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Már egy éve történt!

FRDÉSZ-PETÍCIÓ:
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KONGRESSZUSI LÁZBAN

4 . oldal

MINISZTERI
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Rendõrök motoros találkozója
tud legalább tíz métert megtenni egy olyan kempingbiciklivel, amelyiknek kormányába differenciálmûvet szereltek, tehát ellenkezõ irányba fordult, mint normális esetben. Volt még ezenkívül tehergépkocsi fõtengely
távolba dobó, valamint a medencében hordón egyensúlyozási verseny.

Az ötletgazda, Csóka Tamás
2007. augusztus 18-19-én a Tolna megyei Kisszékely üdülõfalu
strandján elsõ alkalommal került megrendezésre a rendõrök motoros találkozója, a Független Rendõr Szakszervezet Tamási Rendõrkapitányságon mûködõ tagszervezetünk titkára, Csóka Tamás r. zls. szervezésében,
aki mint ötletgazda és fõszervezõ jó házigazda módjára vezette a változatos programokkal gazdagított rendezvényt, kézben tartotta a csapatot.

A megnyitón dr. Kovács Zoltán r. ezredes, megyei fõkapitány-helyettes, közbiztonsági igazgató, valamint Keresztes László, Kisszékely polgármestere mondott ünnepi beszédet, ezt követõen 11 óra körül indult
meg a motoros túra, 50-80 rendõr motoros kollégánk részvételével, a menetoszlopot – természetesen stílszerûen – egyenruhás motoros rendõrök

vezették fel. A kanyargós, dimbes-dombos útvonal két középkori várat, a
simontornyait és az ozorait is érintette, majd a túra visszatért Kisszékelybe, ahol már el is készült a bográcsban fõtt paprikás krumpli.
Ebéd után sem maradhattunk azonban tétlenek, mert Tamás újabb és
újabb programokkal és ügyességi vetélkedõvel állt elõ, mint például: ki

Fontos szerepet kapott a baleset-megelõzés is, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság jóvoltából lehetõség volt szimulátoros vezetési tesztre,
melynek során mindenkinek lehetõsége volt tesztelni reflexeit. A kempingben külön paint-ball pályát is kialakítottak, ahol hat fõs csapatokban
indulhattak a kollégák.

Este egy ifjú rockzenekar bemutatkozását láthatták az érdeklõdõk, ezután jött még csak a java, a karaokee bajnokság.
Másnap reggel, miután mindenki kipihente magát, lehetõség nyílt
még egy fürdõzésre, majd a jó hangulatú buli után elindultak a kollégák
kisebb csapatokban hazafelé.
- blai -
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Kongresszus elõtt – Az ügyvivõi testület
ülésén történt
A nyári szabadságolási idõszak végén – augusztus 29-én –
ülésezett az FRSZ ügyvivõi testülete. Az esemény napirendjén az aktuális tárgyalásokról, történésekrõl szóló beszámoló mellett a kongresszusi elõkészületek, az Alapszabály-tervezet módosításai, az integráció, valamint az augusztus 20-i
elismerések átadása szerepelt. Az ülést Pongó Géza fõtitkár
vezette.
Az FRSZ ügyvivõi testületi ülésén elõször a régióelnökök
számoltak be az elmúlt idõszak eseményeirõl. Ezt követõen
Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára aktualitásokról tájékoztatta az
ügyvivõi testületet. Az elkészült kongresszusi kézikönyvrõl,
majd a Kisszékelyben megrendezett, sikeres tagszervezeti
kezdeményezésû motoros-találkozóról számolt be. A szakszervezet fõtitkára a fentiek mellett az orvosi szûrésekkel, az
igazságügyi és rendészeti miniszter FRDÉSZ petícióra adott
válaszlevelével, a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati
idõbe történõ beszámításának jelenlegi helyzetével, majd az
integrációval is foglalkozott. A fõtitkár bõvebben is szólt a
röszkei határállomáson tartott miniszteri vizitrõl, a rendõrség
és a határõrség integrációjával kapcsolatos személyügyi mun-

Miután az FRSZ fõtitkára köszönetet mondott azoknak a
tisztségviselõknek, akik tevékenyen részt vettek az új Alapszabály elõkészítésében, az ügyvivõi testület egyhangúlag azt javasolta az október 1–2-án tartandó Országos Választmányi ülés
számára, hogy a módosításokkal együtt fogadja el az Alapszabály-tervezetet.
Az egyebekben – többek között – elhangzott, hogy a kongresszuson felavatják az FRSZ csapatzászlaját. Ennek protokollja még kidolgozás alatt van. Ezt követõen az õszi idõszak nemzetközi programjairól, az üdültetés helyzetérõl, az Állami
Egészségügyi Központban tett látogatásról tájékoztatott a szakszervezet fõtitkára.
Sz.R.
Fotó: K.N.F.

A Országos Választmány a 2007. évi munkatervében foglaltaknak megfelelõen soron következõ, 3. ülését tartja.

káról, valamint a státuszok elvonásáról is. Pongó Géza a
nyugdíjpénztári hozzájárulások egy szintre (3%) kerülésének
fontosságáról, az új vezetõi beosztásokra kiírt pályázati rendszerrõl, majd az átszervezéssel létrejövõ logisztikai régiókról
is szót ejtett.
Ezt követõen az átszervezés értelmezésérõl tárgyaltak. Nem
esik az átszervezés hatálya alá az a rendõr, akinek ugyanaz marad a beosztás-megnevezése, besorolása, ugyanakkor az alacsonyabb beosztásba, illetve alacsonyabb besorolásba kerülõ
kollégákat érinti az átszervezés – mondta Balázs László régióelnök.
Elhangzott az is, hogy egy-két héten belül – a kormánydöntés után – nyilvános lesz a Hszt., Hjt. szolgálati nyugdíjjal
kapcsolatos módosítása. Ezt követõen az Alapszabályról
egyeztettek. Az FRSZ fõtitkára után a régióelnökök mondták
el álláspontjukat: többen is azt hangsúlyozták, hogy egyes,
új tagszervezetek megerõsödésével fennáll a veszélye annak,
hogy az Országos Választmány létszáma magas lesz. Az ülésen – ezt követõen – a tagszervezetek mûködésérõl, a tagszervezeti titkári munkáról, valamint az újonnan megválasztandó Ellenõrzõ Bizottság munkájáról is megbeszélést folytattak.

OV. ülés idõpontja: 2007. 10. 01-02.
OV. ülés helye:
Villánykövesd, Hotel Cabernet
Petõfi Sándor u. 29. sz.
Web.:
www.hotelcabernet.hu
Napirendi pontok:
1./ Fõtitkári tájékoztató. (Írásos anyag, szóbeli kiegészítés.)
Ea.: FRSZ fõtitkára.
2./ Alapszabály
Ea.: Dr. Reményi László munkabiz.vezetõ.
3./ Az FRSZ VII. Kongr. elõkészítésének helyzete és feladatai. (Írásos anyag, szóbeli kiegészítés.)
Ea.: FRSZ fõtitkára.
4./ Tájékoztató a két OV. közötti idõszak aktuális jogi
vonatkozású ügyeirõl.
(Szóbeli elõterjesztés.)
Ea.: Dr. Tordai Gábor.
5./ Egyebek
Budapest, 2007. augusztus 22.
Szél József sk.
FRSZ elnök
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Kongresszusi lázban
Mintegy két és fél hónap múlva – a tervek
szerint – elnököt, fõtitkárt, fõtitkár-helyettest,
valamint Ellenõrzõ Bizottsági elnököt választ
a novemberi FRSZ kongresszus. Mostani lapszámunkban Dávid Tibort, az FRSZ általános
ügyvivõjét kértük fel, tájékoztassa tagságunkat a novemberben, Hajdúszoboszlón rendezendõ kongresszus elõkészületeirõl.
– Kifejezetten jól állunk, jelenleg mintegy
Dávid Tibor
70%-os a kongresszusi készültség. A szóróanyagok, reprezentációs anyagok beszerzése folyamatos, a külföldi
delegációkat meghívtuk, emellett a kongresszusi küldöttek listája is
már rendelkezésre áll. A megyei küldöttértekezletek lebonyolítása
után pontosítjuk a neveket, de az elõzetes felmérések alapján már
tudjuk, hogy a legtöbb (19) küldöttet a BRFK, míg a legkevesebbet
(1) az Ady-ligeti Tanintézet állítja majd.

Az október 1–2 között Villánykövesden rendezendõ Országos
Választmányi ülés fog dönteni a kongresszusi bizottságok összetételérõl, a tisztségviselõkre történõ javaslatokat, valamint az
FRSZ Program- és Alapszabály-tervezetét már elõkészítettük.
Ezek is az ügyvivõi testület ajánlásával mennek az Országos Választmány, majd a legfõbb döntéshozó szerv, a kongresszus elé. A
november 26–28 közötti idõszakban a hajdúszoboszlói
Hungarospa Thermal Hotelben szállásoljuk el a küldötteket, a
kongresszust pedig – a hotel konferenciatermének számunkra
nem megfelelõ befogadóképessége miatt – a Kovács Máté Mûvelõdési Központban rendezzük.
Az FRSZ VII. kongresszusán egyébként 144 küldött vesz részt,
ám a meghívott vendégekkel, a függetlenített tisztségviselõkkel,
valamint a központi koordinációs iroda munkatársaival együtt a
kongresszusi résztvevõk összlétszáma kb. 260 fõ lesz.
Sz.R.-K.N.F.

Marad-e a huszonöt év?
Az FRDÉSZ elnökségének – a LIGA budapesti székházában
megtartott, augusztus 30-i – ülésén a szolgálati nyugdíjjal
kapcsolatos törvénymódosítás, valamint a rendvédelmi szervek dolgozóinak egészségügyi ellátása szerepelt a napirenden. Az aktuális témáról Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke
adott tájékoztatást a szakszervezeti szövetség tagszervezetei
képviselõinek. A Kónya Péter FRDÉSZ elnök vezette döntéshozó fórum rendkívüli SZÉF ülést kezdeményezett a témában. Az FRSZ-t Dávid Tibor általános ügyvivõ képviselte.
– Igaz, hogy jelenleg még nem áll írásos formában rendelkezésre, de a szolgálati nyugdíj módosítására vonatkozó szövegszerû javaslat már elkészült – kezdte tájékoztatóját Szincsák Gyula.
A Hosz alelnöke, miután a tárgyalások és az egyeztetések elõzményeirõl beszélt, – többek között – elmondta, hogy a koncepció
elkészült, a tárcák közötti egyeztetés jelenleg is zajlik.
– Közös álláspont szerint: akik rendelkeznek a 20 év szolgálati viszonnyal, azok a késõbbiekben is a jelenlegivel azonos feltételekkel mehetnek szolgálati nyugdíjba. 2008. január 1-jétõl viszont új számítás lép életbe, vagyis a nettó illetménybõl számolják majd ki a nyugdíjakat. A társadalombiztosítási, adó- és járulékmódosulások miatt hozzávetõlegesen 8–14%-kal fog csökkenni a nyugdíjak összege. Ez pedig elsõsorban az alacsonyabb keresetû réteget érintik, a magasabb illetményûeknél viszont nem
lesz ilyen jelentõs a csökkenés. A jogszabály-módosítások következtében akik elérték a 20 év szolgálati idõt, azoknak 2008. január 1-jei hatállyal rögzíteni kell a nyugdíjukat. A rögzítés a valós,
megszerzett jövedelmek alapján történik majd. A rögzítés akkor
lesz reális, ha a várható jubileumi jutalmat is figyelembe veszik.
Azok esetében, akik nem rendelkeznek 20 év szolgálati viszonynyal, nincs egyezség a tárcák között. Náluk maximum 14 havi illetményt lehetne figyelembe venni, emellett a felsõ korhatár is
emelkedne. Mivel a nyugállományba vonulás feltételeit szigorítani akarják, ezért egységes álláspontot kellene kialakítani az
FRDÉSZ-nek – tette hozzá Szincsák Gyula.
Ezt követõen a tagszervezetek képviselõi mondták el véleményeiket. Kajsza Zoltán, a HTFSZ elnök-ügyvivõje azt hangsúlyozta, hogy mivel nem vonták be a szaktárcákat az egyeztetésbe és mivel semmilyen írásos anyag nem áll továbbra sem rendelkezésre, megint úgy tûnik, hogy rólunk döntenek, de nélkülünk.

