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A Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsa
egyhangúlag támogatja követeléseinket!

A Rendõrszakszervezetek Európai Tanácsa (CESP) legutóbbi ülését 2007.
október 29-én tartotta Bukarestben. A tanácskozáson a rendõri jogok védel-
me érdekében a közös, európai szintû szakszervezeti fellépést sürgették, hi-
szen a jövõre fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ nemzetközi szervezet
jelentõs szereplõje az európai érdekegyeztetésnek, fóruma az érdekek arti-
kulációjának. A fõtitkári iroda Gérard Gerneron úr vezetésével kapcsolatot
tart az Európa Tanács valamint az Európai Unió különbözõ fórumaival, és
a Cesp erejét felhasználva kiáll a tagországok követelései mellett.

Az európai rendõrszakszervezetek egyhangúlag támogatták a Függet-
len Rendõr Szakszervezet szeptemberben Villánykövesden megrendezett
Nemzetközi Szakszervezeti Konferenciáján elfogadott Zárónyilatkozatát,
(melyrõl októberi számunkban hírt adtunk) kihangsúlyozva, hogy az ab-
ban foglaltakkal a legmesszebbmenõkig egyetértenek. A határozat vitájá-
ban több ország hozzászólásából nyilvánvalóvá vált, hogy a rendõrök és
a rendészeti dolgozók Európa szerte – ugyan más-más szinten és körül-
mények között, – az adott feltételek mellett azonos problémákkal küzde-
nek. Éppen ezért a Cesp tagországok szakszervezetei Pongó Géza fõtitkár

úr elõterjesztésében elfogadták, hogy ki kell dolgozni, egy, minden euró-
pai uniós tagországra érvényes egységes bérezési rendszert, annak érde-
kében, hogy az európai rendõrök bére egységes színvonalon legyen, ide-
értve a bérek és egyéb juttatások rendszerének harmonizálását és a szak-
szervezetekkel folytatandó érdemi tárgyalásokat, egyeztetéseket is. 

A Zárónyilatkozatban foglaltakkal egyébként Dr. Bencze József r.
altábornagy, országos rendõrfõkapitány úr is egyetért, és támogatja a
követeléseink maradéktalan érvényesülését, melyrõl az alábbi levélben

biztosít bennünket! (a Zárónyilatkozat szövege honlapunkon,
www.frsz.hu olvasható)

Ennek érdekében, mivel az általunk fémjelezett követelésekkel a Cesp
egyetért, a fentiek gyakorlati megvalósítása érdekében az Európa Tanács-
hoz fordul. Ugyanezen a napon a román kollégák Bukarestben a román
Belügyminisztérium épülete elõtt egyórás figyelmeztetõ demonstrációt

tartottak, melynek során a Pro Lex (Román Rendõr- és Vámtisztviselõk
Szakszervezete) is a mienkhez hasonló követeléseket fogalmazott meg.

A megmozduláson a szakadó esõ ellenére több száz román rendõr
mellett 18 Cesp tagország képviselõje, köztük az FRSZ delegációja is je-
len volt, az eseményrõl a hazai és a nemzetközi sajtó is beszámolt.

- blai -

Pongó Géza úrnak,
Független Rendõr Szakszervezet Fõtitkára

Tisztelt Fõtitkár Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2007. szeptember 25-én Villánykövesden

megrendezett nemzetközi szakszervezeti konferenciával kapcsolatos

levelét kézhez vettem, a tájékoztatást megköszönöm.

A konferencia Zárónyilatkozatában foglaltakkal teljes mértékben

egyetértek. A Rendõrség és a Határõrség személyi állománya szer-

zett jogainak tiszteletben tartását és megóvását magam is kiemelke-

dõen fontosnak tartom, és a két szervezet integrációjának végrehaj-

tásakor maradéktalanul érvényesíteni kívánom. Ennek egyik kézzel-

fogható jele, hogy a fegyveres szervek hivatásos állománvú tagjai-

nak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) in-

tegrációval összefüggõ módosításának tervezete tartalmazza például

a civilesítéssel érintett beosztásokban dolgozó hivatásos állományú-

ak védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Ezzel biztosíthatóvá válik,

hogy az integráció miatt soha nem tapasztalt átalakulás elõtt álló

Rendõrség a képzett személyi állomány megtartásával végezhesse

tovább tevékenységét.

Ugyancsak azonosulni tudok azzal a kívánalommal, amely szerint

a rendõrök illetményszintjét és munkakörülményeit az európai uni-

ós színvonalhoz indokolt felzárkóztatni, hiszen ez valamennyiünk

érdeke, ehhez azonban mindenképpen szükséges figyelembe venni

az ország teherbíró képességét is Fontosnak tartom, hogy e kérdés

napirenden tartásában a szakszervezetek is folyamatosan aktív sze-

repet vállaljanak.

A Rendõrség nem csupán az integráció kapcsán, de a személyi ál-

lomány élet- és munkakörülményeit erintõ valamennyi kérdésben

valódi, érdemi egyeztetésre törekedett és törekszik a szakszerveze-

tekkel. Ennek jövõbeni folytatására személyes garanciát vállalok.

Végezetül tájékoztatom Fõtitkár Urat, hogy a Rendõrség állomá-

nyának tájékoztatása céljából az Ön által jegyzett átiratnak, a Záró-

nyilatkozatnak, valamint jelen válaszomnak a Rendõrség intranetes

hálózatán történõ közzétételére adtam utasítást.

Budapest,2007. október 26.

Tisztelettel:
Dr. Bencze József

r. altábornagy
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1989-ben az FRSZ alapító tagjaként – so-

kadmagammal - tele voltam bizonytalanság-

gal és reménykedéssel. Történelmi pillanat

volt, a jövõ útját kezdtük járni, ami igencsak

göröngyösnek bizonyult. Emlékezem a fõ-

kapitány döbbent tekintetére, amikor elõször

szembesült a szakszervezeti ellenvélemény-

nyel. Valami nagyon fontos indult el.

Tizennyolc év múltával  ma  a VII.

Kongresszusra készülünk, s ez nem kevés-

bé fontos történelmi  idõszak. Az FRSZ

meghatározó eleme a nemzeti és nemzetközi szakszervezeti moz-

galomnak, olyan történelmi jelentõségû idõszakban, amikor kiala-

kulóban van az egységes, határok nélküli Európa, amikor átértéke-

lõdik minden, amit eddig megszoktunk és természetes volt.

Ezeknek a változásoknak azonban nem csak nyertesei vannak.

Ebben az idõszakban felértékelõdik  a szakszervezeti  tevékenység,

segítõ kezet kell nyújtani minden tagunknak, aki azt igényli, sõt elé

kell mennünk az eseményeknek, ha arra van szükség.

A Kongresszus felelõssége óriási. Meg kell alkotnia  öt év program-

ját, amely meghatározza a cselekvés irányát és célját. El kell fogadnia

egy olyan alapszabályt, amely a leghatékonyabban szolgálja a program

megvalósítását. És végül - meg kell találnia  azokat a legmegfelelõbb

személyeket, akik – bírva a többség bizalmát- képességeik, tudásuk, ve-

zetõi és emberi alkalmasságuk révén a legmagasabb szinten képesek

vezetni, irányítani, szervezni a szakszervezetben folyó munkát.

A hatékony érdekvédelmi tevékenység egyik legfontosabb ele-

me a határozott és következetes irányvonal képviselete. Ez nem

nélkülözheti a szakszervezeti egységet és a szakszervezetek együtt

gondolkodását és együtt cselekvését.

A következõ öt év egyik fontos történése a rendõrség-határõr-

ség  integrációja és annak kiteljesedése. Az így létrejövõ formá-

cióban több reprezentativitással bíró szakszervezet tevékenysé-

gével kell számolni. Elengedhetetlenül fontos a hatékony együtt-

mûködés megteremtése. Ez nem csak  célszerû, de egyben szük-

ségszerû lépés, melynek alapjait a Kongresszus meg tudja terem-

teni.

A szakszervezeti érdekek megjelenítése és érvényesítése egyike a

legnehezebb feladatoknak. A sikerek – sokszor a látszat ellenére –

nagyon kemény munka eredményeként születnek meg, de annál

nagyobb értékûek. Sokszor azonban nincs sikerélmény, nincs si-

kertörténet, nincs elismerés, csak kemény küzdelem van. A muní-

ciót ehhez a küzdelemhez a Kongresszusnak  kell biztosítani és én

bízom abban, hogy ez meg fog történni. 

Szél József
elnök

A VII. Kongresszus küszöbén

A Független Rendõr Szakszervezet fõtitkárának
22/2007. (11.05.) számú tájékoztatója

A TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS NAPJA NÉVEN 2007. NOVEMBER 21-ÉRE
MEGHIRDETETT DEMONSTRÁCIÓN VALÓ RÉSZVÉTELRÕL

A 19/2007 (10.28.) számú tájékoztatóban már informáltam a tagsá-

got, hogy a LIGA Szakszervezetek november 21-ére országos nyo-

másgyakorló akciót, és sztrájkokat szerveznek a tervezett nyugdíj-

és egészségbiztosítási reform bevezetése ellen. A LIGA Szakszer-

vezetek széleskörû társadalmi összefogást tartanak szükségesnek a

szolidaritás elvére épülõ nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer

módszeres szétverésének megakadályozása érdekében. 

A fentiekkel egyetértve az FRSZ – az Ügyvivõi Testület dönté-

sének megfelelõen – a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Ér-

dekvédelmi Szövetségének is (FRDÉSZ) közös, demonstratív fel-

lépését kezdeményeztük.

Az FRSZ részt vesz a meghirdetett demonstráción, a következõ

okok miatt: 

A Konvergencia Program részeként veszélybe került a hivatásos

állomány szolgálati nyugdíjrendszere is. Szakszervezetünk mar-

káns fellépésének köszönhetõen, valamint a kiszivárgott hírek ha-

tására bekövetkezett tömeges pályaelhagyás következményeként

az erre vonatkozó döntéseket a Kormány elhalasztotta a jövõ év

elejére. A tényleges veszélyt azonban még nem sikerült elháríta-

nunk, össze kell fognunk, és tovább kell küzdenünk a szolgálati

nyugdíjrendszerünk megõrzése érdekében!

A nyugdíjak 2008. január 1-tõl történõ nettósítása, minden ma-

gyar munkavállalót hátrányosan érint, hiszen a jövõben minden

nyugdíjba vonuló, mintegy 13%-kal kevesebb pénzt kap majd nyu-

gellátásként. 

Az egészségbiztosítási rendszerbe a magántõke bevonása meg-

szünteti a társadalmi szolidaritásra épülõ gyógyászati ellátást, he-

lyére a profitorientált lép.

A rendészeti dolgozók sem nézhetik tétlenül, hogy széleskörû

társadalmi párbeszéd nélkül, pénzügyi lobbyérdekek által vezérel-

ve változtassák meg az életünket jelentésen befolyásoló nyugdíj- és

egészségbiztosítási rendszert, csatlakozva a szövetség felhívásához

– sztrájkjogunk nem lévén – így kívánjuk kifejezni szolidaritásun-

kat!

