás hatályát a Signal Zrt. az új tárgyévtõl kiterjesztette a családtagokra is!
A MAKASZ ügyfélszolgálat továbbra is az FRSZ tagság rendelkezésére áll, várják a kérdéseket, észrevételeket.
Telefon: 1 281 1190 • Fax: 1 357 6464 • E-mail: info@makasz.hu • web: www.makasz.hu
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Szerkesztõ: SÜLI FERENC
Képszerkesztõ: KISÉRI NAGY FERENC
Tipográfia: KISS CSABA

Cím: 1136 Budapest, Pannónia utca 27-29.
Telefon: 450-23-52, 450-23-53
Fax: 450-23-76
BM-telefon: 24-303
E-mail: frsz@frsz.hu
Web-oldal: www.frsz.hu
Internetcím: http://10.9.32.28
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5. Az elküldött anyagon nyilatkozni kell, hogy a szerzô hozzájárul-e nevének közléséhez.
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BM: 24-302
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A Kispest csapata nyerte az FRSZ focikupát
Immár ötödik alkalommal rendeztek focitornát az FRSZ tragikus körülmények között elhunyt fõtitkára, Fábián Ágota emlékére. Az ORFK
Vágóhíd utcai kiképzõ központjában lebonyolított döntõben 12, a korábbi selejtezõkbõl bejutott csapat mérte össze erejét. Az FRSZ tizenötödik alkalommal kiírt labdarúgó-tornájára idén 57 csapat nevezett.

A gyõztes Kispest eredményei:
Kispest - Nagyatád
2–0
- Bonyhád
4–0
- Körmend
3–0
- Csendõr
6–1
- Szekszárd 1 - 1
Végeredmény: 1. Kispest, 2. Szekszárd, 3. Csendõr, 4. Körmend, 5.
Adyligeti RSZKI, 6. Salgótarján, 7. Bonyhád, 8. Jászberény,
9. Nagyatád, 10. Szolnok BV., 11. Dabas, 12. Pesterzsébet.

A június 30-i döntõt megnyitó Csizmadia László régióvezetõ, miután
bemutatta a megjelent szakszervezeti vezetõket, – köztük Szél Józsefet,
az FRSZ elnökét – röviden ismertette a versenyszabályokat is, majd
tisztességes és sportszerû versenyzést kívánt.
Az RSZKK Vágóhíd utcai sporttelepén, a technikai értekezleten valamenynyi csapat vezetõje megjelent. A csapatokat négy hármas csoportba sorsolták, ahol körmérkõzéses formában döntötték el a helyezéseket, majd a csoportban elért helyezés alapján újabb csoportokat alkottak, ahol ismét körmérkõzést játszottak a végsõ helyezésekért. A versenybizottságtól tájékoztatást kaptak a nap forgatókönyvérõl és egyéb tudnivalókról, a játékvezetõktõl a szabályismertetõ hangzott el. A döntõbe 12 csapat került be, a legtöbb nevezést leadó két területrõl 4-4, míg a harmadik területrõl 3 csapat
és a védõ jogán a Kispest, játék nélkül. A 4 csoportban, csoportonként 33 csapattal, körmérkõzéses rendben lebonyolított kupán a csoportgyõztesek jutottak a legjobb négybe.
Miután Csizmadia László a versenybizottság nevében köszöntötte a megjelenteket, kérésére a csapatok egyperces csenddel emlékeztek Fábián Ágotára, a szakszervezet néhai fõtitkárára, a kupa névadójára, majd a rendezvénynek helyszínt biztosító RSZKK felkért képviselõje, Kriczki István r. ezredes
szólt a csapatokhoz. Ezt követõen megkezdõdtek a küzdelmek a négy pályán.
A csoportok végeredményei:
„A” csoport: 1. Kispest, 2. Bonyhád, 3. Nagyatád
„B” csoport: 1. Szekszárd, 2. Salgótarján, 3. Dabas
„C” csoport: 1. Körmend, 2. Jászberény, 3. Szolnok BV
„D” csoport: 1. Csendõr, 2. Adyligeti RSZKI, 3. Pesterzsébet

A díjkiosztón a Kispest csapata végleg elvihette a vándorkupát, mivel egymás után harmadszor nyerte el. Az aranyérem mellé még egy kupát, oklevelet, FRSZ emblémával díszített pólót, labdát és 150.000 Ft értékû sportszervásárlási utalványt kaptak. A második és harmadik helyezett csapatok
az ezüst- és bronzérem mellé ugyancsak a fenti ajándéktárgyakat és 100.000
Ft ill. 50.000 Ft értékû utalványt nyertek. A 4-12 helyezettek is oklevelet,
pólót és labdát nyertek.
Különdíjban részesült a csapatok szavazata alapján a legjobb kapus
Surányi Roland (Kispest), aki az öt mérkõzésen összesen 2 gólt kapott.
A torna legeredményesebb játékosa Kompos Szabolcs (Adyligeti RSZKI),
aki 9 gólt szerzett. Mindketten tárgyjutalmat vehettek át. Az RSZKK felajánlott egy serleget a legsportszerûbb csapatnak, melyet a játékvezetõk szavazata alapján Bonyhád csapata vehetett át Kriczky István r. ezredestõl.
Szél József, az FRSZ elnöke zárszavában örömének adott hangot a jó
hangulatú napnak, a sok díjnak.
A döntõ 30 mérkõzésén a csapatok sportszerûen szerepeltek, mindössze egy
komolyabb sérülés történt, a sportolók egyöntetû véleménye szerint a következõ évben is részt kívánnak venni a versenysorozaton.
A versenybizottság tagjai: Kovács György régióelnök, Csizmadia
László régióelnök és Kása András tagozat-titkár voltak.

A Hosz csapata nyerte az FRDÉSZ-kupát

Immár harmadik alkalommal rendezett labdarúgó kupát az
FRDÉSZ. A június 28-30 közötti, egri sporteseményt a Leányka úti
sporttelepen Kónya Péter, a kupa egyik fõvédnöke nyitotta meg. A

háromnapos rendezvényen az FRDÉSZ elnökén kívül megjelentek a
társszakszervezetek elnökei, alelnökei, fõtitkárai és a városi rendvédelmi szervezetek parancsnokai is. A protokoll után kezdetét
vette a torna, a 2X15 perces körmérkõzéseken 15 csapat mérte
össze erejét. A döntõ mérkõzés után az FRDÉSZ vándorkupáját
Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára adta át a Honvédszakszervezet csapatának.
A 15 csapattal, 270 résztvevõvel megrendezett döntõn - a mindvégig küzdelmes - mérkõzések az alábbi eredményeket hozták:
Helyezettek:
1. HOSZ
2. LIGA Rába
3. HTFSZ Balassagyarmati tûzoltók
4. RVE Bács-Megyei Zsaruk
5. VPFSZ Eger
6. FTP Csepeli Tûzõrség
7. FRSZ Cegléd
8. FBVSZOSZ Zalaegerszeg
9. BVDOSZ Kalocsa
10. HTFSZ Eger Flórián SC
Különdíjazottak: legjobb kapus: Zakar Tamás VPFSZ Eger
Legjobb játékos: Hodászi László HTFSZ Balassagyarmati Tûzoltók
Gólkirály: Kapala Krisztián HOSZ
Legsportszerûbb csapat: NBHSZ „A”
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