Dávid Tibor, az FRSZ általános ügyvivõje hozzászólásában
azt emelte ki, hogy az IRM és a HM között is vitát képez a rögzítés megállapításának – 2007. december 31-i, illetve 2008. január 1-jei – vagylagos dátuma.
– Amennyiben a szolgálati nyugdíjhoz szükséges 25 év jogszerzõ idõ nem marad a Hszt.-ben és a Hjt.-ben, akkor a kollégák
még fokozottabb mértékben vándorolnak majd el – mondta
Holecz Gábor, a VPFSZ elnöke.

Az ülésen az FRDÉSZ elnöksége abban állapodott meg, hogy
a reprezentatív szakszervezetek tárgyalásokat kezdeményeznek
az érintett szaktárcák vezetõivel, hiszen mindezidáig (augusztus
30-ig) semmilyen egyeztetés nem történt meg a szakminisztériumok és a szakszervezetek között a szolgálati nyugdíj módosítása
ügyében.
Az FRDÉSZ elnöksége – ezt követõen – még tárgyalt a rendvédelmi szervek regionális Egészségügyi Alapellátási Központjával kapcsolatos koncepciótervrõl is. Az álláspontot dr. Juhász
György, a VPFSZ elnökhelyettese terjesztette a tagszervezetek
vezetõi elé. (A rendvédelmi munkavállalók egészségügyi ellátásáról szóló tájékoztató részleteit a www.frsz.hu-n találják meg –
a szerk.)
- at -
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Fókuszban a szolgálati nyugdíj
Közel egy évnyi lebegtetés után, az érdekképviseleti szervek egyre erõsödõ nyomásgyakorlásának engedve a Kormány
július elején végre határozatban rendelkezett a szolgálati
nyugdíjba vonulásra vonatkozó jogszabályok átalakítása során figyelembe veendõ szempontokról. Az azóta eltelt idõszakban azonban ismét lelassultak az események - mondta el
lapunknak a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára. A
jogszabály-módosítások elõkészítésével megbízott igazságügyi és a honvédelmi miniszterek ugyanis ez ideig sem norma-tervezet, sem más elõkészítõ anyagot nem küldtek véleményezésre a szakszervezeteknek. Pongó Géza elfogadhatatlannak tartja az állomány további bizonytalanságban tartását,
ráadásul a késlekedés csökkentheti az új szabályok alkalmazására való felkészülésre nyitva álló idõt, s ez már a jogbiztonságot is veszélyezteti. Mindezek elkerülése érdekében az

FRSZ ismételten sürgetõ megkereséssel fordult Takács Albert miniszterhez.
f.v.

A Független Rendõr Szakszervezet megkeresésére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nevében a tárca szakállamtitkára, dr. Piros Attila válaszolt – a levelet az alábbiakban tesszük közzé:

PONGÓ GÉZA fõtitkár úrnak
Független Rendõr Szakszervezet
Budapest
Tisztelt Fõtitkár Úr!
Miniszter úr megbízásából a hozzá címzett - szolgálati nyugdíjakra vonatkozó jogszabályi változásokról tájékoztatást kérõ - levelére kérem, fogadja az alábbi válaszomat.
A szolgálati nyugdíjjogosultság és folyósítás szabályainak felülvizsgálata a konvergenciaprogram keretében elfogadott követelményeknek megfelelõen már hosszabb ideje folyamatban van. Az Államreform Bizottság által is megfogalmazott felülvizsgálati célok és
irányok a szolgálati nyugdíjjogosultság és folyósítás szabályainak a társadalombiztosítási nyugdíj szabályokhoz közelítését, az indokolatlannak minõsülõ kedvezmények megszüntetését, illetve szûkítését írják elõ. A szolgálati nyugdíjra vonatkozó törvényi rendelkezések (Hszt., Hjt.) megfelelõ módosításáért, annak kodifikációs elõkészítésért a Kormányon belül a honvédelmi miniszter a felelõs.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részérõl - ismerve és megértve az érintett hivatásos állomány körében a nyugdíjszabályok változásával kapcsolatban tapasztalható aggodalmakat, bizonytalanságot - mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a Hszt. szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos szabályainak módosítási javaslatai, valamint a rendõrség és határõrség integrációjával öszszefüggõ rendelkezések, a Parlament õszi ülésszakának elején benyújtásra és mielõbb elfogadásra kerüljenek. A folyamatban levõ
kodifikációs elõkészítõ munka során azonban még nem készült el a benyújtásra javasolható tervezet. Ennek hiányában az érdekképviseleti szervek felé sem tudunk egyelõre felelõs érdemi tájékoztatást adni, megvitatásra alkalmas tervezetet megküldeni, illetve az érdekegyeztetõ fórumokra megtárgyalásra elõterjeszteni.
A várható változások egyik elemét tartalmazza a 1055/2007. (VII. 9.) Korm. határozat. A Kormány ebben a hivatásos állomány
hosszabb szolgálati múlttal rendelkezõ tagjainak megtartása, további szolgálatvállalásra ösztönzése érdekében szabályozási szempontként elrendelte, hogy a 2007. december 31-ével legalább húsz év tényleges szolgálati idõvel rendelkezõ hivatásos állományúak számára a szolgálati nyugdíj a 2007. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti rögzítését, továbbá azt, hogy a hivatásos
állományú a tényleges nyugdíjba vonuláskor választhat a rögzített és éves emelésekkel növelt vagy a nyugdíjba vonuláskor megállapított szolgálati nyugdíj között. Hasonlóképpen elrendelte a Kormány - az érintett hivatásos állomány helyzetét megértve - a
magánnyugdíj-pénztárakba való visszalépési szabályok felülvizsgálatát.
Kérem a szakszervezetük és az Önök által képviselt hivatásos állomány türelmét a rövid idõn belül várható döntések meghozataláig. A tervezetek véglegezését követõen haladéktalanul intézkedni fogunk azok érdekegyeztetési fórumokon történõ megtárgyalására.
Budapest, 2007. augusztus
Tisztelettel:
Dr. Piros Attila

Nagyon fáj!
József Attilával szólva: „nagyon fáj!”
Hogy mi is?
Édesanyám és édesapám munkáltatójához, a Dunai Vasmûhöz való hûsége jeléül aranygyûrût kapott, ez arany pecsétgyûrû
volt a Vasmû akkori emblémájával, a kokillából kiömlõ forró
vassal.
Nagy becsben tartottuk õket, a családi hagyomány alapján
édesapámét fiúgyermeke, édesanyámét lánygyermeke fogja örökölni. Sajnos az elõbbi már a bátyám ujján díszeleg.
Így vártam én a rendõrségen az 50. életév betöltését követõen

adományozandó aranygyûrût. Hosszú éveken keresztül megkapták
az éppen akkor félévszázados korú kollégák, s mire én elértem e
matuzsáleminek még nem nevezhetõ életkort, egy tollvonással áthúzták ezt a korábbi rendeletet és adtak helyette 40.000.- Ft értékû
üdülési csekket.
Hol van ennek az eszmei értéke, egy hivatásnak, egy mindent,
leginkább a családot háttérbe szorító rendõri életformának lehet ez
jelképe?
„Nagyon fáj!”
Juhászné Ihász Magdolna
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Integráció
2007. augusztus 17-én tartotta ülését a
Rendõrség és Határõrség integrációját elõkészítõ Munkabizottság Humán Munkacsoportja, melynek vezetõje Zsinka András, az
ORFK Humánigazgatási Fõosztály vezetõje.
A szakszervezetek az integrációval kapcsolatos kérdéseire az alábbi válaszokat
kapták:
Dr. Topánka Erika
Az integrált (új) Rendõrség minden
szempontból jogutódja lesz az összeolvadó két szervezetnek, így
minden ügyben jogosult eljárni, s a korábban vállalt kötelezettségek is terhelik.
Jelenleg készül az új rendõri szervek állománytáblája az új
szervezet 45.000 fõs létszámára vetítetten. Zsinka úr leszögezte,
hogy az új létszám semmiképpen sem jelentheti a szakmai beosztások elvonását, azaz az új állománytáblákat úgy kell elkészíteni,
hogy a szakmai munkát az adott szervek akadálytalanul tudják
folytatni.
Megkezdték a jogharmonizációt az egységes juttatások tekintetében, mely a hivatásos állományra vonatkozóan a Hszt. végrehajtási rendeletében, a közalkalmazotti állományra vonatkozóan pedig
kollektív szerzõdésben kerül majd rögzítésre. Ennek az is fontos in-

doka, hogy a szakmai vezetés motivációt kíván teremteni az állomány számára a hivatásos szolgálat továbbfolytatására.
E körben a szakszervezetek javaslatára a Rendõrség teljes közalkalmazotti állományára vonatkozó ágazati kollektív szerzõdés
elõkészítése kezdõdik meg.
Az integrációs folyamat elsõ ütemében kerül sor a régiós gazdasági ellátó igazgatóságok szervezésére is.
Az integrációt is érintõ, 2007. elsõ félévében megjelent Hszt.
módosítás alapján készül a jogszabálytervezet a „civilesített” beosztásokról, melyben nagy figyelmet fordítanak a mentesítésre és a
törvény által garantált elõmenetel lehetõségének biztosítására.
A szakmai vezetés annak érdekében, hogy az új szervezet mûködésének kezdetére, 2008. január 1-jére tiszta helyzet alakuljon
ki, megsürgette a jelenleg folyamatban lévõ – a Rendõrségnél kb.
1100, a Határõrségnél pedig 25 fõt érintõ? FÜV eljárások lefolytatását. Az érintett személyi állomány érdekeinek minél fokozottabb érvényesítése érdekében a reprezentatív szakszervezetek a
szakmai vezetéssel új megállapodást kívánnak kötni az átszervezéssel kapcsolatos eljárásra, kötelezettségekre és juttatásokra.
Dr. Topánka Erika
jogász

Döntött az Alkotmánybíróság!
Alkotmányellenes az a szabály, hogy a szabadság pénzbeli megváltására csak az adott évre idõarányosan járó és a 3 éves elévülési
idõn belül ki nem adott szabadság vonatkozásában kerülhet sor.
Az Alkotmánybíróság 45/2007. (VI.27.) AB határozata megállapította, hogy alkotmányellenes a 20/1997. (III.19.) BM rendelet 9.
§-a elsõ mondatának szabályozása, amely szerint: „…szabadság
megváltására csak a szolgálati viszony megszüntetése esetén, az
adott évre idõarányosan járó és a Hszt. 12. § (1) bek. szerinti elévülési idõn belül ki nem adott szabadság vonatkozásában kerülhet sor.”
Az alkotmányellenes szabályt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, és az AB határozat kihirdetését követõen (2007. VI. 27.)
a norma az alábbi szöveggel marad hatályban: „Pénzbeli megváltás
címén a ki nem vett szabadsággal arányos összegû kifizetéskori
esedékességnek megfelelõ összegû távolléti díj jár.”
Az alkotmányellenesség két szempontból merült fel: egyrészt a
BM rendelet hivatkozott szabályát törvényi felhatalmazás nélkül alkották meg, amely sérti a jogalkotás rendjét, a jogállamiság elvét és
a jogforrási hierarchiát; másrészt a norma tartalmilag ellentétes az
Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében megfogalmazott pihenéshez,
szabadidõhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való alapjoggal.
Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a
vizsgált rendelkezést törvényi felhatalmazás nélkül alkotta meg a
miniszter, amely a jogalkotás rendjének megsértését jelenti, és ez
önmagában alkotmányellenességet eredményez, így a továbbiakban
nem vizsgálta azt, hogy a támadott rendelkezés tartalmában sérti-e
a pihenéshez való alapjogot, hisz az alkotmányellenességet már a
felhatalmazás nélküli jogszabályalkotás alapján megállapította.
A létszámhiány miatt a szabadság természetbeni kiadása sokszor évekkel eltolódik, amely tarthatatlan helyzetet jelent a hivatásos állomány tagja és a fegyveres szerv számára is. A szabadság
csak tovább halmozódik, ha annak kiadására nincs lehetõség, és azt
pénzben megváltani csak a szolgálati viszony megszûnése és más
szervhez történõ vezénylés, valamint a berendelés esetén lehet a
Hszt. 97. § (4-5) bekezdése alapján.
Az Alkotmánybíróság határozata a norma azon részét semmisítette meg, amely a pénzbeli megváltás idõbeli korlátjaként szolgált,
miszerint a szabadság pénzbeli megváltására csak az adott évben és
az elévülési idõn belül ki nem vett szabadságok vonatkozásában
kerülhet sor.