Várunk minden, a demonstráció napján szolgálatban nem lévõ

tagunkat, köztisztviselõt, közalkalmazottat, hallgatót, hivatásost és

nyugállományút vidékrõl és a fõvárosból egyaránt!

TILTAKOZZUNK EGYÜTT AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSITÁS ÉS

NYUGDÍJRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA ELLEN!

2007. november 21-én, 18 órakor

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS NAPJÁN
Budapesten, a Kossuth tér – Alkotmány u. találkozásánál.

Gyülekezõ az FRSZ zászlója alatt:

2007. november 21-én, 17.00 - 17.40 óráig
Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium épülete elõtt

/Bp. V. ker. Kossuth L. tér 4. (2-es Metró kijáratától balra) /

Gyertek el minél többen, és mutassuk meg a rendvédelmi szféra

egységét!

Pongó Géza
fõtitkár
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A rendõrtársadalom is
csatlakozik a Liga követeléseihez
INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL

A november végén rendezendõ
VII. Kongresszus megfelelõ színvo-
nalú elõkészítése nagy leterheltsé-
get jelent, s egyben komoly felelõs-
séget is ró a tisztségviselõkre és az
apparátus tagjaira. Az ügyrendi-
és más munkabizottságok intenzív
tevékenységének köszönhetõen
azonban már az alapszabály mó-
dosításának tervezete is a végsõ
formációhoz érkezett – ez az elfo-
gadásra váró dokumentum nem
radikális, de fontos változásokat

jelenthet az FRSZ életében. A Független Rendõr Szakszerve-
zet irányítói tehát mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a legfelsõbb döntéshozó fórum kapcsán valóban egy
korszerû érdekvédelmi szervezet képe jelenjen meg a tagság-
ban és a társadalomban egyaránt - többek között errõl nyi-
latkozott lapunknak Pongó Géza, az FRSZ fõtitkára.

- Folyamatosság és változás – mindkét elvárás megfogalma-
zódik a kongresszusi küldöttek és a tagság részérõl. Az FRSZ ve-
zetése is bizonyára érzékeli a hangulatot, s ennek megfelelõen
zajlanak az elõkészületek.

- A kongresszus elé kerülõ anyagok hamarosan elkészülnek, s

ezeket – még a tanácskozás elõtt - egy munkafüzetben kapják

meg a küldöttek. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a száznegyven-

négy küldöttnek és a tizenhét országos tisztségviselõnek kellõ idõ

álljon rendelkezésre ezek tanulmányozásához. Azt szeretnénk,

hogy az alapszabály módosításával olyan belsõ „alkotmányunk”

legyen, amely kitûnõ keretet biztosít a következõ évek munkájá-

hoz, s egyben meghatározza szervezetünk struktúráját is. Az alap-

szabályban nem radikális, hanem fontos változásokat tervezünk.

Új irányt adunk, amelyben a létszámarányos szavazásra és a titká-

rok szerepének növelésére helyezzük majd a hangsúlyt. Úgy gon-

doljuk: meghatározó a tisztségviselõk személye – ha õk kellõen

aktívak, a szervezet is hatásosan, funkciójának megfelelõen tud

mûködni. Szakszervezetünk egyébként most lett nagykorú, vagyis

tizennyolc éves. Ennek természetesen a kongresszuson is jelét ad-

juk - többek között zászlóavatással, megadva a kellõ tiszteletet az

alapítóknak, s a szervezet valamennyi aktivistájának.  Úgy látjuk

ugyanis, hogy napjainkban az érdekvédõkre egyre nagyobb teher

hárul – az eltelt öt év munkájának értékelésével e gondokat is fel-

színre hozzuk, s egyben meghatározzuk azokat a kereteket, me-

lyeken belül az FRSZ maximálisan tudja képviselni tagságának, a

rendõrségi állománynak az érdekeit.

- A novemberi kongresszus várhatóan mérföldkõ lesz az FRSZ éle-
tében, hiszen a határõrséggel történõ integráció elõtt olyan arculatot
és olyan érdekvédelmi tevékenységet kell felmutatni az állomány új
tagjainak, amely számukra is vonzóvá teszi a szakszervezetet.

- A rendõrség és a határõrség integrációja hatalmas feladatot

jelent, s ennek kidolgozásában a szakmai szervezetek, a különbö-

zõ munkabizottságok és az érdekvédõk komoly szerepet vállal-

nak. Jelenlétünkkel azt kívánjuk elérni, hogy ne csorbuljanak a

munkavállalók érdekei. Erre minden remény megvan, hiszen a

politikai és szakmai döntések is hasonló elképzeléseket fogal-

mazták meg. A jelenlegi koncepció szerint bármilyen státusban

van a rendõr vagy a határõr, további foglalkoztatását biztosítani

kell. Így lesz ez akkor is, ha a munkáltató nem tud a korábbival

azonos beosztást vagy munkahelyet garantálni. A két szervezet

összevonása kapcsán egyébként az érdekképviseleti és a munka-

helyi vezetõk egy iránymutató együttmûködési megállapodást

láttak el kézjegyükkel, s egyben felkérték az igazságügyi és ren-

dészeti minisztert, hogy aláírásával õ is hitelesítse a dokumentu-

mot. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a célunk nem lehet más:

aki a rendszerben akar maradni, annak legyen munkahelye! 

Az integrációs bizottságok jelenleg azon dolgoznak, hogy lét-

rejöjjenek a terheltségi mutatókkal foglalkozó testületek. Az ösz-

szevonással ugyanis különbözõ létszámú szervezetek jönnek lét-

re, s lesznek olyan megyék is, amelyek plusz létszámot kapnak.

Az érdekvédõk azt szeretnék, ha néhány éven belül az állomány

leterheltségérõl objektív tanulmányok számolnának be. A felmé-

réseknek tükrözniük kell a különbözõ munkahelyeken dolgozó

kollégák tényleges leterheltségét. Fontosnak tartjuk, hogy a mu-

tatók ne jelezzenek komoly különbségeket. 

- Fõtitkár úr, a Független Rendõr Szakszervezet a közelmúlt-
ban többször felhívta a figyelmet az érdekegyeztetés nehézségei-
re. Történtek-e a közelmúltban e téren változások?

- El kell mondanom, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Mi-

nisztériumban az érdekegyeztetési fórum nem a hatályos jogsza-

bályok és fõként nem az érdekvédõk kívánságainak megfelelõen

mûködik. Álláspontunk szerint a döntések elõkészítésekor jobban

figyelembe kellene venni a szakszervezet véleményét – csak ez

tud változtatni az együttmûködés minõségén. További gondot je-

lent, hogy korábban az igazságügyi és rendészeti miniszter egy ér-

dekegyeztetõ fórumon ígéretet tett arra: saját hatáskörében intéz-

kedik a szakközépiskolai tanulmányok munkaviszonyba történõ

beszámításáról. Erre eddig

nem került sor, a tárca irányí-

tója még napjainkban is a

Legfelsõbb Bíróság ítéletére

vár. Ezt nemcsak szakszerve-

zetünk nehezményezi, de

rossz hangulatot is kelt az ál-

lomány körében. Úgy gon-

doljuk: egy nemleges válasz

is elfogadhatóbb, mint ez az

exlex állapot. 

A rendõrség új arculat-

tervezési pályázatáról sem

azonos az álláspontunk. El-

ismerjük, hogy az egyenru-

ha, a PR, a szlogen és a

szolgálati igazolvány mó-

dosítása javíthat társadalmi

megítélésünkön, ám a ruhá-

zat cseréjét csak akkor tart-

juk elfogadhatónak, ha a

tervezett formát, a ruha
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anyagát még a bevezetés  elõtt megismertetik az állománnyal,

s az jobb lesz a jelenleginél. Ragaszkodunk ahhoz is, hogy a

váltáshoz szükséges összeget a központi költségvetésbõl biz-

tosítsák – vagyis ne a kollégák ruházati pénze alapozza meg

az új „dizájnt”. Az ezzel kapcsolatos gondokat természetesen

mi is észleltük, hiszen az öt éve bevezetett egyenruha haszná-

lata során számtalan panaszt továbbítottunk, seregnyi KERMI

vizsgálatot kezdeményeztünk - a kérelmek, indítványok több-

kevesebb sikerrel célba is értek. 

- Nemcsak ilyen témák terhelik a munkáltató és a munkavál-
lalók viszonyát – a jogszabályi módosítások során sem történik
meg a szükséges egyeztetés!

- Legnagyobb gondunk, hogy nem ismerjük a munkaanyago-

kat, nem veszünk részt az elõkészítõ fázisban. Ezért nem tudhat-

juk például, hogy mi történik majd azokkal, akik eddig nem ér-

ték el a húszéves szolgálati viszonyt – ez sok fiatal kolléga ese-

tében máris bizonytalan helyzetet teremt.  Örvendetes ugyanak-

kor, hogy a húsz év vagy afeletti munkaviszony esetén elfogad-

ható garanciaelemek épültek a jogszabályokba. Hangsúlyozom:

ezeket elfogadjuk, bár a szituációnak nem örülünk. Megértjük

ugyanakkor az irányítók és a jogszabályalkotók leterheltségét,

mert az integráció során mintegy ezer jogi normát kell meglehe-

tõsen rövid idõ alatt megváltoztatni. Úgy gondoljuk: a politika

részérõl alaposabb elõkészítési lehetõséget kellett volna a szak-

ma számára biztosítani. A sok negatívum felsorakoztatása mel-

lett természetesen a lényeget sem szabad eltakarnunk: a testület

társadalmi fontosságát azért jelzi, hogy a helyi és területi szer-

vek munkájában negatív irányú változások nem lesznek - ez az

integráció egyik alappillére.  Mindazok azonban, akik napjaink-

ban is a rendõrségnél vagy a határõrségnél dolgoznak, abban

bíznak, hogy a közeljövõben újabb átszervezés, korszerûsítés,

racionalizálás nem lesz. Ezek ugyanis hátráltatják a szakmai

munkát, sok esetben pedig már együtt járt a tapasztalt kollégák

távozásával is.

A Független Rendõr Szakszervezet – bár a jogszabályok

elõírják – nem ért egyet a közalkalmazotti tanácsok választá-

sára kiírt idõponttal sem. Álláspontunk szerint ugyanis az in-

tegráció elõtti voksolás gondot okoz majd az érdekvédelmi

munkában - ezért halasztást kezdeményeztünk az Igazságügyi-

és Rendészeti Minisztériumnál, valamint az Országos Rendõr-

fõkapitányságon is. 

- A szakszervezet számára egyre fontosabbak a szövetségi, a
külföldi és hazai kapcsolatok. A közös fellépések lehetõsége az
érdekvédelmi munkát is hatékonyabbá teszi.

- A közelmúltban egy nemzetközi konferencia helyszíne volt

hazánk, ahol négy ország rendõr szakszervezete tanácskozott. A

jelentõsebb tapasztalatokkal rendelkezõ társszervek vezetõitõl

támogatást kértünk és kaptunk a magyar rendõrségi munkaválla-

lók érdekében. A tanácskozásról szóló zárónyilatkozatot egyéb-

ként honlapunkon is megtalálják az érdeklõdõk.