Az Alkotmánybíróság határozata azonban érdemben, tartalmában nem vizsgálta a
szabályozást, az alkotmányellenességet önmagában a felhatalmazás nélküli jogszabályalkotás alapján megállapította, így nem fogalmazódott meg a határozatban, hogy a
megsemmisítés folytán hatályban maradt
szabályt pontosan miként kell értelmezni, azaz a jogszabályi rendelkezés megsemmisítéDr. Oláh Tamás
se azt jelenti-e, hogy a szabadság kiadása elévülhetetlen igény a jogviszony alatt, és a szabadság pénzbeli megváltása a három éves elévülési idõt túlmenõen kiadatlan szabadságok esetében is kötelezõ. A Hszt. 12. §-a szerint ugyanis a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény fõszabály szerint 3 év alatt évül el.
E jogkérdés megválaszolásához érdemes kitekinteni más foglalkoztatási jogviszonyok szabályaira. A Munka Törvénykönyve
(Mt.) 2007. április 1-jén – szintén egy alkotmánybírósági határozat
következményeként - hatályba lépõ 134. § (11) bekezdés rendelkezése szerint a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény
a munkaviszony fennállása alatt nem évülhet el, és a szabadság
pénzbeli megváltásával kapcsolatos igény elévülése a munkaviszony megszûnésének napján kezdõdik. Megállapíthatjuk, hogy az
Mt.-tõl eltérõen a Hszt.-ben nincs kifejezett jogszabályi rendelkezés arra, hogy a szabadság kiadására vonatkozó igény nem évülhet
el, és a pénzbeli megváltására vonatkozó igény elévülés a munkaviszony megszûnésének napján kezdõdik. A foglalkoztatási jogviszonyok alapjogi szintû szabályozása, mint a szabadság elévülésének rendelkezései nem különbözhetnek olyannyira egymástól,
hogy a munkaviszonyban a szabadság kiadására vonatkozó igény a
jogviszony fennállása alatt elévülhetetlen, a pénzbeli kiadásával
kapcsolatos igény pedig csak a jogviszony megszûnésétõl kezdõdik, a hivatásos állomány tagjának jogviszony esetén pedig az
igény kizárólag 3 éves elévülési idõn belül érvényesíthetõ.
Mindezekbõl azt a következtetést vonjuk le, hogy a hivatásos
állomány tagjának esetében is a szabadság kiadására vonatkozó
igény a jogviszony fennállása idején nem évülhet el, és a szabadság
pénzbeli megváltásával kapcsolatos igény a jogviszony megszûnésének napján kezdõdik.
dr. Oláh Tamás
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Nincs pénz a könnyített ruházatra
A közterületen szolgálatot ellátó rendõri állomány a
ORFK utasítás nem ad lehetõséget a vízirendészeti tekánikulai nyári idõszakban embertpróbáló körülméniszing egyenruhás állomány általi viselésére, illetve
nyek között kénytelen feladatait ellátni. Míg a kora termék legyártása és rendszeresítése a Rendõrség
mányszóvivõ a közhivatalokat arra buzdítja, hogy enköltségvetésének igen komoly terhet jelentene. A telgedélyezzék munkatársaiknak a ruházat könnyítését, fijes egyenruhás állomány taktikai övvel való ellátása
gyelemmel a forróságra - hiszen „õk is csak emberek”
szintén jelentõs többletköltséget eredményezne, így
- addig a szolgálatot teljesítõ rendõr ruházata a kor köezen javaslatok nem valósíthatóak meg a jelenlegi
vetelményeinek és kihívásainak nem felel meg, lehetõgazdasági helyzetben.
ségük sincs a rendszeresített ruházatuk könnyítésére.
A fõkapitány a 20/2006. (IV.19.) BM rendelet
Mindnyájatok elõtt ismert jelenség a mûszálas világos- Dr. Zsámboki Beatrix
47.§ adta lehetõséget emelte ki, mely szerint a
kék színû szolgálati ing, ami sokatoknak bõrirritációt
„….szélsõséges hõmérsékleti értékek esetén az öltöokoz, a kánikulai melegben igen rosszul szellõzik, nem
zet meghatározása a szolgálati elöljáró hatáskörébe
beszélve a sapka viselése okozta bõrpirosodásról és arcokon folyó
tartozik”, és a világoskék ing helyett a rövid ujjú vállpántos fehér
izzadságról.
ing hétköznapi viselését javasolta lehetséges alternatívaként.
A fentiek miatt többen fordultatok szakszervezetünkhöz, ezért
Az egyenruhás állomány sapka nélküli szolgálatellátása todr. Bencze József r.vezérõrnagy Országos Rendõr-fõkapitányt kevábbra sem engedélyezett, illetve a Humánigazgatási Fõosztály álrestük meg a probléma és néhány javaslatunk felvetésével, a helyláspontja szerint fedetlen fõvel a tûzõ napon tartózkodni igen vezet megoldását remélve.
szélyes és napszúrást okozhat.
Javaslataink között szerepelt a fehér színû ún. vízirendészeti teEgyébiránt hõségriadó esetén a rendõri szervek vezetõinek biniszing rendszeresítése a közterületi szolgálatot ellátó állomány rézonyos intézkedési kötelezettségei vannak, így többek között az
szére, valamint a kánikulai melegre való tekintettel hõségriadó elállomány védõitallal ellátása, illetve munkaközi szünetek beiktarendelése esetén az egyenruhás állomány részére a sapka nélküli
tása.
szolgálat ellátásának, illetve a taktikai öv (könnyített öv) viseléséMindaddig, míg a kor követelményeinek megfelelõ öltözet
nek engedélyezése.
rendszeresítése és legyártása - a munkáltató által a hatályos jogszaAz Országos Rendõr-fõkapitány szakszervezetünknek küldött
bályokra és pénz hiányára való hivatkozással - nem történik meg,
válaszában kitért arra, hogy a Magyar Köztársaság Rendõrsége Ölsajnos marad a már ismert jelenség: gyöngyözõ homlokú rendõrök
tözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 12/2006. (IX.27.)
az utcán.

Jó tudni!

A fegyelmi eljárás alá vont jogai
Jogsegélyszolgálatunkhoz több esetben érkezett tõletek arra vonatkozó jelzés, miszerint a fegyelmi eljárások során nem tartják be
maradéktalanul az 1996. évi XLIII. Tv.-ben (Hszt), valamint a
11/2006. (III.14.) BM rendeletben (Fegyelmi Szabályzat) az eljárás
alá vont jogainak biztosítására rögzített szabályokat.
Abból kiindulva, hogy a fegyelmi eljárás alapvetõen érinti az eljárás alá vont személy jogait, a jogalkotó az eljárásba számos – a
fegyelmi eljárás alá vont érdekeit védõ - garanciális szabályt beépített. Ilyen többek között: az elévülésre vonatkozó szabályok (3 hónap, illetve az abszolút elévülési idõ 3 év, kivéve bûncselekmények, szabálysértés esetén), védelemhez való jog, az elrendelõ határozat kötelezõ tartalmi kellékei (különös tekintettel a fegyelemsértést megvalósító cselekmény megjelölésére), a védõ jelenléte az
eljárási cselekmények során, az értesítési kötelezettség, az eljárás
lefolytatására biztosított határidõ (30 nap, mely egy alkalommal 30
nappal meghosszabbítható), iratbetekintési jog, indítvány tételére
vonatkozó jog, jogorvoslati lehetõség. Különösen fontos, hogy az
eljárás alá vont személyt az állományilletékes parancsnoknak meg
kell hallgatnia. Ettõl akkor sem lehet eltekinteni, ha az egyébként
egyszerû ténybeli megítélésû, csekély tárgyi súlyú fegyelemsértést
az eljárás alá vont személy beismerte. A meghallgatással érvényesül a védekezéshez való jog, valamint a közvetlenség elve, amelynek az érdemi határozat meghozatalánál nagy a jelentõsége.
Úgy gondoltuk, hogy érdemes részletesebben is kitérni némely,
a gyakorlatban még nem minden esetben jól mûködõ – az eljárás
alá vont érdekeit védõ – szabályra:
Értesítési kötelezettség:
A vizsgáló az eljárás alá vont személyt, a tanút, a sértettet, a
szakértõt a meghallgatása idejérõl értesíti, a képviselõt pedig felhívja az eljárási cselekményen való részvételre azzal, hogy távolléte az eljárási cselekmény lefolytatását nem akadályozza. Az értesítést, felhívást az érintett személynek úgy kell elküldeni, hogy
az az eljárási cselekmény elõtt legalább 3 nappal kézbesíthetõ legyen.
A fegyveres szerv tagja esetén az értesítés az illetékes parancsnok (vezetõ) útján történik.

Tehát mind a jogi képviselõ, mind az érdekképviseleti szerv képviselõje az eljárási cselekményeknél jelen lehet, õket azokról értesíteni kell. Az értesítés történhet elektronikus úton is, de teljesítettnek csak akkor tekinthetõ, ha a címzett a vételét visszaigazolta. Az
esetleges szóbeli értesítésre („rövid utas”) csak akkor van lehetõség, ha az írásbeli értesítés kézbesítése az eljárási cselekmény idõpontja elõtt már nem biztosítható és az értesített a szóbeli értesítést
el is fogadta, egyidejûleg azonban írásbeli értesítést is kézbesíteni
kell. Ennek hiányában a szóbeli értesítés hatálytalan és új határnapot kell kitûzni.
Iratismertetés:
A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló az eljárás alá vont személyt és a képviselõt felhívja, hogy az iratismertetésen jelenjen
meg.
Az eljárás alá vont személy és a képviselõje az iratismertetés
során is tehet indítványt. Az indítványról, illetve annak mellõzésérõl a vizsgáló dönt. A döntés ellen külön jogorvoslatnak helye
nincs.
Parancsnoki meghallgatás, döntés:
A vizsgáló az iratismertetést követõen jelentésben foglalja össze
a megállapításait, melyet az állományilletékes parancsnoknak, valamint az eljárás alá vontnak is megküld.
Az állományilletékes parancsnok az iratok kézhez vételétõl
számított 5 napon belül meghallgatást tûz ki, melyen az eljárás
alá vont személy és képviselõje, valamint a vizsgáló lehet jelen.
A személyes meghallgatást követõen az állományilletékes parancsnok 5 napon belül az ügyet elbírálja (vagy póteljárást rendel
el). Ennek keretében kiszabja a fenyítést, vagy az eljárást megszünteti.
Az eljárási szabályok fontosságát igazolja a bírói gyakorlat is,
mely töretlen a tekintetben, hogy lényeges eljárási szabályok megsértése esetén a fegyelmi határozatot annak érdemi vizsgálata nélkül hatályon kívül kell helyezni.
Dr. Zsámboki Beatrix
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Középpontban a vizitdíj
A Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára az évenként kötelezõ
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok során felmerülõ költségek
viselésének rendjével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja az
FRSZ tagságát:
A Független Rendõr Szakszervezet a vizitdíj fizetési kötelezettség bevezetése, pontosabban már az erre vonatkozó kormányzati elképzelések napvilágra kerülése óta azt a határozott álláspontot képviseli, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatok költségeit a munkáltatónak kell viselnie. Ennek elismertetése érdekében az
ágazati, szektorális és országos szintû érdekegyeztetési fórumokon
is felléptünk, azonban csak részeredményeket sikerült elérni.