A Független Rendõr Szakszervezet - az FRDÉSZ tagjaként

– csatlakozott a Liga konföderációhoz, s ez a tény az érdek-

egyeztetés magasabb szintjére emelte szervezetünket - ebbõl

adódóan természetesen kötelezettségeink, közös fellépéseink és

közös teendõink is vannak. A Liga november 21-ét a társadal-

mi szolidaritás napjává avatta. Mivel számunkra is elfogadha-

tatlan a hatalom erõpolitizálása, az egészségügyi reform kon-

cepciótlansága, a vasúti közlekedés elfogadhatatlan átalakítása,

szakszervezetünk is támogatja a konföderáció akcióit, elméleti

és gyakorlati követeléseit. Figyelembe véve az egészségügyi

rendszer mai állapotát, a koncepció kidolgozatlanságát, a fel-

merülõ kérdések sokaságát, a szakmai és társadalmi ellenállást,

a kérdés átpolitizáltságát, a rendszer bevezetése a LIGA Szak-

szervezetek véleménye alapján nem támogatható. Egy ilyen

mértékû, az egész társadalmat érintõ hosszú távú változást ki-

zárólag széleskörû társadalmi, szakmai és politikai egyeztetés

után szabadna bevezetni - ezek közül eddig egyik sem történt

meg. Ehelyett a kormánypártok zárt ajtók mögött készítették el

javaslatukat, melynek értékelésére is alig maradt idõ. A LIGA

azt is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a jelenleg elképzelt

és felvázolt modell sehol a világon nem mûködik, így az túlzot-

tan kísérleti jellegû - kisebb kockázattal járna a máshol már

mûködõ modellek megvizsgálása és azok magyarországi viszo-

nyokra való átalakítása.  A LIGA elnöksége ezért elfogadta és

egyetért a Magyar Orvosi Kamara álláspontjával az egészség-

ügyi reformot illetõen, és egyúttal a korábban meghirdetett no-

vember 21-i demonstráció zászlajára tûzte a társadalmi szolida-

ritás megõrzésének jelszavát, azaz a társadalombiztosítási mo-

dell kormányzati javaslat szerinti átalakításának megakadályo-

zását. Elmondhatom tehát azt is, hogy a rendõrtársadalom kiáll

a Liga követelései mellett.

Süli Ferenc

Október 25-én - több hónapnyi

egyeztetés után - a Rendõrség és a

Határõrség reprezentatív szakszer-

vezeteinek vezetõi, az ORFK Köz-

alkalmazotti Tanácsának elnöke,

és az ORFK, valamint a HÖR or-

szágos parancsnokai aláírták az in-

tegráció személyzeti oldalról törté-

nõ végrehajtására vonatkozó

együttmûködési megállapodást.

Az aláírás alkalmával az FRSZ fõ-

titkára felhívta a munkáltatói oldal

képviselõinek figyelmét, hogy hu-

mán területen a munka igazi java

csak most következik. A megálla-

podás alapján felállítandó „átszer-

vezési bizottságok” munkájában

szakszervezetünk tisztségviselõi

határozottan fel fognak lépni a

munkavállalói érdekek védelmé-

ben!

A rendõrség és a határõrség in-

tegrációjának végrehajtásáról szüle-

tett együttmûködési megállapodás

teljes szövegét megtalálják a

www.frsz.hu weblapon.

Integráció: aláírták az
együttmûködési megállapodást
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Most már – a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság

és a Fõvárosi Bíróság után – a Legfelsõbb

Bíróság is megállapította, hogy a Készenléti

Rendõrségen (jogutódjánál, a Rendészeti

Biztonsági Szolgálatnál) azon beosztásban

lévõk, akiknek munkáját  különleges beveté-

si pótlékkal ismerték el, jogosultak ezen be-

osztás betöltésétõl, de legkorábban a fegyve-

res szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban

Hszt.) hatálybalépésétõl a szolgálati idejük 1,2-szeres számítására.

Kérdésként merül fel azonban, hogy a kedvezményes szolgálati

idõ számítására kizárólag az ilyen beosztást betöltõk jogosultak-e.

Tekintettel ugyanis a Hszt. 329. § (1) bekezdés c) pontjára 1,2-sze-

resen kell a szolgálati viszonyban eltöltött idõt számítani a rendsze-

res csapatkiképzést folytató szervezetek állományának harcállás-

pontokon, a földfelszín alatt szolgálatot teljesítõknek, a büntetés-

végrehajtási szervezeteknél a fogvatartottakkal közvetlenül folya-

matosan foglalkozó állomány tagjainak, valamint a fokozott igény-

bevétellel és veszéllyel járó beosztásokban szolgálatot teljesítõknek.

Ezen jogszabályhely tehát a rendszeres csapatkiképzést folytató

szervezetek állományához és nem adott beosztásokhoz köti e jogo-

sultságot. Mindezek alapján pedig felvetõdik annak a lehetõsége is,

hogy a fenti szervezeti egység bármely beosztású hivatásos állomá-

nyú tagja igényt tartson ezen kedvezményre…

Dr. Tordai Gábor jogsegélyszolgálat-vezetõ

1,2-es szorzó a REBISZ-eseknek

SIKER A TÁRGYALÓTEREMBEN
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTÉK A KÁRTÉRÍTÉSI HATÁROZATOT!
Bizonyára mindanannyiunkkal megtörtént már, hogy valamelyik

kollégánkat kellett helyettesíteni, mert betegség vagy akadályozta-

tás miatt távol volt. Ez történt akkor is, amikor a jogvita alapjául

szolgáló esetben a közalkalmazott titkárnõ feladata az éves bérlet-

szelvények kiosztása volt, de engedéllyel elhagyta a munkahelyét

és a képviseletünk alatt álló szakszervezeti tag vette át átmenetileg

a titkárnõ feladatkörét, köztük a bérletszelvények kiosztását is.

Kettõjük között azonban szabályos átadás-átvétel nem történt,

nem számolták meg azt, hogy a titkárnõ aznap már hány bérletszel-

vényt osztott ki, és mennyit ad át a helyettesítõ személynek. Más-

nap a titkárnõ folytatta a bérletek kiosztását, azonban a helyettesí-

tõ és a titkárnõ között az átadás-átvétel ismét nem történt meg. Né-

hány nappal késõbb, mikor a bérletek kiosztása a vége felé közele-

dett, észlelte, hogy egy szelvény hiányzik.

A munkáltató fegyelmi és kártérítési eljárást is indított mindkét

közalkalmazottal szemben. A helyettesítõ személlyel szemben a fe-

gyelmi eljárást megszüntették, mert a munkaköre alapján a pénzke-

zelési szabályzatot nem kellett ismernie, így az „átadás-átvételi

jegyzõkönyv hiányát a terhére felróni nem lehet. Mindezektõl füg-

getlenül kártérítési felelõsségét külön eljárásban vizsgálom.”- állt a

fegyelmi határozat indokolásában. 

A kártérítési határozat fele-fele részben kötelezte a titkárnõt és

a helyettesítõ személyt a felmerült összesen 85.200,-Ft kár megfi-

zetésére. A határozat hivatkozása szerint mindkét személy együttes

magatartása vezetett ahhoz, hogy az egyik bérletszelvény eltûnt, és

átadás-átvétel hiányában nem lehetett megállapítani azt, hogy az

melyiküknél történt, ezért gondatlan és együttes károkozás alapján

a teljes kár fele-fele részben történõ viselé-

sérõl rendelkezett a munkáltató nevében el-

járó kártérítési tanács. 

A kártérítési határozattal szemben a he-

lyettesítõ személy képviseletében keresetet

terjesztettünk elõ a bíróságon. Érvelésünk

szerint a fegyelmi határozat rögzítette, hogy

a helyettesítõt nem terheli felelõsség az át-

adás-átvétel elmulasztása miatt, és azt egyik

eljárásban sem lehetett megállapítani, hogy

a bérletszelvény mikor és melyik személy kezelése során tûnt el, a

képviselt tevékenysége alatt keletkezett-e a hiány. 

Az elsõfokú bíróság a keresetünket elutasította, a kártérítési hatá-

rozatot jogszerûnek tekintette. Az ítélettel szemben fellebbeztünk. A

másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság ítéletét érvelésünkkel egyet-

értve megváltoztatta, és a kártérítési határozatot hatályon kívül he-

lyezte. A másodfokú ítélet indokolásakor azt emelte ki: a munkáltató-

nak kétséget kizáróan kell bizonyítania azt, hogy a dologban, ami a

munkavállalóhoz kerül, nincs hiány, mert a munkavállalót csak ekkor

terheli objektív felelõsség a hiányért. Ezen bizonyítási kötelezettséget

az sem befolyásolja, hogy az az átadás-átvétel hiánya miatt hiúsul

meg, hiszen a helyettesítõ személyt ezért nem lehet felelõssé tenni.  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy sikerült megdöntenünk a

munkáltatónak a kárfelelõsséget meglehetõsen leegyszerûsítõ gon-

dolkodását, amely a teljes kárt a két személy között pusztán meg-

felezte, nem vizsgálva az egyéni felelõsséget. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Dr. Oláh Tamás

Dr. Tordai Gábor

A szakközépiskolai idõ szolgálati idõbe történõ beszámításáról
A Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára arról tájékoztatja a lap olvasóit, hogy 2007. október 8-án Piros Attila igazságügyi és

rendészeti szakállamtitkár egyeztetésre hívta a reprezentatív szakszervezetek képviselõit a rendõrség és a határõrség integrációjával kap-
csolatos aktuális kérdések megvitatása céljából.

Az alkalmat megragadva tájékoztatást kértünk a miniszter legutóbbi SZÉF ülésen, 2007. szeptember 24-én tett azon ígéretérõl, mely
szerint, amennyiben szeptember végéig nem születik a szakközépiskolai idõ beszámításával kapcsolatban Legfelsõbb Bírósági jogegysé-
gi határozat, úgy október 5-ig ki fog adni egy errõl szóló állásfoglalást.

Kérdésünkre válaszolva a szakállamtitkár elmondta, hogy a minisztérium a határidõ lejárta ellenére nem tervez jelenleg e tárgyban
kiadni semmilyen állásfoglalást.

A Független Rendõr Szakszervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter felelõtlenül tett ígéretekkel
fokozza az állomány várakozásait, véleményünk szerint ezzel végül is csak a bizonytalanságot növeli.

Fentiekre tekintettel az FRDÉSZ szövetség keretén belül – a Legfelsõbb Bíróság döntésének megszületéséig is – konkrét és határozott
lépéseket fogunk kezdeményezni!

Pongó Géza
fõtitkár sk.
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Ismerõs még valakinek ez a pár sor idézet? Igen! Valóban, a

rendõreskübõl ragadtam ki két gondolatot. Talán nem is vélet-

lenül! Régi probléma már, hogy a Rendõrségnek nem az eskü-

ben foglalt alkotmányhoz, hatályos törvényekhez és más jog-

szabályokhoz kell hûnek lennie, hanem az a követelmény, hogy

az éppen hatalmon lévõ kormányhoz legyen lojális. Mit számít

az alkotmány és az alaptörvény szellemében meghozott egyéb

törvények, jogszabályok összessége. A lényeg, hogy a kor-

mány, így annak feje, elégedett legyen. Ennek az igénynek a ki-

szolgálására mindig van jelentkezõ!

A generációváltás vége felé közeledünk és egyre több

„fiatal“ veszi kezébe az irányítást. A társadalomban és a Rend-

õrségnél is kialakult egy új vezetõi stílus, amely kellõképp öt-

vözi a régi bolsevik modellt a vadkapitalista kívánalmakkal.

Nevezetesen - a felfele hódolok, lefele taposok, a velem egy

szinten lévõket pedig nyírom, ahol tudom - tartalmú bolsevik

módszert, összegyúrták az eredményesség és haszon mindenek-

elõtt képletével. A két stílus ráadásul roppant mód hasonlít egy-

másra, a kettõ fúziója pedig megteremtette azt a kellõen gátlás-

talan vezetõi réteget, amely okos, mûvelt ugyan, de a közért

semmit sem tesz, csak a saját boldogulása érdekli. Nem számít,

ha ezért jogszabályokat kell semmibe venni. Majd találnak ki

maguk szabályokat, mindegy, hogy az találkozik-e a törvényes-

séggel vagy sem! Szakmai és emberi tapasztalata még nincs, de

a fiatalos lendület, a mindent semmibe vevõ pimaszság, a jó

manipulációs készség, valamint a könyörtelenség segíti az érvé-

nyesülésben. Kitartása irigylésre méltó az ilyen embernek. Ha

kidobják az ajtón, bemegy az ablakon. Nem adja fel! Addig

nyomul, míg célját el nem éri.

Vezetési módszere általában autokrata, a demokratikus ve-

zetési mód csak álca, azt csak akkor alkalmazza, ha manipulál-

ni akar. A magára hagyó vezetéselméleti módszert pedig nem

engedheti meg magának, mert az esetleges kudarctól azért ret-

teg és korántsem biztos, hogy a „balhét“ rá lehet verni valaki

másra.

Ezek az emberek szeretik a hatalmat és félnek is tõle. Köz-

ben õrülten vágynak is rá, éppen ezért tökéletesen alkalmasak

lesznek a hatalom kiszolgálására. Csak épp a jogszabályokhoz

híven való kötelességteljesítés áll távol tõle.

Vajon az ilyen vezetõ hogyan gondoskodik beosztottjairól?

Legjobb tudása szerint? Kétlem! Az isten mentsen meg minden

kollégát az ilyen vezetõktõl! Remélem, nem õk kerülnek több-

ségbe!

Komáromi Zoltán

Új módi?
„esküszöm, a Magyar Köztársaság alkotmányához, törvényeihez és más

jogszabályaihoz híven, becsületesen teljesítem kötelességemet.“
„...alárendeltjeimrõl a legjobb tudásom szerint gondoskodom,.“
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Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (OÉT), valamint az Orszá-
gos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban (OKÉT) 2007 febru-
árban elhangzott kormányzati ígéretek alapján a fegyveres és rend-
védelmi szektorban is teljesülni kellett volna idén minimálisan a
6,5-8%-os jövedelemnövekedésnek. A honvédelmi tárcát kivéve,
ahol a HÉF-en sikerült a katonák jövedelem kiegészítésérõl megál-
lapodni, a rendvédelmi szerveknél jelentõs elmaradás kompenzálá-
sáról a Kormány – még ágazati szinten sem – a mai napig érdemi
tárgyalásra nem volt hajlandó. Az FRDÉSZ elnöksége által - októ-
ber 19-én - kiadott sajtóközleményt az alábbiakban olvashatják.

A szolgálati törvény Parlament elõtt lévõ módosítását – törvény-
sértõ módon – egyeztetés nélkül nyújtották be az Országgyûlés elé.

Jelenleg tömeges munkaügyi perek zajlanak a fegyveres és
rendvédelmi szférában a szakközépiskolai évek szolgálati idõbe
történõ beszámítása kapcsán. A különféle bírósági ítéletek miatt az
igazságügyi és rendészeti miniszter nyár elején jogegységi határo-
zatot kért a Legfelsõbb Bíróságtól. A jogegységi határozat meg-
születésének elhúzódása miatt Dr. Takács Albert igazságügyi és
rendészeti miniszter szeptember 24-én a Szolgálati Jogviszonyban
Állók Érdekegyeztetõ Fórumán (SZÉF) ígéretet tett arra, amennyi-
ben október 5-ig nem születik meg a Legfelsõbb Bíróság határo-
zata, akkor saját hatáskörében intézkedik majd, milyen mértékben
kell beszámítani a rendvédelmi szerveknél a szakközépiskolai
idõt. A határidõ leteltét követõen, a fenti ígérettel szemben, leve-
let írt a miniszter az FRDÉSZ elnökének, amelyben kijelentette –

hatáskör hiányában - nem áll módjában intézkedni az ügyben. Jo-
gászok álláspontja szerint ugyanakkor az irányító miniszternek
törvényi hatásköre van utasításban vagy rendeletben szabályozni
ezt a kérdést.

A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövet-
sége (FRDÉSZ) mai Elnökségi Ülésén értékelve az elmúlt idõszak
történéseit, valamint a miniszteri válaszlevelet, arra a megállapítás-
ra jutott, hogy a Kormány sorozatosan semmibe veszi az érdek-
egyeztetést – egyetlen kivétel ez alól a Honvédelmi Érdekegyezte-
tõ Fórum – megszegi ígéreteit, nem tartja be a megállapodásokat.
Ugyanakkor a kormány egyoldalúan elvárja, hogy a fegyveres és
rendvédelmi szféra munkavállalói lojálisak legyenek a hatalomhoz,
a kapott parancsokat maradéktalanul hajtsák végre.

Az elkeseredett és bizalmukat vesztett fegyveres és rendvédel-
mi munkavállalók nem látják hitelesnek vezetõiket, amelynek kö-
vetkeztében a szolgálat ellátásának hatékonysága és színvonala tö-
rést szenved. Ezért az FRDÉSZ Elnöksége felszólítja a Magyar
Köztársaság Kormányát, haladéktalanul változtasson magatartá-
sán, maradéktalanul tartsa be a törvényeket, érdemi egyeztetés nél-
kül, a munkavállalói érdekek figyelmen kívül hagyásával ne hoz-
zon döntéseket!

Budapest, 2007. október 19. 
Az FRDÉSZ Elnöksége nevében:

Kónya Péter
FRDÉSZ elnök

Hitelesség hiánya, bizalomvesztés - kontra lojalitás
- Az FRDÉSZ sajtóközleménye

A rendõrség és a határõrség integráci-
ójáról, az új rendõrségi arculatról, így
az egyenruha-tervezetekrõl, majd a
november 21-i demonstráción történõ
részvételrõl, ezt követõen pedig az
Alapszabályról, és a kongresszusi elõ-
készületekrõl egyeztettek az FRSZ
ügyvivõi testületének – október 18-i –
ülésén. 

Az integráció aktualitásairól szóló tá-
jékoztató után az egyenruha tervezetek-
rõl is beszélt a fõtitkár, míg a rendõrség
új arculatáról szóló elképzelésekrõl Kovács György közép-magyar-
országi régióelnök, a közalkalmazotti tanácsválasztás eddigi ta-
pasztalatairól pedig Gombos József általános ügyvivõ számolt be.

Ezt követõen a LIGA által november 21-re szervezett – kor-
mányzati intézkedések elleni – tiltakozásán történõ részvételrõl

egyeztettek az ügyvivõ-testület tagjai.
Miután Balázs László, az FRDÉSZ alel-
nöke elmondta, hogy várhatóan mely
szférák képviselõi fognak részt venni a
demonstráción, az FRSZ fõtitkára kije-
lentette, hogy az FRSZ-nek is részt kell
vennie a szolidaritási akcióban.

A novemberi kongresszusra készül-
ve, az Alapszabály megtárgyalása során
– egyebek mellett – a választott tisztség-
viselõk, illetve a tagszervezetek jogállá-
sáról is tárgyaltak. A kongresszus elõké-

születeirõl szóló napirendi téma tárgyalása során Szél József elnök
elmondta, hogy mivel új, koncepcionálisan eltérõ elem nem merült
fel, az OV által korábban még el nem döntött, az FRSZ elnöke nem
hívja össze az országos választmány rendkívüli értekezletét.

Sz.R.

Integráció, új egyenruha és alapszabály

Mielõtt bárki is zokon venné, leszögezem,
hogy legalább kértek véleményt!

Mirõl is van szó?
Az új egyenruhák terveirõl.
A napokban dvd-n megküldték az új egyenruhák-

ról készült válogatást.
- Halkan jegyzem meg, nincs se cd, se dvd le-

játszó a gépemen, meg még egy jó pár kollégának
sincs…hiszen pénzbe kerül-

Kérték, hogy szakszervezetünk véleményezze
a ruhák tervezetét.

Felhívták figyelmemet, hogy vegyem figye-
lembe a véleményalkotásnál az esztétikai megje-
lenést, a funkcionális megfelelõséget és a szolgá-
lati feladatra való alkalmasságot.

Mielõtt én, aki nem hordok egyenruhát, véle-
ményt írtam volna, kikértem egyenruhás kollégá-
im és azok vezetõi véleményét.

Az alábbiakban álljon itt egy ezek közül:
„Az egyenruhák tervei manöken alkatú szemé-

lyeket ábrázoló grafikákon szerepelnek, sokszor

nem életszerû testtartással, így a látványtervezett
ruhák tényleges viseletkori tartása nem egyértel-
mûen látható.

Az egyenruhák elsõ ránézésre a schengeni
tagállamokban a rendvédelmi dolgozók egyenru-
háiból „összegyúrt” hibrid egyenruhának tûnnek.
Esztétikai megjelenésük, funkcionális megfelelõ-
ségük, szolgálati feladatra alkalmasságuk grafi-
kából nem állapítható meg. Továbbá a rendszere-
sített szolgálati felszerelések kompatibilitása sem
állapítható meg grafikai ábrázolásokból. 

Fentiek alapján a tervek rangsorolásra alkal-
matlanok.”

Nos kedves kollégáim, ezek után én mit is tud-
tam volna válaszolni az udvarias véleménykérésre?

Eltaláltátok.
Lemásoltam ezt a véleményt !
(Az esztétikai megjelenés véleménynél eltit-

koltam, hogy a manökenhölgyeket szívesen lát-
nám körünkben…)

Orgovány Zoltán

A rendõr manökenekrõl, vagy a manöken rendõrökrõl
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Tisztelt Miniszter Úr!

A fegyveres és rendvédelmi szférában a szakközépiskolai éveknek a szolgálati
idõbe történõ beszámítása kapcsán zajló tömeges munkaügyi perek tárgyában,
a különféle mértékû beszámítást elrendelõ bírósági ítéletek miatt Ön a nyár ele-
jén jogegységi határozat meghozatalát kérte a Legfelsõbb Bíróság Elnökétõl. 