Az egyeztetések során felhívtuk a munkáltatói oldal képviselõinek figyelmét, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében
felmerülõ költségek munkavállalóra történõ áthárítása nem csak a
munkavédelemrõl szóló törvénnyel lenne ellentétes - mely szerint
a munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkezõ
költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani -, hanem nemzetközi egyezménybe is ütközne. A Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról szóló 161. számú egyezményének 12. cikke elõírja, hogy
munkavállalók egészségének ellenõrzése munkájukkal kapcsolatosan ne okozzon keresetkiesést, díjtalan legyen és amennyiben lehetséges, munkaidõ alatt történjen. A Magyarország által is ratifikált egyezmény az 1988. évi 13. tvr-el került kihirdetésre. Az
egyezményhez fûzött 171. számú ILO ajánlás 45. pontja még világosabban elõírja, hogy foglalkozás-egészségügyi ellátás a munkavállalók számára költségmentes legyen.
Tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett kérdést a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács (RÉT) idei ülésein nem sikerült
megnyugtatóan tisztázni, megkereséssel fordultunk az Országos
Rendõr-fõkapitányság vezetõjéhez. Ennek eredményeként - a fõkapitány megbízásából - a Rendõrség Vezetõ Fõorvosa állásfoglalásában kifejtette, hogy az alapellátó orvosok által elvégzett fizikális
vizsgálatok egy sor egyéb vizsgálattal egészülnek ki. Ezek egy része a rendõri szervek által fenntartott rendelõkben, helyben elvégezhetõek. Az e körbe tartozó évenként kötelezõ vizsgálatok (mint
a fogászati szûrés, a szemészeti-, az EKG- és a laboratóriumi vizsgálat) vizitdíj mentesek.
A kötelezõ vizsgálatok másik felét a külsõ szakrendeléseken
kell elvégeztetni. Ezek közül a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a tüdõszûrés évente, a hölgyek mammográfia vizsgálata kétévente, a nõgyógyászati onkológiai méhnyakrák szûrés pedig
három évente az érintett korosztálynak ingyenesen, vizitdíj fizetési
kötelezettség nélkül végeztethetõ el a területileg illetékes egészségügyi intézmény szakrendelõjében.
A (50 év feletti) férfiak kétévente kötelezõ prosztata szûrése jelenleg még térítésköteles, vizitdíj fizetéssel azonban nem jár.
Dr. Csatái Tamás or.ezredes szakszervezetünknek küldött tájékoztatójából arra vonatkozó egyértelmû következtetés nem vonható le, mely szerint a kötelezõ idõszakos egészségi alkalmassági
vizsgálatokkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeket a munkáltatói oldal viselné, sõt a Rendõrség vezetõ fõorvosa az alábbiakat
emelte ki: „fontos szempont ugyanakkor az is, hogy a munkáltató ezzel összefüggõ kiadásaira is tekintettel legyünk... az
egyéb, vagy az adott vizsgálatok gyakrabban történõ igénylése

esetén felmerülõ költségek az egyes munkavállalót és nem a
munkáltatót terhelik.”
Fenti helyzet megoldására ismételten áttekintettük a kérdést
szabályozó hatályos jogi normákat. E szerint a személyi állomány
körében a betegségek megelõzése, felkutatása és korai stádiumban
történõ megelõzése érdekében szûrõvizsgálatokat kell tartani.
Az anamnézis felvétele, rizikófaktorok felmérése és a meghatározott általános belgyógyászati vizsgálatokon túlmenõen a vizsgált személynek rendelkeznie kell egy éven belüli mellkasröntgen
lelettel, a nõk és férfiak esetében életkorhoz kötötten a nõknek nõgyógyászati onkológiai, a férfiaknak prosztata szûrõvizsgálaton
kell részt venni, illetve a vizsgálatoknak ki kell terjednie a fogászati szûrõvizsgálatokra is.
Külön jogszabály a szûrõvizsgálat eredményének igazolását,
ennek hiányában a szûrõvizsgálaton való részvételt elrendelheti.
A biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehetõ, az életkori sajátosságokhoz igazodó népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatok az alábbiak:
- 25 és 65 év között háromévenként nõgyógyászati onkológiai méhnyakszûrés,
- 45 és 65 év között kétévenként az emlõ lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlõszûrés (mammográfia),
- 50 és 70 év között prosztataszûrés,
- 50 és 70 év között gyomor-bélrendszeri eredetû vérzés
szûrése.
A Rendõrség állományában dolgozók tekintetében elõírt kötelezõ egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat a térítésmentesen
igénybe vehetõ szûrõvizsgálatokra vonatkozó szabályozással összhangban kell megszervezni és végrehajtani.

Szakszervezetünk éppen ezért további egyeztetéseket kezdeményez a munkáltatói oldallal a kötelezõ éves orvosi egészségügyi szûrõvizsgálat munkavállalókat érintõ terheinek megszüntetése érdekében, hiszen a méhnyakrák szûrés, mammográfia,
prosztataszûrés térítéskötelesen vehetõ csak igénybe, amennyiben
azt a megadottnál gyakrabban, vagy nem az adott korosztályhoz
tartozó személy szeretné elvégeztetni, márpedig az éves egészségügyi alkalmassági vizsgálatok során az alapellátó orvos mindenkitõl minden évben kéri az elvégzett vizsgálatok leleteinek
bemutatását.
A problémakör megoldására a hatályos szabályozás módosítását, illetve belsõ norma kiadását kezdeményeztük az alábbiak szerint: bizonyos vizsgálatok elvégzése (pl: méhnyakrák szûrés, mammográfia, prosztata szûrés) meghatározott korosztálytól csak meghatározott idõközönként követelhetõ, hogy az a munkavállalónak
ne okozzon anyagi megterhelést. Amennyiben a munkáltató a
gyakrabban elvégzett vizsgálatok költségeit nem viseli, a munkáltatói oldal a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi normákat is figyelembe véve minden évben kötelezõen elvégzendõ vizsgálatok teljes költségvonzatát viselje.
A további fejleményekrõl a késõbbiek folyamán tájékoztatni
fogjuk tagságunkat.
Pongó Géza fõtitkár
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FRDÉSZ-petíció: válaszolt a miniszter
A június elsejei fáklyás demonstráción - az FRDÉSZ elnöke által - az igazságügyi- és rendészeti miniszternek átadott petícióra több hetes késéssel, de - megérkezett a válaszlevél. A Kónya Péternek címzett, dr. Takács Albert által aláírt levelet az alábbiakban olvashatják...
Kónya Péter úr részére
A fentieknek megfelelõen valós és mindenképpen orvosolandó probSzolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma munkavállalémaként kezeltük eddig is a magánnyugdíj-pénztárból a társadalombizlói oldal elnöke
tosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés lehetõségének megszûnéTisztelt Elnök Úr!
se miatti, a hivatásos állomány körében várhatóan nagy számban jelentMindenekelõtt szeretném kifejezésre juttatni, hogy rendkívül elõrekezõ nyugdíjba vonulási szándék kérdését. A visszalépési szabályok
mutatónak tartottam a június 27-ei konstruktív megbeszélést, és köszömódosítására irányuló kezdeményezéssel éltünk az Allamreform Bizottnöm Önnek és munkatársainak a hasznos és tárgyszerû eszmecserét.
ságnál és a tárgy szerint illetékes pénzügyminiszter úrnál. A már emlíAmint az alábbiakban részletesen kifejtem, számos felmerült kérdés
tett 1055/2007. (VII. 9.) Korm. határozat a pénzügyminisztert, az igazmegoldása tekintetében már a tárgyalások óta eltelt rövid idõszakban is
ságügyi és rendészeti minisztert, valamint a honvédelmi minisztert teszi
fontos lépéseket tettünk, illetve kezdeményeztünk. További kérdések renfelelõssé a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló
dezése tekintetében meg kell várnunk más illetékes szervek - így például a
1997. évi LXXXII. törvény olyan tartalmú módosításának 2007. auguszSzociális és Munkaügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, vagy a
tus 31-ig történõ kidolgozásáért, amely lehetõvé teszi a jogosultak szányugdíjbeszámítás tekintetében a Legfelsõbb Bíróság - döntéseit, visszajelmára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépést akkor
zéseit. Eddigi türelmüket köszönjük, és a függõben lévõ kérdések tekinteis, ha 2007. december 31-ét követõ idõpontban válnak jogosulttá nyutében további türelmüket kérjük. Végül néhány felvetés megoldása - így
gellátásra. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részérõl a törpéldául a bérfejlesztések kérdése - csak összkormányzati szinten kezelhetõ,
vénymódosítás mielõbbi realizálását fogjuk szorgalmazni.
és egyes esetekben csak a 2008-as költségvetési törvényben szabályozható.
A tárca által elõkészítés alatt álló törvénytervezetben választási leheMagam is osztom azt a véleményt, hogy a múltban ez a terület sokszor
tõséget kívánunk teremteni azzal, hogy azon hivatásos állományú kolléindokolatlanul szorult háttérbe, és nem kapta meg a fontosságának megfegáik, akik már megszerezték a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálelõ figyelmet. Ezúton is meg kívánom erõsíteni elkötelezettségemet a teslati idejüket, egy kedvezõ számítás alapján a késõbbiekben önmaguk
tületek szerepének és társadalmi tekintélyének erõsítése tekintetében.
dönthessenek a 2007. december 31-ével rögzített, vagy a tényleges
Biztosíthatom Önöket arról, hogy mi is érdekeltek vagyunk abban,
nyugdíjba vonulás szerinti ellátás között.
hogy a személyi állomány élet- és munkakörülményei a lehetõ legmagaTalán megnyugtatólag hathat az is, hogy a rendvédelmi szerveknél a
sabb szinten garantálva legyenek. A tárca ezért közös munkavédelmi elfegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
lenõrzés megvalósítását is tervezi. A közösen megállapított tapasztalatoszóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXIX. törkat a késõbbiek során adminisztratív és jogalkotási intézkedésekben is
vényben tervezett civilesítés elsõsorban a nem alaptevékenységet érintõ
érvényesíteni kívánjuk.
munkakörökre terjedne ki. A tervezet szerint a civilesített munkakörben a
Egyetértünk abban is, hogy különös figyelmet kell fordítani a büntetéshivatásos állományú a jogviszonyát nem veszti el, de üresedés esetén az
végrehajtás területén jelentkezõ finanszírozási problémákra. Ezek megoladott munkakörbe csak közalkalmazott vagy köztisztviselõ nevezhetõ ki.
dása érdekében igényfelmérést folytatunk, illetve tárgyalások folynak a
A minisztérium vezetése az Állami Egészségügyi Központ létrehozáPénzügyminisztériummal, hogy a második félévben - alapvetõen a dologi
sa kapcsán az aktív és nyugállományú kollégák és családtagjaik érdekei
kiadások fedezetére - a Kormány póttámogatást biztosítson. Természetevédelme érdekében azt a szakmai álláspontot képviselte, hogy az ellátásen a fentieken kívül még sok olyan kérdés van, amelyeket figyelemmel
sok színvonala nem csökkenhet, valamint az ellátottak köre nem szûkülkell kísérni. Ugyanakkor megkerülhetetlen tényezõ, hogy a konvergenhet. Amint ismeretes, nemrégiben megjelent az egyes központosított
ciaprogram a legnagyobb gondosság mellett is szûk mozgásteret jelöl ki
egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
mindannyiunk számára, így egyes - egyébként általunk is támogatható
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészvagy kívánatosnak ítélt - intézkedések azonnali teljesítése nem vállalható.
ségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet, amelyAz Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között
nek 2. § (1) c) pontja egyértelmûsíti, hogy a rendvédelmi szervek szemé2007. február 19-én létrejött, „a keresetek 2007. évi növelését szolgáló
lyi állománya és közeli hozzátartozóik, továbbá a személyi állományból
központi intézkedésekrõl a közszférában” címû megállapodásban a felek
nyugállományba helyezettek és biztosított családtagjaik igényjogosultak
rögzítették, hogy az idei évben átlagosan mintegy 2,5 százalékos bruttó
az Állami Egészségügyi Központ szolgáltatásainak igénybevételére.
keresetnövekedés érvényesül a költségvetési törvény alapján (ún. áthúA szakközépiskolákban, szakmunkásképzõ intézetekben töltött idõ
zódó hatás), továbbá 2007. július l-jétõl havonta - 13. havi illetményelõbeszámítása tekintetében a szolgálati idõbe kérdéskörben az elmúlt idõleg jogcímen - a közszolgálatban dolgozók az illetményük 8,3 százalében több egymásnak ellentmondó ítélet született, annak ellenére, hogy
kának megfelelõ összegben részesülnek.
ezek között jogerõs, adott esetben legfelsõbb bírósági ítéletek is vannak.
A Hszt. módosításának elõkészítése kormányhatározatok alapján, az
Ebben a helyzetben az egyértelmûség érdekében a tárca jogegységi dönÁllamreform Bizottság döntései szerint történik. Ehhez a minisztérium
tést kezdeményezett a Legfelsõbb Bíróságnál. A szolgálati idõbe mincsak szakmai javaslatokkal, véleményekkel járult hozzá. Ugyanakkor érdenféleképpen beszámításra fog kerülni a szakmunkás- és szakközépiszékelem és sürgõs intézkedést igénylõ problémának tekintem a hivatásos
kolában töltött tanulóidõ, de ennek a mértéke attól függ, hogy a Legfelállomány elvándorlását, amely egyes ágazatokban akár a mûködõképessésõbb Bíróság jogegységi döntése mit állapít meg egységes idõtartamget is komolyan veszélyeztetheti. Szükségesnek tartom ezért olyan korként. Ennek megszületéséig azonban nem elõlegezhetjük meg a függetmányzati intézkedések megtételét, amelyek alkalmasak arra, hogy csöklen magyar bíróság döntését.
kentsék ezt az elvándorlási, mobilitási hajlandóságot, és némileg megSzintén a Minisztériumon kívül álló okok miatt nem tudunk még ványugvással, erkölcsi és anyagi elégtétellel szolgáljanak az érintetteknek.
laszt adni a sztrájkjoggal kapcsolatos felvetésre, bár a részünkrõl szükséAz Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetése tisztában van
ges kezdeményezést megtettük. Az illetékes Szociális és Munkaügyi Miazzal, hogy az elõttünk álló feladatok végrehajtása, a foglalkoztatási és
nisztérium a kérdés megítélése tekintetében megkereste az ILO-t, melya nyugdíj szabályok reformja sokakat a hivatásos pálya elhagyására ösznek válasza információink szerint leghamarabb augusztus végére várható.
tönöz. Alapvetõ feladatnak tekintjük ezért, hogy a hivatásos állományt,
Egyetértünk azzal is, hogy a rendvédelmi szervek munkájának megkülönösen a nagyobb szolgálati múlttal és tapasztalattal rendelkezõ tagújítása elképzelhetetlen pénzügyi stabilizáció nélkül. Szükség van egy új
jait a pályán való maradásra bírjuk.
elõmeneteli rendszerre, amely új alapokra helyezi a jelenlegi jutalmazáAz elmúlt idõben e célok elérése érdekében a minisztérium vezetése
si, kitüntetési és elõléptetési gyakorlatot. A jól teljesítõ rendõröket meg
minden olyan eszközzel és lehetõséggel élni kívánt, amely a konvergenkell fizetni, növelni egzisztenciális biztonságukat és biztosítékokkal kell
ciaprogrammal, az államreformmal kapcsolatos döntésekkel összhangba
körülbástyázni a rendõri intézkedések jogszerû végrehajtását. Ennek
hozható. Így kezdeményezésünkre a Kormány törvényben kívánja gajogszabályi és költségvetési forrásait már a 2008. évi költségvetési törrantálni, hogy a legalább 20 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkevényben tervezzük megteremteni.
zõ hivatásos állományúak a jelenlegi jogszabályi feltételekkel és számíRemélem válaszom - még ha ezen rövid idõ alatt maradtak is még
tási móddal mehessenek a késõbbiekben is nyugállományba. Olyan
rendezetlen kérdések - sok tekintetben megnyugtatást, illetve a pozitív
anyagi ösztönzést tervezünk bevezetni, ami a szolgálatban való hosszú
változtatások melletti elkötelezettséget jelez az Önök számára, és jó alaidejû maradást segíti elõ. Ezt támasztja alá a szolgálati nyugdíj szabápot szolgáltathat a további konstruktív tárgyalásokhoz.
lyok átalakítása során figyelembe veendõ szempontokról szóló
Budapest, 2007. július 23.
1055/2007. (VII.9.) Korm. határozat, mely 2007. augusztus 31-ig hatáÜdvözlettel:
rozott meg határidõt a jogszabálytervezet kidolgozására.
Dr. Takács Albert
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Kéklámpás Nap Egerben
Hagyományt teremtõ
szándékkal rendeztek
kéklámpás napot Egerben. Az Érsek-kertben
lebonyolított augusztus
25-i eseményen valamennyi - a Heves megyei
székhelyen jelenlévõ fegyveres és rendvédelmi
szervezet képviseltette
magát, mellettük pedig
még az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) helyi
dolgozói is bemutatkoztak. A kitûnõen megszervezett programon részt
vett Kajsza Zoltán, a
HTFSZ elnök-ügyvivõje,
Holecz Gábor, a VPFSZ
elnöke, Demján Zsolt, az
FRSZ észak-magyarországi régiójának elnöke,
Hócza György, a HTFSZ szervezeti ügyvivõje, a fõszervezõ Kormos Csaba, a HTFSZ egri választmányi tagja volt.
Az egri – „Együtt mulatunk, együtt segítünk” címet viselõ –
Kéklámpás Nap felvonulással kezdõdött. Már kora reggel a városban megkülönböztetõ jelzések használatával, hangos szirénaszóval
csalogatták a rendvédelmi dolgozók a lakosságot, majd az Érsekkertbe érkezve, a jármûveiket elhelyezték a kijelölt helyekre.