Júniusban – az Ön bemutatkozása alkalmából – összehívott Szolgálati
Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fórumán (SZÉF) megígérte, ameny-
nyiben a fenti jogegységi döntés belátható idõn belül - az Ön meghatározá-
sa szerint legkésõbb szeptemberig - nem születik meg, saját hatáskörtében
dönt a szakközépiskolai évek szolgálati idõként történõ beszámításának
mértékérõl. Majd a SZÉF szeptember 24-ei ülésén a korábbi ígéretét meg-
erõsítve ígéretet tett arra, amennyiben október 1-jéig nem születik meg a
Legfelsõbb Bíróság jogegységi határozata, akkor október 5-ig saját hatás-
körében intézkedik, hogy egységesen milyen mértékben kell beszámítani a
rendvédelmi szerveknél az érintett szakközépiskolai idõt. 

A kormányzati oldal egyik SZÉF ülésen sem vitatta a szakközépiskolai
évek szolgálati idõként történõ beszámításának jogalapját. Akkori állás-
pontjuk szerint csak a beszámítás mértéke - a különbözõ bírósági ítéletek-
ben meghatározott 2 év 9 hónap, illetve 4 év mértékû szakközépiskolai tan-
idõ, mint szolgálati idõ - tárgyában kellett volna dönteni. 

A határidõ leteltét követõen október 16-án – a fenti ígérettel szemben – Ön
levélben tájékoztatott, mint az FRDÉSZ elnökét, a SZÉF munkavállalói oldal
elnökét, hogy hatáskör hiányában nem áll módjában intézkedni az ügyben. 

Az FRDÉSZ Elnöksége megdöbbenve vette tudomásul, hogy Ön és az
Ön által a tárcaközi érdekegyeztetési fórumon képviselt Kormány ismét
megszegte saját ígéretét.

Tisztelt Miniszter Úr, jogászaink eltérõen Öntõl és az Ön szakértõitõl –
a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – arra a megállapításra jutottak,
hogy egyértelmûen joga és lehetõsége lenne a fenti probléma megnyugtató
rendezése érdekében irányelvet kiadni, hiszen:

Az igazságügy miniszter, így az Ön hatásköre lenne a Jat. 24. § (1) bekez-
dése szerint [Az igazságügy miniszter felelõs azért, hogy a jogszabály össz-
hangban álljon más jogszabályokkal, megfeleljen a jogpolitikai elveknek, il-
leszkedjen be az egységes jogrendszerbe, és feleljen meg a jogalkotás szakmai
követelményeinek.], hogy a jogszabályok összhangban álljanak egymással, így
az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek is összhangban kellene állniuk. 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. tv. /továbbiakban Hszt./ 326.§ (1) bekezdése szerint a vég-
kielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság, a
nyugdíj mértéke és a leszerelési segély szempontjából e törvény hatályba lépése
elõtt a fegyveres szervek állományában hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött
és beszámított szolgálati idõt szolgálati viszonyban töltött idõnek kell elismerni. 

A Hszt. 328. § (1) bekezdése szerint a szolgálati nyugdíjra jogosultság
szempontjából szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött idõnek kell tekin-
teni a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és a szerzõdéses
katonai, a fegyveres szerveknél, valamint a Magyar Honvédségnél hivatásos
szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998.
január 1-jét megelõzõen hallgatói (növendéki) viszonyban töltött idõt.

A (2) bekezdés szerint a szolgálati nyugdíj mértékének megállapításához
az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a szolgálati idõbe be kell számítani a
társadalombiztosítási jogszabályok szerinti szolgálati idõket is.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról 2001. évi XCV. Törvény / továbbiakban Hjt./ 259. § (1) szerint
a felmentési idõ, a végkielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi juta-
lom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke szempontjából e törvény ha-
tálybalépése elõtt a fegyveres szervek állományában szolgálati viszonyban
eltöltött és a korábbi szabályok szerint beszámítható szolgálati idõt a szol-
gálati viszonyban ténylegesen eltöltött idõnek kell elismerni. A (2) bekezdés
szerint az 1996. szeptember hó 1-je után létesített szolgálati viszony esetén a
szolgálati viszonyban eltöltött idõként csak a sor-, a tartalékos-, a póttarta-
lékos, a továbbszolgáló és a szerzõdéses katonai, a fegyveres szervnél hiva-
tásos és szerzõdéses szolgálati viszonyban eltöltött, továbbá a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézménynél 1996. szeptember 1-jét megelõzõen
hallgatói, növendéki, illetve a tiszthelyettes képzõ szakközépiskolában hall-
gatói jogviszonyban eltöltött idõ vehetõ figyelembe.

A Hjt. 261. § (1) bekezdése szerint a szolgálati nyugdíjra jogosultság
szempontjából szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött idõnek kell tekin-
teni a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és szerzõdéses
katonai, a fegyveres szerveknél hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és
rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január 1-jét megelõzõen hallga-
tói (növendéki) viszonyban töltött idõt.

A (2) bekezdés szerint a szolgálati nyugdíj mértékének megállapításához
az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a szolgálati idõbe be kell számítani a
társadalombiztosítási jogszabályok szerinti szolgálati idõket is.

A hatályos szabály szerint az 1996. szeptember 1-je elõtt létesített hivatá-
sos állományú jogviszony tekintetében a szolgálati idõbe - a szolgálati idõpót-

lék, a szabadság mértéke és leszerelési segély szempontjából - be kellett szá-
mítani minden olyan idõt, amely a munkaviszonyban álló dolgozókra irányadó
nyugdíjbiztosítási szabályok szerint jogszerzõ idõnek számít /1971, évi 10. Tvr.
33.§ /2/ bekezdés d) pont/.

Az 1997. december 31. napjáig hatályos, a társadalombiztosításról szó-
ló 1975. évi II. tv. 10. § IV bekezdés e) pontja alapján a biztosítottak körébe
tartoztak a szakmunkástanulók, a törvény 54.§ /1/ bekezdés c) pontja alap-
ján a szakmunkás tanulóviszonyban töltött idõ szolgálati idõnek minõsül.

A 17/1975. /VI. 17./ Mt. rendelet 100.§ /1/ bekezdése szerint szolgálati
idõnek számít a szakmunkás tanulóviszony alapján eltöltött idõ.

A szakközépiskolák és a gyakorlati képzésben közremûködõ vállalatok
együttmûködésérõl, valamint a szakközépiskolákban folyó szakmunkáskép-
zés egyes képzéseirõl szóló 1019/1976, /VI. 24./ Mt. határozat egyebek mel-
lett akként rendelkezett, hogy - a tanulók jogállásába a szakmunkásképzés
egységét biztosítani kell /11. pont/,

- a tanulók gyakorlati oktatását a vállalatokkal együttmûködve a szak-
munkástanulókkal azonosan kell megszervezni /12/a pont/,

- a szakmunkásképzésben résztvevõ tanulók a II. tanévtõl kezdõdõen ta-
nuló évenként 12 hónapra ösztöndíjban részesültek, a szakmunkásta-
nulókkal azonos módon a vállalattal társadalmi ösztöndíj szerzõdést
köthettek /12/c pont/’,

- a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalom-
biztosítási jogállása megegyezett a szakmunkástanulókéval /12/e pont/.

E rendelkezés alapján megállapítható, hogy a szakmai képzés rendje és
a tanulók jogállása tekintetében a fenti Mt. határozat a szakmunkástanulók-
kal azonos helyzetet biztosított a szakmunkásképzést folytató szakközépisko-
lák tanulóinak. Ennek megfelelõen rendelkezett külön, kifejezetten a határo-
zat az egyezõ társadalombiztosítási jogállásról is. Ebben az idõben a törvény
rendelkezése alapján az Mt. határozat a biztosítottak körét kiterjeszthette.

A fenti idõszakban hatályos 1974. évi XXIV. tv. 2.§ /4/ bekezdése alap-
ján a Magyar Közlönyben a Minisztertanács által közzétett határozatok kö-
telezõek voltak a természetes és jogi személyekre.

A Magyar Köztársaság független bíróságai jogerõs döntései - ezen belül
a Legfelsõbb Bíróság felülvizsgálati eljárása döntése - szerint e jogszabályok
összhangban állnak, csak eltérõen értelmezhetõek. 

A jogszabályok egységes értelmezésének és alkalmazásának megterem-
tése érdekében a Jat. 55. § értelmében [(1) A miniszter és az országos ha-
táskörû szerv vezetõje irányelvet és tájékoztatót adhat ki. (2) Az irányelv
ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fõ irányára és módszerére.] Mi-
niszter Úr ezért jogosult lenne irányelvet kiadni, de figyelemmel a Jat. 24.§-
ban foglalt kötelességére nemcsak jogosult, de talán köteles is lenne. 

Továbbá a Miniszter Úr és a többi fegyveres szerv tekintetében (pénzügy-
, önkormányzati és területfejlesztési, honvédelmi, titkosszolgálatokat fel-
ügyelõ tárca nélküli) miniszter az irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél
- mint irányítói jogokat gyakorló kormánytag [pld. a büntetés-végrehajtási
szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a bv. szer-
vezet törvényes mûködéséért a miniszter felelõs, a (2) bekezdés b) pontja sze-
rint a miniszter rendeletalkotás és az állami irányítás egyéb jogi eszközei út-
ján szabályozza a bv. szervezet tevékenységét; a Jat. 49. § (1) bekezdése sze-
rint a miniszter és az országos hatáskörû szerv vezetõje jogszabályban meg-
határozott irányítási jogkörében a közvetlen irányítása alá tartozó szervek te-
vékenységét szabályozó utasítást adhat ki.] utasítást is adhat ki e tárgyban.

A fentiek tükrében Miniszter Úr válaszát elfogadni nem tudjuk! Az
csak indokolatlan idõhúzásnak tekinthetõ.

A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
(FRDÉSZ) október 19-i Elnökségi Ülésén értékelve az elmúlt idõszak tör-
ténéseit, valamint a miniszteri válaszlevelet, arra a megállapításra jutott,
hogy a Kormány sorozatosan semmibe veszi az érdekegyeztetést – egyetlen
kivétel ez alól a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum – megszegi ígéreteit,
nem tartja be a megállapodásokat. Ugyanakkor a kormány egyoldalúan el-
várja, hogy a fegyveres és rendvédelmi szféra munkavállalói lojálisak le-
gyenek a hatalomhoz, a kapott parancsokat maradéktalanul hajtsák végre.

Az elkeseredett és bizalmukat vesztett rendvédelmi munkavállalók nem
látják hitelesnek vezetõiket, amelynek következtében a szolgálat ellátásának
hatékonysága és színvonala törést szenved. Ezért az FRDÉSZ Elnöksége fel-
szólítja Önt és Önön keresztül a Magyar Köztársaság Kormányát, haladék-
talanul változtassanak magatartásukon, maradéktalanul tartsák be a törvé-
nyeket, a szóban, vagy írásban tett ígéreteiket, érdemi egyeztetés nélkül, a
munkavállalói érdekek figyelmen kívül hagyásával ne hozzanak döntéseket!