Kormos Csabának, a HTFSZ egri választmányi tagjának, az
esemény fõszervezõjének köszöntõ szavai után Habis László, Eger
Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg az egész napos
programot. A város vezetõje Gorkijt idézve – „Ha a munka élvezet,
akkor az élet gyönyörû” – a rendvédelmi munka fontosságát, felelõsségteljességét hangsúlyozta. Az egri polgármester szerint a városnak is fontos, ha a lakosság - nemcsak a tragédiák során, hanem
a szabadidõben, a kikapcsolódás során is - találkozhat, megismerkedhet a rendvédelmi és mentõ dolgozókkal. A lapunknak nyilatkozó egri városvezetõ elmondta: noha - sajnálatos módon - a katonák diszlokáltak, a rendvédelmi szervezetek között továbbra is har-

monikus az együttmûködés, a rendvédelmi dolgozóknak köszönhetõen pedig az egriek továbbra is biztonságban érezhetik magukat.
Ezt követõen egyszerre több helyszínen folytak a programok:
voltak sportvetélkedõk (élõ csocsó, rodeó bika, kötélhúzás), gyermek vetélkedõk (aszfaltrajzverseny, kerékpáros ügyességi verseny), de fõzõverseny is. Bográcsban 5 csapat (tûzoltó, mentõ,
vám- és pénzügyõr, rendõr, büntetés végrehajtás) fõzött. Eközben
pedig a gyermekeket még bábszínház is szórakoztatta.
Kormos Csaba fõszervezõ - miközben a rendezvény támogatóit
és résztvevõit sorolta - elmondta, hogy a rendezvény igazi célja az,
hogy az életet negatívan befolyásoló „találkozások”, a szorosan
vett munka mellett, az
aktív kikapcsolódás során is betekintést lehessen nyerni a rendvédelmi
szakmákba.
A finom ebédet követõen a tûzoltóság, a rendõrség, a mentõk, a vámés pénzügyõrök, valamint a büntetés-végrehajtás
szakemberei
együtt tartottak szakmai
bemutatót. A gyakorlati
prezentáció során olyan
balesetet imitáltak, ahol
bûnözõk sérültek meg. A
jármûbe szorult bûnözõt
a tûzoltók menekítették
ki, majd a mentõk ellátták, a rendõrök pedig a
menekülõ bûnelkövetõt
kapták el, majd állították
elõ, miután a drogkeresõ kutyák kábítószert találtak, így a vámosoknak is szerep jutott, a büntetés-végrehajtás szakemberei pedig
elszállították az elkapott bûnözõt. Az eszközök használata csak
imitációval, a környezet megóvásával történt.
A felnõtt vetélkedõk, a fõzõverseny eredményhirdetése után a
rendvédelmis berkekben már közismert Flórián Band koncertezett.
Emellett karaoke verseny, tombola és könnyûzenei koncert is szórakoztatta a nagyérdemût.
Csathó Mónika, a helyi mentõállomás vezetõje beszélgetésünk során azt emelte ki, hogy együtt gondolták ki a szituációt,
amikor pedig a szakmai bemutatót gyakorolták, akkor idõben elnyújtva, a lakosságnak is közérthetõen igyekeztek mindent bemutatni.
A Kéklámpás Nap aktív résztvevõje volt a Független Rendõr Szakszervezet is. Demján Zsolt, az FRSZ
észak-magyarországi regionális elnöke
azt hangsúlyozta, hogy a helyi FRSZ
tagszervezetet támogatva, a rendõri
szakmát, a szakszervezetet is bemutatva járultak hozzá a társadalom és a
rendvédelmi szakma képviselõinek
közeledéséhez, e fontos és nagyon sok
lemondást, áldozatot követelõ szakma,
életút megismertetéséhez.
A programok ideje alatt különbözõ
helyszíneken folyamatosan mûködõ
sátrakban (orvosi sátor, bûnmegelõzési sátor, tûzoltósági sátor stb.)
a résztvevõ szervek munkájával, felszerelésükkel ismerkedhettek a
vendégek. A nap folyamán a Vöröskereszt kihelyezett véradást
szervezett a rendezvény területén. Kormos Csaba fõszervezõtõl
megtudtuk, hogy amennyiben nem lesznek pénzügyi akadályok,
akkor 2008-ban immár másodszor rendeznek majd Kéklámpás Napot a hevesi megyeszékhelyen.
Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc
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A stabilizálódás útján
(1994-1995)
AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE III. RÉSZ

Ez idõszakban a fegyveres szférán belül megalakult szakszervezetek, illetve más érdekvédelmi szervezetek tevékenyégére helyzetük és befolyásuk stabilizálódásáért folyó küzdelem volt a jellemzõ.
A rendvédelmi szervek korszerûsítése, átszervezése komoly
igénybevételnek tette ki a tagszervezeteket és tisztségviselõiket.
Komoly küzdelem folyt a polgári védelem megmaradásáért, amely
kikerült a Honvédelmi Minisztérium szervezetébõl.
Folyamatos problémát jelentett, hogy a munkáltatók nem tartották be az együttmûködési
megállapodásokban foglaltakat.
Az 1994-es parlamenti választásokon az MSZP és az
SZDSZ koalíció került kormányzati pozícióba. A szakszervezeteknek át kellett tekinteni és értékelni stratégiájukat.
A kormánykoalíció egyértelmûen kinyilvánította, hogy az
ország súlyos gazdasági helyzetén változtatni kíván, de két évig
nem várható javulás sem bér,
sem szociális helyzetet illetõen. Olyan megszorító intézkedésekre
lesz szükség, amelyek reálbér csökkenéssel járnak.
A Kormány meghirdette a „Társadalmi-gazdasági megállapodás” a szakszervezetek-kel programját. A kormányzat és a
szakszervezetek (föderációk) között szociális paktumot kell kötni,
melynek lényege, hogy a szakszervezeteknek önmegtartóztató magatartást kell tanúsítani (azaz ne legyenek sztrájkok, demonstrációk, a szakszervezetek ne hergeljék a közvéleményt a reálkeresetek
csökkenésével, stb.).
Nem szabad elfelejteni, hogy az 1994-es választási idõszak idején a szakszervezeti tömörülések jelentõs erõt képviseltek és komoly tömegeket voltak képesek megmozgatni. Látta ezt a kormányzat is, azért próbálta a szakszervezetek aktivitását mérsékelni.
Az FRDÉSZ helyzete is erõsödött, esély látszott arra, hogy
önálló tényezõként szerepelhessen. Szövetségen belül napirenden
voltak azok a kérdések, hogy vajon a kormány kivel, kikkel köt
megállapodást. A szövetség által képviselt hivatásos és közalkalmazotti állomány képviseletét miképpen tudjuk érvényesíteni, mivel e tekintetben senkitõl sem várhattunk segítséget speciális helyzetünkbõl adódóan.
Tisztában voltunk azzal, hogy egy szakszervezet stratégiai hibát követ el, ha lemond az érdekérvényesítés eszközei, módszerei
alkalmazásáról, mert ezzel gyengíti tárgyalási pozícióját.
A szövetség úgy határozott, hogy az AUTONÓMOK-kal továbbra is együtt kell mûködni, de a kialakult helyzetben mindenképpen önállóságra kell törekedni. Az FRDÉSZ egy esetleges megállapodáshoz egy javaslatcsomagot készített, az alábbiak szerint:

- Reálbérek szinten tartása, inflációt csökkentõ bérmechanizmus,
- Családi jövedelemadó bevezetése,
- A munkajogi szabályokat az érdekvédelmi szervek, bevonásával kell érvényre juttatni,
- A dolgozók elõtt legyen 2-3 évre elõrevetített perspektíva,
- A szakszervezetek helyzetének, szerepének meghatározása,
ezek érvényre juttatása, jogainak védelme, törvénybeiktatása,
- A megszegett munkáltatóimunkavállalói megállapodások,
a szakszervezeti, munkajogi szabályok megsértése szankciókat
vonjon maga után.
- A szolgálati törvény mielõbbi hatályba léptetése,
Az FRDÉSZ ugyanakkor
kinyilvánította, hogy tagszervezetei együttesen érdekeltek
abban, hogy részesei legyenek
a társadalmi béke megóvását
célzó gazdasági-szociális megállapodásnak. Érdekeltek abban
is, hogy az általuk képviselt,
közel százezer fõ hivatásos,
köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban állók érdekei jelenjenek meg e megállapodás
keretében.
Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a szakszervezetek bevonásával haladéktalanul hozzák meg a rendvédelmi szervek tevékenységét, a dolgozók speciális munkaviszonyát rendezõ törvényeket az
európai normáknak megfelelõen.
Az FRDÉSZ bejelentkezett az elsõ „Társadalmi-gazdasági
megállapodás” egyeztetõ tárgyalásra.
E tárgyaláson Kósáné Kovács Magda úgy foglalt állást,
…„Nagy hibát követ el az a párt vagy kormány, amely „Társadalmi-gazdasági megállapodás”-i tárgyalásokból kihagyja a
fegyvereseket. Így mindazon konföderációk, amelyek nem értenek egyet a fegyvereseknek a részvételével, szintén nagy hibát
követnek el. Az FRDÉSZ-nek helyet és aláírási jogot kell biztosítani a „Társadalmi-gazdasági megállapodás” tárgyalásaira.”...
Mindezek után megkezdõdtek a szakértõi tárgyalások a konföderációkkal, de az FRDÉSZ-t már nem hívták meg.
A Szövetség még bízott abban, hogy az egy évvel korábban elért közalkalmazotti tanácsi választásokon elért eredmények alapján, az AUTONÓM Szakszervezet képvisel minket a szakértõi és
az ÉT tárgyalásokon, de nem így történt.
Értékelve az így kialakult helyzetet, az FRDÉSZ Szövetségi Tanácsülés 1994 novemberében úgy döntött, hogy kilép az AUTONÓM együttmûködésbõl. Elhatározta az önálló képviseleti jog
megszerzését a makro-egyeztetés szintjein.
Balázs László alelnök

12

Aktuális, szervezeti élet

2007/9. szám

FRáSZ

Adtak hozzájárulást, de bosszúságot is
Hogy hogyan? Olvasd el!
Adva van a munkáltató által adott beiskolázási segély - vagy
hozzájárulás. Ki hogyan hívja! Nekem a hozzájárulás kifejezés
szimpatikusabb. Ez nálunk, Fejér megyében tizennégyezer ötszáz
forint gyermekenként. Rendkívül dicséretes, mármint hogy a munkáltató ennyivel hozzájárul dolgozóinak kiadásaihoz. (Mert ugye
sok minden nincs: nincs egészségügyi pénztárunk, nincs üdülési
csekk, stb...)
Adva van az ezzel járó közbeszerzési eljárási kötelezettség.
Adva lett ennek gyõztese is. Na, itt kezdõdnek a problémák!
Megyénkben egy olyan kereskedelmi társaság nyerte el a közbeszerzési pályázatot, melynek üzletei csak egy településen, a megyeszékhelyen, vagyis Székesfehérváron vannak.
Érthetõ? Mindenkinek Székesfehérvárra kell utaznia a megyébõl. Így Bicskérõl, Dunaújvárosból, Ercsibõl, Mórról – hogy csak
a „legközelebbieket” említsem – oda-vissza akár száz kilométert
meghaladó utat kell megtenni, hogy a szülõk az utalványokat be
tudják váltani.
Jó mi, megint a dolgozó érdeke lett az utolsó!
A döntés miértjének kutatása során addig jutottam, hogy bár a
közbeszerzési eljárás lehetõséget nyújthatna bizonyos feltételek
megfogalmazására is – jelen esetben például a minél több dolgozó
által, minél közelebbi hozzáférhetõség – de ez nem történt meg. A
fáma szerint nem történhetett meg, mert egy szinttel feljebb nem
engedték, hogy kritérium fogalmazódjon meg, csak a minél kedvezõbb pénzügyi ajánlat lehetett a döntõ.
Így nyerhette meg az az ajánlattevõ, akinek boltjai egyes igénybevevõnek több száz kilométer utat jelentenek.

Talán már soha nem tudjuk meg, hogy a második,
harmadik helyezett mennyivel került volna többe. Így nekünk kell megfizetni ezt a különbséget kamatostól...
Halkan jegyzem meg,
hogy a nyerõ kereskedelmi
társaság egyetlen olyan üzlete, mely iroda- és iskolaszerekkel foglalkozik – Székesfehérvár, Fecskepart – szombat, vasárnap zárva tart és hétköznap is csak tizenhat óráig
tart nyitva!
Hogyan érnek oda a dolgozók?
Tehát ismételten egy olyan
döntés, melynél az emberi
szempontok nem játszhattak szerepet. Meddig mehet ez így, hiszen
oldalakon keresztül lehetne sorolni azon döntéseket, melyeknél az
emberi tényezõk nem számítanak. Vagy tán egyesek szemében mi
nem is vagyunk emberek?
A leírt problémával kapcsolatosan megkereséssel éltünk a megyei vezetésnél. Várjuk válaszukat (melyet már talán most is
tudhatunk...)
Kár, kár, kár...
O. Z.

Vezetõk új beosztásokban, Fejér megyében
Hat héttel és öt nappal Papp Károly r. dandártábornok REBISZ
parancsnokká történõ kinevezését és Fejér megyei búcsúját követõen 2007. július 31-én ismét változások történtek a megye rendõri
vezetõi körében.
Sándor Miklós r. ezredes, eddigi megbízott fõkapitány a
REBISZ megbízott parancsnok-helyettese, vagyis Papp Károly r.
dandártábornok helyettese lesz.
A megbízott fõkapitány az eddigi székesfehérvári kapitány, dr.
Simon László r. ezredes lett. Bûnügyi helyettese, bûnügyi igazgatókánt a volt sárbogárdi kapitány, Lasancz Zoltán r. alezredes, míg
közbiztonsági helyettese – közbiztonsági igazgatóként – Vörös Ferenc r.alezredes, a gárdonyi kapitányság eddigi vezetõje lett.
A székesfehérvári kapitányi székbe megbízottként az eddigi
móri kapitány került, dr. Csizek Tibor r. alezredes személyében.
Mór város megbízott kapitánya a közlekedési osztály volt vezetõje, Jakab Róbert r. õrnagy lett.
A sárbogárdi kapitányság vezetõi beosztásába az eddigi bûnügyi osztályvezetõ, Enczi József r.õrnagy megbízással került.
A gárdonyi rendõrkapitány személyérõl késõbb döntenek.
***
Papp Károly r. dandártábornokot egy Machiavelli-idézettel búcsúztattam:
„Nincs nehezebben véghezvihetõ, kétségesebb és óvatosabban
kezelhetõ dolog, mint az új dolgok rendjének kezdeményezése!”
A hírek szerint helyettese kiválasztása is ezt igazolja: megkezdte
az irányítása alatt lévõ egység átszervezését, melyet bizonyosan a nevével fémjelzett, ún. „Papp-jelentés” szellemében hajt majd végre.
De megadatik-e ez a lehetõség utódjának és az újonnan kinevezett megyei rendõri vezetõknek?

Bíztató lehet, hogy az új vezetõk mindegyike szinte az egész
ranglétrát végigjárta és ezek jelentõs részét a megyén belül tette –
saját bõrükön érzékelve a beosztotti és a parancsnoki munka viszszáságait. Szakmailag és emberileg is elismertek lettek munkatársaik szemében.
Meg kell említenem, hogy a megyében történt változások nem
botrányok és nem is nyugdíjaztatások miatt történtek – ez napjainkban egyébként oly ritka.
Érdekes lesz látni majd az új vezetõket, hogy intézkedéseik során miként fognak hatni rájuk az elmúlt évek, évtizedek alatt tapasztalt ingerek. Alacsonyabb beosztásukban érzékelhettek negatívumokat, az idegborzoló utasítások végrehajtásának kötelezettségeit.
Vajon rá lesznek-e kényszerítve, hogy õk ugyanilyen módon
lépjenek fel, vagy megadatik-e a lehetõség számukra, hogy változtassanak? Megadatik-e, hogy csökkenthessék a munkaterheket,
jobb munkafeltételeket biztosítsanak, vagy meg kell küzdeniük azzal, hogy nekik is olyan utasításokat kell adniuk, melyekrõl – hiszen érzékelhették – tudva tudják, hogy milyen feltételek mellett
kell végrehajtani.
Sajnos elég szkeptikusnak kell lennem. Sajnos az elmúlt évek,
évtizedek során bárki is lett a vezetõ, a munkaterhek, a feladatok
csak nõttek, a körülmények pedig nem változtak.
Vagy ne legyek ilyen pesszimista? Talán nekik sikerül, talán az
õ vezetésük alatt változhat majd valami! Bízzunk benne!
(Bár ne felejtsük, miért jó a pesszimistának? Mert csak kellemes
meglepetés érheti!)
ÍGY LEGYEN!
Orgovány Zoltán
FRSZ Fejér Megyei Választmány
alelnöke
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Visszatérés két év után
HETYEI KATALIN, AZ FRSZ TITKÁRNÕJE
Két év távollét után ismét a Független
Rendõr Szakszervezet irodáján találkozhatunk Hetyei Katalinnal – a régi tagok
számára felesleges is bemutatnunk, hiszen Kati immár nyolc esztendeje az érdekvédelmi szervezet apparátusának titkárnõje. Bizonyára sokan keresték személyes vagy közügyekkel e huszonnégy
hónap alatt, s valószínûleg számára is némi ûrt jelentett a kollégák hiánya – az
anyai örömök azonban mindenért kárpótolják.
– Kislányom már bölcsõdés korú, s így
lehetõvé vált, hogy visszatérjek a kedves
kollégák közé. Bevallom, az elmúlt két évben gyakran gondoltam rájuk – a szoros
emberi kötõdéshez némi magyarázatul
szolgál talán, hogy az FRSZ az elsõ munkahelyem. Manapság már kevés az ilyen szerencsés pályakezdés, hiszen a Kölcsey Ferenc Gimnázium ifjúsági tagozatán
szerzett érettségi, majd egy szakképzõ iskolai gépíró és szövegszerkesztõ szak elvégzése után szinte azonnal álláshoz jutottam. Tudom persze azt is, hogy a fiatalok egy része elõítélettel viseltetik a fegyveres testületekkel szemben, s különösen
elsõ munkahelyként nem szívesen választják – én mégis elégedetten tekinthetek vissza az elmúlt nyolc évre. Egy ismerõsöm,
Sugár Sándorné irodavezetõ kezdeményezte, hogy dolgozzam
a Független Rendõr Szakszervezet titkárságán. S mivel bennem nem volt fenntartás, optimistán, feszült várakozással adtam be a pályázatomat a titkárnõi posztra. Megérzéseim jók
voltak, s ezt az is bizonyítja, hogy szervezetünknél semmilyen
„vonalas”, más fegyveres testületeknél esetleg jellemzõ túlságos szigort nem észleltem. Különös örömmel töltött el egyébként az is, hogy az apparátus tagszervezetének, a Gordiusnak

a titkárhelyettesévé, majd egy évvel késõbb, 2003-ban titkárává választottak. E
tisztségrõl kislányom születése miatt
ugyan tavaly lemondtam, ám mégis megtiszteltetés volt, hogy a hetven fõs szervezet irányítását éveken keresztül elláthattam.
Titkárnõként természetesen rengeteg
információ jut el hozzám, s ennek segítségével gyakran tehermentesíthetem az
FRSZ vezetõit. Munkakörömhöz tartozik
egyébként a tagsági igazolványok elkészítése, az iktatás, a postázás és a gépírás
is, s mivel van rálátásom a belsõ mechanizmusra, gyakran sikerül megoldanom a
hozzám forduló szakszervezeti tagok
egyéni problémáit is. Meggyõzõdésem
egyébként, hogy érdekvédelmi szervezetünk hatékony szakmai munkát végez, melyet talán a legjobban a jogsegélyszolgálat eredményes tevékenysége fémjelez.
Sokan keresik fel jogász kollégáinkat, s õk jelentõs eredményeket érnek el a munkáltatóval folytatott peres vagy azon kívüli ügyekben is. Ugyancsak közkedveltek az FRSZ által biztosított üdülési lehetõségek, s a különbözõ szolgáltatási kedvezmények. Az elmondottakból bizonyára kitûnik: jelenlegi
státuszomon hosszú távon sem kívánok változtatni - szívesen
teljesítem a megbízásokat, s örülök, hogy ilyen kedves, korrekt kollégákkal tölthetem el a munkaidõt.
Hetyei Katalin a közelmúlttal kapcsolatban két változást is
fontosnak tart megemlíteni: a budapesti hölgy szeptember
elején vidékre, egy kertes házba költözött, s szinte ugyanebben az idõben házasságot kötött kislánya édesapjával. Gratulálunk!
Süli Ferenc