Egyúttal az FRDÉSZ elnöksége elvárja Öntõl, hogy változtassa meg le-
velében megfogalmazott álláspontját és az ügy megnyugtató rendezése ér-
dekében – a jogegységi határozat megszületésének késlekedése miatt – sa-
ját hatáskörében adjon ki irányelvet.

Budapest, 2007. október 26.
Az FRDÉSZ Elnöksége nevében tisztelettel:

Kónya Péter s.k.
FRDÉSZ elnök

Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter

Szakközépiskola-ügy: indokolatlan idõhúzás
Az elõzõ oldalon már olvashatták, hogy az FRSZ konkrét és határozott lépéseket helyezett kilátásba a szakközépiskolai tanulmányi idõ
szolgálati idõbe történõ beszámítása kapcsán. Nyomást gyakorolva, az FRDÉSZ tagszervezetei nevében a szövetség elnöke az alábbi leve-
let küldte az igazságügyi és rendészeti miniszternek:
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A Független Rendõr Szakszervezet csapata immár második al-
kalommal vett részt a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermara-
tonon, és tavalyi eredményüket felülmúlva teljesítették a szu-
pertávot. Hegyi Kata (PMRFK), Molnár Csaba (PMRFK),
Sinkó József (BRFK), Tompa Gábor (BRFK) és dr. Oláh Tamás
(FRSZ) öt nap alatt 320 kilométert futott váltóban, összesen 28
óra 58 perc alatt, és ezzel a teljesítménnyel a százhatvan csapat
közül összesítettben az ötvenkettedik, a hazai rendõrcsapatok
közül pedig a negyedik helyet érdemelték ki.

A verseny tizennyolc év alatt hihetetlen népszerûségre tett szert

a profi és az amatõr sportolók között egyaránt. Idén a csapatok mel-

lett ötven egyéni futó állt a bécsi rajtvonalhoz, és akkor még nem

beszéltünk az egyéni és tandem-kerékpárosokról, a görkorcsolyá-

zókról, vagy az utolsó napi félmaratoni távon indulókról. Az ötö-

dik nap végén pedig a nyolcvanéves (!) legidõsebb, és a tizenkét

éves (!) legfiatalabb futót ugyanúgy vastapssal jutalmazták a ver-

senytársak, mint azt a mozgássérült fiatal lányt, aki kerekesszékkel

teljesítette a távot. 

A távok hossza a versenyzõk teljesítményéhez és erõtartalékai-

hoz igazodott, így a Bécs-Pozsony közötti kilencven kilométert a

második naptól rövidebb szakaszok követték. Ez azonban nem je-

lentett feltétlenül könnyebbséget, hisz a Tata-Budakeszi útvonalon

például a hatalmas szintkülönbségek, az utolsó két napon pedig a

cudar idõjárás állított kemény akadályokat. 

Bár a verseny lassan kinõ a gyerekcipõbõl, a szervezés sajnos

még mindig hagyott némi kívánnivalót maga után. A magyar fal-

vak ugyan kitettek magukért a fogadtatást és a szurkolást illetõen,

a frissítés azonban gyakran a kísérõkre maradt. A forgalomeltere-

lés sem sikerült tökéletesen, bizony sokszor kellett kerülgetni a bu-

szokat és a szállítóautókat (a mezõgazdasági gépekrõl nem is be-

szélve). A váltóhelyeknél kialakult tömegben néha még a váltótár-

sak sem találták egymást, ami értékes perceket jelentett. A gyõri él-

ményfürdõ, a tatai edzõtábor wellness-szolgáltatásai és a masszõ-

rök aranykeze viszont csodákat mûvelt a napról napra kimerültebb

versenyzõkkel.

A rendõrök közötti hagyományos vetélkedés lassan presztízs-

harccá nõtte ki magát. Az FRSZ csapatának idén sikerült megver-

nie a veszprémieket, de a kemény ellenfélnek számító REBISZ csa-

patát is megszorongattuk. Hegyi Kata a résztvevõ rendõrnõk közül

messze a legjobb egyéni eredményt hozta – arról nem is beszélve,

hogy egyedül õ indult nõként férficsapatban. Öröm az ürömben,

hogy az eredményhirdetésnél támadt kisebb kavarodás miatt (Rej-

télyes oknál fogva kimaradtunk a rendõrcsapatok közül…) csak

utólag vehettük át a jól megérdemelt kupát és az okleveleket. Ez

azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy jövõre ugyan-

úgy felvegyük a versenyt – és a futócipõt.

Köszönet a támogatásért az FRSZ-nek, a BRFK-nak, az In-Kal
Security-nek és a dr. Kelen Sport-nak!

Horváth Beáta

Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton 2007 -
Erõpróba rendõr-módra
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Az érdekegyeztetés szintjeinek
kialakítása és hatásai

(1995-1996.)
AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE V. RÉSZ

Az érdekegyeztetés szintjein egyre nehezebb volt

markánsan és egyértelmûen elfogadtatni a szak-

szervezeti követeléseket. A rendelkezésünkre ál-

ló szegényes eszköztár miatt drasztikusabb fellé-

pésekre kényszerültünk, illetve egyre nagyobb

igényként jelentkezett a keményebb fellépés. Bár

létünkben nem voltunk fenyegetve, de anyagi

kérdésekben nem sok sikert könyvelhettünk el.

A kormány által tervezett intézkedések és a létszámleépítések

miatt 1995. május 1-jén több szakszervezet tüntetett.

Az FRDÉSZ tagszervezetei úgy döntöttek, hogy nem vesznek

részt a tüntetésen, mivel a fegyveres és rendvédelmi szférát érintõ

létszámleépítésekrõl nem rendelkeztünk kellõ információval. A

belügyminiszter május 8-án, a Belügyi Érdekegyeztetõ Tanács

(BÉT) ülésén tájékoztatta az érdekvédelmi szervezeteket a terve-

zett 15%-os létszámleépítésrõl, amely nem „fûnyíró elv” alapján

értelmezendõ, egységesen csupán három nagy szervezetet érintett,

a BM apparátusát, az Adatfeldolgozó Hivatalt és a Területi Állam-

háztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatokat (TÁKISZ). 

A belügyminiszter javaslatot tett a létszámleépítés ütemezésére

és kérte a szakszervezetek véleményét, javaslatait. 

A BÉT ülésen javaslatunkra a miniszter garanciát vállalt arra,

hogy az elbocsátott dolgozók megkapják a jogszabályokben elõírt

juttatásokat. Megállapodásban sikerült rögzíteni, hogy az érintett

dolgozók megtarthatták az éves BKV bérletüket, nem kellett visz-

szafizetniük a ruházati illetményük idõarányos részét. Azt is elér-

tük, hogy a helyi érdekképviseleti szervezetek is beleszólhattak a

döntésekbe.

A politikai helyzet lehetõvé tette, hogy a Belügyminisztérium-

ban megkezdhette mûködését a tárcaszintû érdekegyeztetõ fórum.

Ez adott lehetõséget egy tárcaközi érdekegyeztés kialakítására,

amellyel kezdetét vette a hivatásos jogviszonyban állók szakmai

életpályáját, munka és életkörülményeit szabályozó, Szolgálati tör-

vény együttes megalkotásának folyamata. Illetve csak azt hittük! A

tárcaközi érdekegyeztetés, amelyet a belügyminiszter koordinált,

nem valósult meg. A megalakítása húzódott, soha nem mûködött

dokumentáltan.

A Szolgálati törvény megalkotási folyamatában a résztvételünk

akadozott, nem kaptunk írásos tervezetet. Nem alakult meg az ér-

demi munkát garantáló közös munkabizottság. Javaslatainkat szak-

értõink közremûködésével megküldtük a jogalkotóknak, de érdemi

egyeztetésre nem került sor. 

Az FRDÉSZ 1995. június 17-én tartotta Kongresszusát. A Kong-

resszus módosította az FRDÉSZ Alapszabályát, megtárgyalta a Szö-

vetség eddigi tevékenységét, eredményeit. Értékelte az érdekegyez-

tetés helyzetét, a Szolgálati Törvény megalkotásának folyamatát.

Megállapította, hogy az FRDÉSZ által képviselt hivatásos állo-

mány helyzetét a jogfosztottság, a kiszolgáltatottság és a minden

eddigi mértéket meghaladó romló élet- és munkakörülmények jel-

lemzik. 

A Kormány csak ígérget, hiteget, az érdekegyeztetést csak for-

málisan végzi, érdemi döntésekben figyelmen kívül hagyja a szak-

szervezetek véleményét, javaslatait. 

A Kongresszus határozatában célul tûzte ki a Szolgálati törvény

az évi elfogadását, az abban szereplõ – az állomány reálbér színvo-

nalának emelését biztosító – illetményrendszer 1996. január 1-jei

bevezetését, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek mûködõ-

képességéhez szükséges költségvetési keretek biztosítását. 

Felhatalmazta a Szövetség tanácsülését, hogy a célok elérése ér-

dekében, szükség esetén alakítsa meg a Demonstrációs Bizottságot

és gyakoroljon nyomást a Kormányra.

A miniszterelnöknél tett közbenjárásunkra 1995. szeptember

27-én a Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórum létrehozása megtörtént és

megkezdte érdemi munkáját. A Szolgálati Törvény tervezetét több

mint 40 órán keresztül tárgyalta, a szakszervezetek súlyos kompro-

misszumokat kötöttek, egyben kérték, hogy a munkavállalói oldal

által különvéleményként megfogalmazott és az általuk kulcsfontos-

ságúnak tartott kérdések kerüljenek a Kormány elé.

Az 1995. október 26-i kormányülés után nyilvánvalóvá vált szá-

munkra, hogy a Kormány még a tárgyalásokon létrejött kompro-

misszumokhoz képest is több ponton visszalépett. Ez felvetette

egyrészt a Tárcaközi Érdekegyeztetõ Fórum munkaadói oldal dön-

tési kompetenciájában való kétségünket, másrészt azt a kérdést, va-

jon megismerte-e a Kormány szakszervezeteink álláspntját?

Az FRDÉSZ - a helyzet tisztázására - ragaszkodva a tárgyalásos

úthoz, egyeztetõ tárgyalásra hívta meg Kuncze Gábor belügymi-

nisztert, Keleti György honvédelmi-, Vastagh Pál igazságügyi- és

Bokros Lajos pénzügyminisztereket. 

Szövetségünk meghivásának csak Keleti György honvédelmi

miniszter tett eleget. A belügyminiszter és igazságügyminiszter ál-

lamtitkári, a pénzügyminiszter osztályvezetõi szinten képviseltette

magát. Egyetlen érdemi kérdésben sem történt elõrelépés, az állás-

pontok megmerevedtek.

Az FRDÉSZ tanácsülése 1995. október 27-én tartott ülésén meg-

alakította a Demonstrációs Bizottságot, megválasztották tagjait. 

A tanácsülés megbízta a Demonstrációs Bizottságot egy orszá-

gos tiltakozó akció elõkészítésével, meghatározta, hogy ezzel egy

idõben az FRDÉSZ tagszervezetei a tárcaközi érdekegyezetõ fó-

rum keretében kezdeményezzenek tárgyalásokat az érintett minisz-

terekkel.

Az FRDÉSZ Elnöksége a Szövetség által képviselt állomány

iránt érzett felelõsség elve alapján nem nyugodhatott bele a kor-

mányzati oldal kompromisszumkészségének hiányába, úgy döntött

hogy levélben fordul a miniszterelnökhöz, tegyen lehetõvé egy sze-

mélyes találkozást az FRDÉSZ vezetõivel.

Balázs László alelnök
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2007. október 10-én a rendõrség Teve utcai épületének sajtótermé-
ben megrendezésre került az ORFK küldöttgyûlése, melyet Kovács
György Közép-magyarországi régióelnök vezetett le. Huszonki-
lenc küldött volt jelen, így az értekezlet 90%-os részvétellel zajlott. 

A napirenden a választmányi elnök és két helyettesének, vala-
mint a kongresszusi küldöttek, pótküldöttek megválasztása szerepelt.

A jelölõbizottság tagjai - akik egyben a szavazatszámláló bizott-
ságot is képviselték - rövid idõn belül sikeresen kihirdették Weisz
Józsefet új ORFK választmányi elnöknek, aki megköszönte és el-
fogadta a lehetõséget. 

Helyetteseknek 27-27 szavazattal Tóth Anna és Fehér Károly
lett megválasztva.

Tóth Anna pár szóban elmondta, hogy a BRFK egészségügyi
pénztáránál dolgozik, 2000 óta szakszervezeti tag és gazdasági fel-
adatokat lát el a tagszervezetnél. Fehér Károly bemutatkozásából
megtudtuk, hogy az ORFK GEI-nél dolgozik, a szakszervezet meg-
alakulása óta tagunk és célja, hogy minél tovább bõvüljön a tagságunk.

A kongresszusi küldöttek megválasztása már nem ment ilyen
zökkenõmentesen, mivel a  sok jelölt közül az elsõ  két fordulóban
csak Weisz József kapta meg a szükséges többséget.

A harmadik szavazási forduló után sikerült kihirdetni a két leg-
több szavazatot kapott kongresszusi küldöttet Tóth Anna és Dr. To-
pánka Erika személyében.

Pótküldöttnek Bíró Mihályné 27 szavazattal és Hajós Krisztina
23 szavazattal lett megválasztva.

Kovács György régióelnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy
november második hetére tervez egy küldöttértekezletet, ahol a
kongresszusra készülõ alapszabály tervezetet beszélik át.

A küldöttek közül jelen volt Dávid Tibor általános ügyvivõ, aki
tájékoztatta a megjelenteket az FRSZ-nél történõ változásokról és
a rendõrségi aktualitásokról.

Dávid Tibor egyebek mellett elmondta, hogy felnõtt korba lépett a

szakszervezet. A kongresszusi küldöttek rendelkezni fognak egy mun-
kafüzettel, amiben megtalálják a beszámolókat az 5 év eseményeirõl.
Jelentõs változás lesz a jövõ tekintetében, hogy bevezetésre kerülne a
létszám szerinti szavazás. A kongresszust követõen a tagszervezeti tit-
károkra nagyobb felelõsség hárulna, õk voksolnak a választásnál.

Elkészült az FRSZ kézikönyv tervezete is, ami egy útmutatót
nyújt a szakszervezeti munkához  a tisztségviselõknek, mintákkal,
mellékletekkel.

Kiemelte az FRSZ  jogsegélyszolgálatát, amelynek jelentõs tag-
toborzó szerepe van. Felhívta a figyelmet a folyamatosan újuló
FRSZ honlapra, amely éjjel-nappal frissül tagjaink számára. 

„Várjuk a szakközépiskola idõ ügyében a jogegységi döntést a
Legfelsõbb Bíróságtól - ez csak november végén várható”- fejezte
be tájékoztatóját Dávid Tibor ügyvivõ.

Felszólalt még az értekezleten Bálintné Szûcs Erzsébet a Nem-
zeti Nyomozó Iroda tagságából, aki 36 éve közalkalmazott. Kifej-
tette, hogy nem csak hivatásosok vannak a rendõrségen. Elmondta,
hogy annak idején, mikor felszerelt, õk is ugyanazt a munkát vé-
gezték, mint a hivatásosak, sõt õk is be voltak rendelve olykor. Le-
velet írt Sipos tábornoknak, aki megértette a problémát, de sajná-
lattal tudatta, hogy nincs lehetõség plusz juttatás bevezetésére. 

Bálintné szerint erkölcsi elismerést jelentene némely közalkal-
mazott kollegának a bértábla módosítása, felvetette a prémiumcso-
mag lehetõségét, amelyhez 2 hónapig kellene eltéríteni 20-25%-al
a nyugdíjba készülõ közalkalmazottak fizetését. 

Õ úgy tudja, hogy az integráció nem minõsül átszervezésnek.
Kovács György régióelnök elmondta, hogy új egyenruházatot

akarnak bevezetni, miközben még a régi sincs meg, miközben a
rendõrállomány 60%-a másodállást végez, hogy megéljen. 

Végezetül Weisz József, az újonnan megválasztott ORFK vá-
lasztmányi elnök köszönte meg a részvételt és felhívta a figyelmet
a szakszervezeti tikárok munkájának segítésére. Erdõsi Edina

Küldöttértekezlet az
ORFK Választmányánál…

„Ha lassan is, de biztosan õrölnek a
cég malmai” – mondja a mondás. És
ez részben igaz a Független Rendõr
Szakszervezetre is. Lassan minden
megyében befejezõdik a kongresz-
szusra történõ felkészülés utolsó elõt-
ti lépéseinek egyike, a kongresszusi
küldöttek megválasztása. A Független
Rendõr Szakszervezet Országos Vá-
lasztmánya az év elején az FRSZ
Alapszabálya idevonatkozó pontjai
alapján november hónapra összehívta
a Független Rendõr Szakszervezet VII. Kongresszusát. Ezt követõ-
en megindult az elõkészítõ munka. A tagszervezetek megválasztot-
ták a megyei küldötteket. A küldöttek megválasztása után sor ke-
rült a megyei küldöttértekezletek összehívására és a megyei vá-
lasztmányi elnökök és kongresszusi küldöttek megválasztására.

Ez történt a Heves megyei Gyöngyösön is. Hosszú elõkészítõ
munka folyt az elmúlt hónapokban, hogy megválaszthassuk az új
vezetõ tisztségviselõit a megyének. A megyei küldöttértekezlet-
nek, a Heves megyei Gyöngyös rendõrkapitánysága volt a házi-
gazdája. 

A kapitányságot az elmúlt években szépen felújították. A koráb-
bi körülményekhez képest a kollégák kultúrált körülmények között,
a Rendõrség mai lehetõségeihez megfelelõ eszközökkel látják el
szolgálati feladataikat. Ahhoz, hogy ez így legyen, és ne a korábbi
„középkori” állapotok uralkodjanak, az FRSZ is hozzájárult. Hiszen
amikor évekkel korábban félbeszakadt a felújítás pénztelenség mi-
att, a helyi FRSZ tagszervezet kezdeményezése alapján munkavé-
delmi bejárást hajtottunk végre, az akkor még felettes Belügymi-
nisztérium munkavédelmiseivel közösen, melynek hatására a követ-
kezõ években befejezõdött a kapitányság felújítása. 

A küldöttértekezlet egyik legfontosabb feladata volt a megyei vá-
lasztmányi elnök és helyettese személyének megválasztása, hiszen

Magyar István, a korábbi választmányi
elnök nyugállományba vonulását kö-
vetõen lemondott tisztségérõl és erre a
néhány hónapra választott helyettese
vitte tovább a megyei FRSZ szerveze-
tei munkájának koordinálását, segíté-
sét. Sajnos a szolgálati elfoglaltság mi-
att az eredeti idõpontra meghirdetett
ülés 1 fõ híján határozatlan volt. A má-
sodik, meghirdetett ülésre már határo-
zatképes volt az összejövetel. A jelölõ-
bizottsághoz az elnök személyére egy

jelölés érkezett, míg a helyettesi tisztségre három személy neve került
föl. A szavazást követõen gratulálhattunk Nagy Zsoltnak, akit választ-
mányi elnöknek, Juhászné Németh Eszter asszonynak, akit választ-
mányi elnökhelyettesnek választottak meg a küldöttek.

Ezt követõen került sor a kongresszusi küldöttek jelölésére és
megválasztására. A jelölõlistára négy személy neve került föl,
akikbõl két küldöttet kellett a jelenlévõknek kiválasztania.

Megválasztásra kerültek az új Kongresszusi küldöttek itt is. In-
nentõl kezdve célegyenesbe fordult a kongresszusra történõ felké-
szülés. A megválasztott tisztségviselõknek gratulálunk. Juhászné
Németh Eszter asszonynak és Nagy Zsoltnak, akik képviselik az
FRSZ Heves megyei tagjait, a Független Rendõr Szakszervezet so-
ron következõ VII. Kongresszusán. Felelõsségteljes munkájukkal
hozzájárulnak az FRSZ következõ Kongresszusáig a szervezeti ke-
retek kialakításához, az Alapszabály megalkotásához, és megvá-
lasztják szakszervezetünk új tisztségviselõit.

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselõknek, és eredményes
munkát kívánunk nekik azzal, hogy öt év múlva, a mandátumuk
lejártakor sok pozitívumról számoljanak be a tagságnak munkájuk-
kal kapcsolatosam. 

Demján Zsolt 
régióelnök

A Heves megyei Küldöttértekezleten történt
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Az Országos Balesetmegelõzési Bizottság (OBB) immáron 6. alka-
lommal rendezte meg a Családi Közlekedésbiztonsági Napot és
Rendõr Szüreti Fesztivált. Az ORFK IX. kerületi Vágóhíd utcai Ki-
képzõ Bázisán (RSZKK) - október 6-án - lebonyolított esemény
együttmûködõ partnereként a Független Rendõr Szakszervezet is
megjelent. Dr. Dutka Antal, a Police Borrend Egyesület vezetõje
számtalan olyan programot szervezett, amelyek mind-mind a kul-

turált borfogyasztást és a balesetmentes közlekedést szolgálják, be-
mutatva, hogy a két dolog egyáltalán nem zárja ki egymást.

Közlekedési játékok,
közlekedésbiztonsági esz-
köz- és mûszer bemutatók, a
helyszínen ingyenes látás és
hallásvizsgálatokat is igény-
be lehetett venni. A család-
tagokat külön gyermek- és
nõi programok szórakoztat-
ták. A borházak kóstolói
mellett borlovagrendi ava-
tás, a Szent Gyögy Lovag-
rend haditorna-bemutatója,
a Prima Vera együttes kora-
beli táncbemutatója, a
Nagytarcsai Népdalkör mû-
sora és sok más szórakozta-
tó mûsort láthattak borkós-
tolás közben a bensõséges
bornap vendégei.

Emellett amatõr szaká-
csok is versenyeztek profi
módon elkészített ételeik-

kel, amelyet aztán a zsû-
ri úgy értékelt, hogy a
Szegeczki Vince (ké-
pünkön) vezette FRSZ
csapat diadalmaskodott.