Elkészült a kézikönyv!
Bernáth Katalin, a szakszervezet
dél-dunántúli régiójának elnöke
oroszlánrészt vállalt az FRSZ õszi
kongresszusára megjelenõ - a szakszervezet tisztségviselõinek megannyi hasznos tudnivalót csokorba
szedõ – kézikönyvének szerkesztésében. Lapunknak - többek között a kézikönyv elkészítésében résztvevõkrõl, a kiadvány felépítésérõl,
szerkesztési elveirõl beszélt.
- Tudni kell, hogy hosszú esztendõk során kialakult gyakorlat volt, hogy az idõsebb kollégák átadták a szakmai ismereteket az ifjabbaknak. A rendõrségnél, így a szakszervezetnél is tapasztalt fluktuáció felgyorsította az igényt, hogy

az új tisztségviselõi gárdának megfelelõ ismereteket nyújtsunk. A kézikönyvben a mindennapos munkához szükséges,
sok hasznos tudnivalót tettük közzé. Mivel tõlem származott
az alapötlet, így az FRSZ fõtitkára engem tisztelt meg azzal,
hogy a szerkesztõbizottság munkájának vezetésével megbízott. Kankai István, Kása András, dr. Béli László és Gombos
József segítségével állítottuk össze a törzsanyagot. Ez teszi
ki a kézikönyv elsõ felét, míg a második rész a mellékleteket
és iratmintákat tartalmazza. Elsõsorban az FRSZ tagszervezetei számára - a minimális elméleti tudnivalókon túl - a gyakorlati szakszervezeti tevékenységet támogatandó készült a
kiadvány.
A nyomdai munkálatokat követõen a kézikönyv október
elején kerül szakszervezeti tisztségviselõink kezébe. Jó olvasást!
Sz.R.
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Gyerektábor 2007.
A vakáció kezdetével megbolydul az ország. A különbözõ
munkahelyek, az év elején megkezdett és mostanra befejezõdött
szervezésnek köszönhetõen, megkezdték a dolgozók gyermekeinek üdültetését az országban található számos gyerektáborban. A
vonatok megtelnek mosolygós, de azért szorongó gyerekekkel,
akik már várják, hogy egy hetet a szülõktõl, a szülõi háztól távol
töltsenek. Vajon nagyon fognak hiányozni? – gondolják. Ugyanezen gondolatok fogalmazódnak meg a szülõk fejében is. Féltõ
gonddal, jónál jobb tanácsokkal látják el csemetéiket a távollét
idejére. No meg, az anyu is, meg az apu is ilyenkor csúsztat titok-

egy cél vezérli õket: a gyerekek értelmes idõtöltésének a megszervezése.
Szakszervezetünk is hasonlóan cselekszik. Évek óta igyekszünk az FRSZ tagok gyermekei részére térítésmentes (a szülõknek) táborozást kínálni. Évek óta együttmûködünk a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvánnyal együtt, olyan egy hetes táborozási
lehetõséget nyújtani részükre, ahol nem csak szórakoznak, de új
ismereteket is szereznek.
Tesszük ezt csendesen, „nem a mellünket döngetve, kiabálva”. A lényeg a gyerekek, nem az „olcsó népszerûség”.
Tettük ezt ebben az évben is. Sok vita elõzte meg a táboroztatást. Hiszen érkezett olyan javaslat is, hogy a térítési díj 50%-át
állják a szülõk. Ezt az OV elvetette, és maradt az elõzõ évek gyakorlata.
Sok szervezõmunka elõzi meg a nyarat. Hiszen ez évben is
szerettünk volna olyan táborokat szervezni, ahol a gyerekek jól
érzik magukat, nem vágynak két nap után haza, mert unalmas. Az
elhelyezés, az ellátás megfelelõ színvonalú, és a nevelõk is a
gyermekekért vannak. Sajnos az anyagiak korlátozottak. Sok
helyre kevés létszámmal, vagy ellenkezõleg kevés helyre, nagyobb létszámmal.

ban némi kis dugipénzt a gyerek zsebébe, hogy ha megkíván valamit, jusson rá. „No nem baj, majd én fogom magam vissza néhány napig a vásárlással.” Ugyanakkor a gyermekekre vigyázó
felügyelõkben is megnõ a feszültség: nehogy pont ez alatt a hét
alatt történjen valami rendkívüli!
Az egy hét elmúltával szinte minden gyerek örömmel találkozik újra a szüleivel, de egy kicsit bánatosan gondol vissza a táborban szerzett új barátokra, kapcsolatokra. És természetesen mennek a nagy fogadalmak is, hívlak, írok, stb.

Csopaki tábor

Dunakeszi tábor

No, de ébredjünk fel, mert ezen idõszaknak a rendszerváltással vége szakadt. A kormányt, a legtöbb vállalatot nem érdekli
már, hogy a dolgozó hogyan oldja meg gyermekének nyári programját. A profitból nem hajlandó egy fillért sem költeni erre a területre.
Ma már csak a szakszervezeteket és néhány jótékonysági
szervezetet, alapítványt érdekel és foglalkozik vele. Õk megpróbálnak erejükhöz, lehetõségükhöz mérten táborokat szervezni a
gyerekeknek. Van ahol önköltséges, van ahol térítésmentes. De

Így ez évben is közel 150 „rendõr” gyereket tudtunk elvinni
táborozni több helyre. Nagy létszámú tábort szerveztünk Pécel,
Sopron, Csopak táborokba, valamint középiskolások részére
Nagytéténybe, ahol színvonalas, hasznos, és új ismereteket is adó
programokat szerveztek a gyerekekre felügyelõ nevelõk. Szerencsére az idõjárás felelõssel is sikerült megegyezésre jutni és az idõ
is kegyes volt. Nagyszerû programokban volt részük a különbözõ
táborokban. A környék nevezetességeinek megtekintésén túl minden táborban volt strandolás is. Szerencsére nagyobb baj, baleset,
betegség nem fordult elõ a táborok ideje alatt.
Így a táborok befejezésével elmondhatjuk, hogy ez évben is sikerrel zártuk õket. Minden gyerek jól érezhette magát, hiszen a
programok sok lehetõséget adtak a szórakozásra, kikapcsolódásra.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szabadságukat, szabadidejüket nem sajnálva azért dolgoztak, tevékenykedtek, hogy
ez évben is sikerüljön egy kis terhet levenni a „rendõrszülõk” válláról. Önzetlenül dolgoztak azért, hogy legalább a gyerekek tudjanak pihenni, kikapcsolódni.
Végezetül: Jövõre veletek, ugyanígy!
Demján Zsolt
ügyvivõ
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Már egy éve történt!
2007. szeptember 18-án lesz egy éve,
hogy elkezdõdött az országot több mint
fél évig lázban tartó õrület, melynek célja
akkor a miniszterelnök lemondatása, a
kormány politikai megbuktatása volt.
Egy éve, hogy megkezdõdött az MTV
ostroma és otthon elszörnyülködve ültünk
a képernyõk elõtt, figyelve az eseményeKomáromi Zoltán
ket. Sokat megélt emberek, kollégák szíve is összeszorult. Szörnyû volt még nézni is a dühtõl eltorzult arcú vérre éhes tömeget, kik õrültek módjára viselkedtek. Még szörnyûbb volt nézni azt, hogy a rendõrség nem ura a helyzetnek. Hogy
a kivezényelt rendõrök felszerelés, koncepció, irányítás nélkül, félelemmel a szemükben próbálnak tenni valamit, közben védeni saját és társaik életét, testi épségét.
Az eseményeket és azt követõ történéseket ismeri mindenki.
Több bizottság alakult a történtek kivizsgálására, hogy csak a
Gönczöl féle bizottságot, a Morvai Krisztina nevével fémjelzett bizottságot említsem. Mindegyik más megállapításra jutott. Sajnos a
bizottságok is politikai hovatartozásuknak megfelelõen vizsgálódtak. Nem sikerült egy tárgyilagos, a valósághoz közel álló helyzetmegítélést alkotni. Így a rendõrség társadalmi megítélése is jelentõsen romlott. Ehhez még hozzájárult a szerencsétlen kommunikáció, amely az õszi események kapcsán több esetben a rendõrséget
hozta késõbb kellemetlen helyzetbe.
A szakmai vizsgálódás is a végén hatalmi játszma prédájává
vált, nem pedig a valós helyzet és az elkövetett szakmai hibák, hiányosságok feltárása, hanem a belsõ erõviszonyok éppen akkori ál-

Az MTV székháza elõtti hatalmas tömegbõl képtelenségnek
tûnt abban a helyzetben kiválasztani, hogy ki a „mozgósított” futballhuligán, ki a Kossuth téri tüntetõ, ki a kormánymegbuktatásának támogatója és ki a bámészkodó „katasztrófaturista”. Mely csoport hány fõvel képviselteti magát.
Ha szorul a hurok, ki hova áll, kit védelmez, vagy éppen támad.
Felfûtött, felkorbácsolt érzelmek, õrület határán lévõ fanatikusok,
vandálok, kíváncsi sokaság, káosz, tûz, víz és minden, mi félelmet

kelt! Ember legyen a talpán, ki itt igazságot tudott volna tenni, az
egyetlen jó döntést meg tudta volna hozni. Persze ezzel nem azt
akarom mondani, hogy nem voltak felelõsök, hogy nem történtek
szakmai hibák, hogy nem lehetett volna másképp, talán jobban csinálni. Ami szeptember 18-án történt, a mi generációnk számára
példátlan volt, és ami utána, az bizonyos mértékig a 18-i események törvényszerû következménye.

lása tükrözõdött ki eredményeképp. Egy évvel az ostrom után és fél
évvel az utolsó tömegmegmozdulás után sincs szakmai berkekben
kitárgyalva ez az ügy. Arról nem is beszélek, hogy az egész társadalom kíváncsi a rendõrség saját magára vonatkozó megállapításaira. Megítélésem szerint nem kell szégyellni az elkövetett hibákat,
hanem tanulni kell belõlük. De tanulni csak úgy lehet, ha megismerünk valamit és kielemezzük. Korrektül! A szervezet pedig akkor
lesz erõs, tûnik erõsnek a polgárok szemében, ha el tudja ismerni
hibáit és változtatni is képes azokon.
Én magam is 26 napot töltöttem egy megyei század élén a fõvárosban az eseményeket követõen. Bennem is sok szakmai kérdés
felmerült és sok mindenre lennék kíváncsi, de nyugállományba vonultan már nem szándékozom okoskodni!
Így csak annyit mondok, emlékezzünk 2006. szeptember 18-ra
és ne feledjük azt! Emlékezzünk meg az ott és akkor szolgálatban
lévõ kollégákról, legyenek hõsök vagy csupán passzív alanyok!
Mindem tiszteletem az övék, mert erõ kellett a kitartáshoz és igencsak nagy erõ kellett ahhoz, hogy felállítási helyét el ne hagyja valaki a segítség megadása érdekében! Aki pedig kimaradt ebbõl a
dologból, ne sajnálja! Azt kívánom minden kollégámnak, hogy ne
is legyen része soha ilyen szituációban.
Komáromi Zoltán
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Csúcstechnika a rendõrség szolgálatában
Július 27-én, a RIK Teve utcai épülete elõtti díszburkolaton az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottság által beszerzett 10
db rendõrségi motorkerékpárt adták át.
Az új rendõri jellegû motorkerékpárokat
dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok, országos rendõrfõkapitány-helyettes, az ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottság elnöke
adta át az érintett rendõri szervek képviselõinek. Az átadott rendõrségi motorkerékpárok
egy része beépített videokamerával van felszerelve, mely alkalmas az ún. „dinamikus” (a
jármû mozgása közben elkövetett) szabálysértések rögzítésére és bizonyítására, továbbá a
leállítás és az intézkedés folyamatának képi
rögzítésére is. A 10 Yamaha FJR 1300 AP típusú motorok az idegenforgalmi csúcsidõszak
kellõs közepén közútjaink biztonságát segítették felügyelni öt megye /Gyõr-MosonSopron, Veszprém, Heves, Zala és Bács-Kiskun megye/ útjain.
Az eseményen bemutattak egy hasonló
funkciókra képes videokamerával felszerelt,
rendõrségi személygépkocsit is, melyet napjainkban a közúti ellenõrzések során már alkalmaznak is.
Sz.R.-K.N.F.

Közösen az ittas vezetés ellen
A magyar rendõrség nevében az ORFK vezetõje, dr. Bencze
József r. altábornagy is csatlakozott az ittas vezetés elleni nemzetközi kampányhoz. A július 31-i - Budapesten megtartott - nemzetközi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a finnek kétszeres
Forma 1-es világbajnoka, Mika Häkkinen, a Johnnie Walker Felelõsségteljes Alkoholfogyasztás Nemzetközi Nagykövete az
ORFK-val és az Országos Balesetmegelõzési Bizottsággal karöltve lép fel az ittas vezetés ellen...

,,A soha ne igyál, ha vezetsz” címet viselõ kezdeményezés
immár világméretû, számos Forma 1-es helyszín után érkezett
2007-ben ide, Budapestre - mondta a sajtótájékoztatót vezetõ
Dan Radice, a Diageo kelet-európai igazgatója. Mika
Häkkinen a másfél éve zajló - a sajtónak is köszönhetõen - sikeres programról elmondta, hogy minden korosztály számára
fontos és megfontolásra késztetõ üzenet a ,,soha ne igyál, ha
vezetsz”.

Az ORFK vezetõje, dr. Bencze József r. altábornagy miután
röviden elemezte a magyar viszonyokat és áttekintést adott a hazai baleseti statisztikákról, azt hangsúlyozta, hogy a magyar rendõrség is csatlakozik a nemzetközi kampányhoz. A tájékoztatón
részt vett még Frank Ordzuk, a Zwack Unicum NyRt. vezérigazgatója is.
A sajtótájékoztatót követõen - a fõvárosi Liszt Ferenc téren Mika Häkkinen, dr. Bencze József, Dan Radice és Frank Odzuk
is aláírásával támogatta az ittas vezetés elleni hazai harcot. Csak
remélni lehet, hogy sokan megfogadják a bajnok tanácsát, és soha nem isznak, ha vezetnek.
Sz.R.
Fotó: Szita Valentina
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Miniszteri látogatás
Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. augusztus 9-én látogatást tett a Szeged-röszkei határátkelõhelyen, ahol a Határõrség és a Rendõrség országos vezetõje, valamint több határõr- és
rendõrtábornok, fõtiszt vett részt. A miniszter bevezetõjében köszöntötte a megjelent rendõr és határõr vezetõket, külön a megjelent reprezentatív szakszervezetek – köztük az FRSZ – képviselõit és hangsúlyozta, hogy részvételük fontos az átalakulási folyamatban, mert az
integrációt olyan körülmények között kell végrehajtani, ahol maguk a
feladatok is változnak. Az új, 2008. január elsejétõl felálló integrált
rendõrség finanszírozott létszámát 45 000 fõben határozta meg, - ez a
szám elsõként itt hangzott el hivatalosan a Kormány részérõl - tehát
jövõre is számítanak minden rendõr és minden határõr munkájára,
mindenkinek fel fognak ajánlani beosztást az új szervezetben, melynek elsõdleges célkitûzéseként a minõségi rendvédelmet fogalmazta
meg. További konzekvenciák tekintetében a megelõzés és a szolgáltatás kérdéskörét emelte ki a miniszter, majd aláhúzta: fontos, hogy az
állomány egésze átérezze a feladat nagyságát és szépségét.
A helyszínválasztás azért is lényeges, mert a Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság területén, Szegeden mindhárom határátkelõhelytípus megtalálható, így közúti, vízi és légikikötõ is található a területen, mely jelentõs kihívások elé állítja a határõrizeti szerveket.
A tárcavezetõ a szakszervezetekhez fordulva elmondta: a humánpolitikai érdekvédelemre is figyelmet kell fordítani, arra nagy
szükség van, hiszen a végrehajtó állomány nélkül nem lesz semmi
a szép célokból. A finanszírozással kapcsolatban úgy nyilatkozott,
hogy minden átalakulás pénzzel jár, és az indokolt átállási költségek egyszeri finanszírozása megoldott. A Határõrség és a Rendõrség tekintetében kiemelte az együttmûködés, képzés és továbbképzés jelentõségét.
Béndek József hör. altábornagy, a Határõrség Országos Parancsnoka tájékoztatást adott a Határõrség schengeni felkészültségének jelenlegi állapotáról, a külsõ határokon hátralévõ feladatokról. A mélységi ellenõrzésrõl szólva az országos parancsnok elmondta, hogy a szomszédos országok határõrizeti szerveivel
együttmûködési megállapodások vannak érvényben, Ausztria viszonylatában mûködik a közös járõrszolgálat, mely 2008. szeptember 1-jétõl szlovén viszonylatban is megindul, 10 km mélységben.
Bencze József r. altábornagy, országos rendõrfõkapitány beszámolt a 2007. július 23-án felállt integrációs munkacsoportról, mely ez
év végéig fog mûködni, határõrök és rendõrök vegyes részvételével.
A munkacsoport összegyûjti a vonatkozó jogszabályokat, törvényeket, és egyéb rendeleteket, belsõ normákat, 2007. december 31-ig készen lesznek az átalakításra, valamint elõkészíti az új állománytáblát.

Beszámolt a Határõrség és a Rendõrség tekintetében a kölcsönös
továbbképzés szükségességérõl. A határõröknek meg kell tanulni a
rendvédelmi feladatokat, míg a rendõröknek is rendelkezniük kell
határõrizeti ismeretekkel. A Gazdasági Ellátó Igazgatóságokat is regionálisan kell megszervezni, költséghatékony módon. Az állománytábla kialakítása a személyügyi munkabizottság feladata. Egy
új bizottság felállításáról is döntöttek, mely az új, integrált rendõrség
feladatrendszerét áttekintve egy úgynevezett leterheltségi mutatót
fog elkészíteni, mely az ideális létszámelosztás érdekében augusztus
végére fog elkészülni, melyet mindenkivel meg kell ismertetni.
A fõkapitány szólt még az egységes ellenõrzési fõosztály felállításáról, valamint arról, hogy a Közrendvédelmet és a Közlekedésrendészetet önálló fõosztályban kell megszervezni, illetve a
szolgálati igazolványok és öltözet cseréjét is végre kell hajtani. Beszámolója végén kiemelte, hogy az integráció során fellépõ többletköltségeket külön kell kezelni annak érdekében, hogy az integráció 2007. évi feladatainak költségét megismerhesse a Kormány.
A beszámolókat követõen a miniszter megtekintette a Szeged–röszkei közúti határátkelõhelyet.
Az ORFK vezetõje és a Határõrség országos parancsnoka által
az integráció végrehajtásának elõkészítése és koordinálása céljából
létrehozott bizottságok közül a személyzeti ügyekkel foglalkozó
bizottság munkájában szakszervezetünk szakértõi is részt vesznek.
A bizottság tevékenységérõl tagjainkat újságunkban és honlapunkon a továbbiakban is rendszeresen tájékoztatni fogjuk.
- blai -

Válságban a volt BM üdülõ
üdültetése pedig továbbra sem megoldott – miért kellett tehát a BM
mellett az üdülõinket is megszüntetni? Vajon milyen sors vár a jövõben az ingatlanra? Nem látunk erre vonatkozó konkrét terveket
és elképzeléseket, úgy tûnik, az államnak sem éri meg üzemeltetni.
Lehetséges ezért, hogy esetleg értékesítik, és az új befektetõnek érdekes módon nyereséges lesz?
- blai -

Szakszervezetünk felkereste Szabadi-Sóstón, a siófoki Aranypart közvetlen közelében fekvõ, jelenleg a Miniszterelnökség kezelésében lévõ volt belügyi üdülõt és kempinget. A tábla továbbra is
„Horizont Kemping” felirattal hirdeti a nyitva tartást júniustól augusztus végéig. Azonban ottjártunkkor senki sem nyitott ajtót. Az
egykor jobb idõket látott üdülõkomplexumot felverte a gaz, a tetõt
kikezdte az idõjárás. (lásd képes beszámolónkat) Több más volt
BM üdülõszálló is hasonló sorsra került. Kollégáink egy évvel ezelõtt még ott üdültek családjaikkal a szerény, de kellemes környezetben, kedvezõ feltételek mellett. Az állomány nagy részének

Sztárinterjú
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Rendõr-sztori
Lapunkban új sorozattal jelentkezünk: közismert embereket kérünk arra, idézzék fel azokat a
történéseket, amelyek rendõri intézkedésekkel kapcsolatosak, s általában csattanóval, humoros
végkifejlettel zárultak. Elsõként a népszerû humoristát, Ihos Józsefet kérdeztük.

Kató néni, a nyugdíjas gyorshajtó
Hosszasan cseng Ihos József telefonja, ám csak az
üzenetrögzítõ kapcsol be: Ihos József vagyok, kérem,
hagyjon üzenetet! A visszahívásra sem kell sokat várni,
néhány perc múlva jelentkezik az elõadómûvész, s közli:
éppen forgatáson van, egy televíziós sorozatban rendõrt
alakít.

– Kicsit fáradt vagyok, hiszen egész nap a Szeszélyes
évszakok címû mûsorhoz készítettünk felvételeket, melyekben Besenczi Árpád színmûvésszel macsó rendõröket alakítunk. A mûsorban egyébként nem a rendõrség
paródiáját láthatják majd a nézõk, hanem a magyar valóságot. Acélosak leszünk, kemények, s természetesen
igazságosak. Az elsõ adást egyébként szeptember hatodikán vetítik, a rovat címe pedig hihetetlenül frappáns:
Nínó-nínó. Ígérem, hogy Macsó I. és Macsó II., vagyis
ez a két rosszarcú rendõr jó képet fog adni a rendõrségrõl.
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Ezek a tények, ezen dolgozunk, ám, hogy végre a lényegre, a rendõr-sztorira térjek, egy-egy hazai, illetve külföldi
történetet is megosztok az újság olvasóival.
Több mint egy évtizeddel ezelõtt New York-ban léptünk fel magyar közönség elõtt, s az elõadás után egyedül
indultam el felfedezni a várost. A hosszú séta során iszonyatosan megéheztem, s mivel a közelben nem láttam éttermet, egy rendkívül csinos néger rendõrnõhöz fordultam. A történet idõpontjában is pontosan annyit tudtam
angolul, mint most: vagyis összesen három szót. S mivel
ebbéli fogyatékosságomat meg kívántam indokolni, azonnal közöltem vele: I am hungry! Ez ugyan nem azt jelentette, hogy magyar vagyok, hanem korgó gyomromra hívta fel a figyelmet. A bájos „közeg” mosolyogva konstatálta a tényt, s meghívott a legközelebbi gyorsétterembe. Sok
érdekes, meglepõ esemény részese lehettem már korábban
is, de ekkor történt meg az a felejthetetlen élmény, hogy
egy számomra teljesen ismeretlen hölgy vendégül látott.
A másik történet Pécs környékén fordult velem elõ,
amikor az új Audimat teszteltem, s a dombra felfelé hajtva sikerült elérnem a 187 km-es sebességet. Elsuhanva
egy buszmegálló elõtt már rossz érzeteim támadtak, s
nem alaptalanul. A tetõn két motoros rendõr igazoltatott,
s közölték, hogy valóban nagyszerûen mûködik az autóm,
hiszen csaknem 200 km-es sebességgel fotóztak le, ám ez
valószínûleg a jogosítványomba kerül. Mivel évente
számtalan vidéki fellépésem van, ezért a jogosítvány nálam valóban a kenyérkeresethez tartozik. Kértem a rendõröket, beszéljenek a fõnökükkel, s jelezzék, hogy bármekkora büntetést hajlandó vagyok kifizetni. A diskurzus
körülbelül így zajlott:
– Parancsnok úr! Most igazoltattunk egy gyorshajtót, a
Kató nénit. Nagyon meg van szeppenve szegény, mit csináljunk vele?
– Ja, ha nyugdíjas a hölgy, hát engedjék el!

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

KÖZLÉSI FELTÉTELEK:
1. A szerkesztôség fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, rovatokon belüli elhelyezésére, tipografizálására, tördelésére.
2. A szerkesztôség kéziratot nem ôriz meg és nem küld vissza.
3. A kézirat szövegét lehetôleg floppyn (WORD), vagy e-mailen (e-mail cím: frsz@frsz.hu) kérjük elküldeni.
4. Mellékelni kell a szerzô nevét, elérhetôségét (szolgálati vagy munkahelyét, telefonszámát).
5. Az elküldött anyagon nyilatkozni kell, hogy a szerzô hozzájárul-e nevének közléséhez.
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