- Harmadik alkalom-
mal vettünk részt ezen az
immár hagyományosan
õsszel megrendezett ve-
télkedõn, a csapat idén
is jól összeszokott tagok-
ból állt. Lényeges
egyébként az is, hogy
minden ilyen alkalom jól
összekovácsolja az
együttest. Amit fõztünk,
az egy kicsit szabolcsias
jellegû. Hozzájárult az
elõkelõ helyezéshez
hogy a népszerû adalék-
anyaggal, hántolt árpá-

val, gerslivel készült. A gyõztesnek ítélt ételünkbõl, a lucskos ká-
posztából egyébként egy szem sem maradt…

Tisztségviselõket bemutató sorozatunkat folytatva, Szegeczki
Vince észak-alföldi régióelnököt – ez alkalommal – lapunk arról is
megkérdezte, hogy miként látja az FRSZ kongresszus utáni jövõjét.

A stabilitás híve
Az FRSZ észak-alföldi régióelnöke a fi-

atalítás, a régiós rendszer megszilárdulása, a
stabilitás híve, az állandó változtatások
ugyanis, - mint mondja – nem mindig hoz-
zák meg a kívánt eredményeket. Szegeczki
Vince választott tisztsége ellátása mellett
besegít a dél-alföldi régióelnöki funkciót
társadalmi munkában ellátó Harmat Imré-
nek is.

- Az elmúlt idõszakban hat megyében
vettem részt kongresszusi küldöttválasztá-
son: Szabolcs-Szatmár, Bács-Kiskun és Csongrád megyékben is új
választmányi elnöknek szavaztak bizalmat, de megemlíthetem Bé-
kés megyét is, ahol egy éve dolgozik új elnök asszony a választmány
élén. Az FRSZ novemberi kongresszusától azt várom, hogy megszi-
lárdul az elmúlt 5 esztendõ munkája, stabilizálódik, sõt megerõsö-
dik a régiós rendszer. A képviselet – a határõrség integrációjával
– kiszélesedhet, hiszen a határõrségen belül is dolgozik szakszerve-
zet. Személyes álmaiban egy nagy rendvédelmi szakszervezet létre-
jötte is szerepel, a szakszervezetek közötti együttmûködést ugyanis
összhang, nem pedig a rivalizálás kellene, hogy jellemezze.

Visszatérve a kongresszusra, a vezetõ tisztségviselõk személyé-
rõl – minden bizonnyal – bölcsen fog dönteni a kongresszus: én
egyébként a stabilitás híve vagyok – mondta lapunknak Szegeczki
Vince.

Recept (Lucskos káposzta Szegeczki Vince módra)
Zsírt olvasztunk szalonnából és jó bõ hagymával pörkölt alapot

készítünk. A hagymát megdinszteljük, majd a nem túl kicsi kocká-
ra vágott húst (mi sertéscombból készítettük) elindítjuk egy pör-
költnek. De! Nem piros paprikát, hanem friss paradicsomot, papri-
kát teszünk hozzá. Amikor a hús ,,összekapódik”, akkor rátesszük
a káposztát, majd kakukkfûvel, borssal, sóval és majoránnával fû-
szerezzük. Amikor a hús is majdnem készen van, a káposzta is el-
kezd fõni, akkor felöntjük jó bõ vízzel, majd az elõre beáztatott
gerslit (árpagyöngyöt) feltesszük a tetejére, majd addig fõzzük,
amíg a leve fel nem issza, és egy enyhén lucskos állagú finom ételt
kapunk.

Jó étvágyat!
Hozzávalók 2 személyre:
20-25 dkg színhús,
55-60 dkg nyers, savanyított káposzta,
2-3 dkg árpagyöngy,
Fûszerek ízlés szerint

Szita Róbert-Kiséri-Nagy Ferenc
Fotó: K.N.F.

Közlekedésbiztonsági Nap és Borfesztivál
AZ FRSZ CSAPATA NYERTE A FÕZÕVERSENYT
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Az ünnepekhez közeledve egyre
fontosabbá válik, hogy mely üz-
letben és melyik cég termékeit
vásároljuk meg. A MAKASZ
kártya használata nemcsak meg-
könnyíti a választást, de jelentõs
megtakarításokat is eredmé-
nyezhet a szakszervezeti tagok
számára. Banai Edit, a Magyar
Kamarákért és Szakszervezete-
kért Szövetség elnöke szerint
feltétlenül célszerû és indokolt a
kedvezményt igénybe venni, hi-
szen ez egyedülálló lehetõség a
magyarországi jogosultak köré-
ben. A 2003-óta folyamatosan
fejlesztett engedményrendszer
az élet csaknem minden terüle-
tén különbözõ mértékû, de minden esetben lényeges, számottevõ
kedvezményt biztosít. 

- A MAKASZ rövid távú célja egy egységes szakszervezeti-ka-
marai engedményrendszer meghonosítása Magyarországon,
amelynek igénybevételéhez tagsági jogviszony szükséges. Elképze-
léseinkben szerepel e rendszer kiterjesztése az EU tagállamaira,
összekapcsolva azt a külföldön igénybe vehetõ hasonló lehetõsé-
gekkel. Örvendetes, hogy kontinensünk tizenhat országában mint-
egy húszezer apartman bérelhetõ szakszervezeti kedvezménnyel. Ez
fontos mutató, ám azt gondolom, hogy a hazai szolgáltatások és
kedvezmények keltik fel elsõsorban a magyar munkavállalók, a
szakszervezeti és a kamarai tagok érdeklõdését.

A rendszer lényege az országos lefedettség és a mindennapi
használhatóság. Mottónk is ezt sugallja: az országos elérhetõséget
nem az biztosítja, ha mindenhol van „valami”, hanem az, ha min-
denhonnan hozzáférhetünk a lényeges dolgokhoz!

Úgy gondolom, hogy mindazok a szolgáltatások és kedvezmé-
nyek, melyeket a MAKASZ kártya tesz lehetõvé, az életminõség lé-
nyegi kérdéseihez tartoznak. Az egységes rendszer ugyanis azt biz-
tosítja, hogy a tagok jóval a piaci akciós árszínvonal alatt tudja-
nak többek között új gépkocsit vásárolni, tankolni, mobiltelefont

használni, banki szolgáltatásokat igénybe venni - és persze üdülni
itthon és külföldön egyaránt. 

Mindezekrõl szeptember végén, egy MAKASZ konferencián is tájé-
koztattuk a Független Rendõr Szakszervezet megyei és országos veze-
tõit. E tanácskozás anyaga CD-n is meg fog jelenni, s a konferencián
jelenlévõ tisztségviselõk készséggel, díjtalanul átadják a kollégáknak.
Elképzelésünk szerint ez az anyag letölthetõ lesz majd honlapunkról is. 

A rendszer alapjai tavaly õsszel tovább bõvültek. A MAKASZ
elnökségének az volt a célja, hogy olyan elemekkel gazdagítsa a
meglévõ struktúrát, amely tovább növeli a kedvezményhasználati
aktivitást a jogosultak körében. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
emberek nagyobb figyelmet fordítanak az utalvány-jelleggel meg-
jelenõ kedvezménylehetõségek felhasználására, mint a tárcájukban
lapuló különféle törzsvásárlói és egyéb kedvezménykártyák haszná-
latára. Ezen a felismerésen alapszik a kuponrendszer. Az elsõ két
kuponelfogadó partnerünk - a Libri Könyvesbolt- és a Reno cipõ-
bolt hálózat - visszajelzései alapján egyértelmûen bebizonyosodott,
hogy a kiosztásra került, háromszázmillió forint értékû megtakarí-
tást lehetõvé tevõ kuponmennyiség és az ezzel párhuzamosan kiosz-
tott könyvjegyek nyomán jelentõs forgalomnövekedés volt tapasz-
talható. A fenti tapasztalatok alapján elõször két mintaterületet
építettünk ki, majd megkezdtük az országos hálózat kialakítását. 

A MAKASZ elnöke elmondta azt is, hogy a kapcsolatrendszer-
ben lévõ cégek közül a GM Hungary november 17-18-án MAKASZ
Chevrolet hétvégét tart, melyen a szakszervezeti tagok jelentõs ked-
vezménnyel tudnak új gépkocsihoz jutni, illetve téli gumi vásárlása
esetén 25%-os árengedményben részesülnek. A kuponok szétosztása
a közeljövõben megkezdõdik - ezt a területi vezetõk fogják majd el-
végezni. Banai Edittõl megtudtuk azt is, hogy az INVITEL - mint ki-
emelt támogató - a piaci árnál kedvezõbben biztosít szélessávú
Internet elõfizetési lehetõséget - a kedvezmények körébe tartozók
így akár évi tizenkétezer forintot is megtakaríthatnak. A MAKASZ
és a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel kötött együttmmûködés alapján
élet-, baleset-, otthon- és kötelezõ biztosítás is olcsóbban köthetõ
meg ezzel a pénzügyi szervezettel. Tekintettel arra, hogy november
végén valamennyi állampolgárnak lehetõsége nyílik arra, hogy biz-
tosítót váltson a gépjármû kötelezõ biztosítása kapcsán, célszerû fi-
gyelembe venni a Signal Biztosító versenyképes ajánlatait. 

- Munkatársaink természetesen segítik a kamarai és szakszerve-
zeti tagok könnyebb tájékozódását a rendszerben, megvizsgálják a
felvetéseket, javaslatokat. Rendszeresen tartunk fórumokat, tájé-
koztatókat a fõvárosban és az ország számos településén - minde-
nütt, ahol jogosultjaink élnek és dolgoznak, ahol már élvezik a
rendszer nyújtotta elõnyöket vagy éppen  még csak érdeklõdnek a
MAKASZ engedmények iránt. Meggyõzõdésem, hogy a MAKASZ
körébe tartozóknak nemcsak a kedvezmények igénybevétele, hanem
a tagtoborzás is fontos, hiszen bármelyik fizetési sávhoz tartozó
munkavállaló számára értékelhetõ és érzékelhetõ kedvezmények
állnak rendelkezésre.

Kedvezmények a kamarai és
szakszervezeti tagok részére
OLCSÓBB KARÁCSONY - MAKASZ KÁRTYÁVAL

A MAKASZ ügyfélszolgálata: 
Tel: 06 1 281-1190 H-CS 8-16, P: 8-14

Fax: 06 1 357-6464

E-mail: info@makasz.hu
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Immár évtizedes hagyomány, hogy így, õsz idején több generá-
ció részvételével megrendezik a nyugállományúak és a fiatalok
országos sporttalálkozóját. Az ORFK RSZKK objektumában
október 20-án lebonyolított eseményen Kállai Ildikó, az FRSZ
gazdasági vezetõje és Dorkó Tímea, a REBISZ repülõtéri igaz-
gatóságának tagszervezeti titkára – a sport, a mûvészet, a rend-
védelem és az esélyegyenlõség jegyében megrendezett országos
programok, nyílt napok, mini KRESZ- és nyári táborok meg-
valósításában nyújtott önzetlen segítségért – alapítványi tárgy-
jutalmat vehetett át.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), a rendvé-
delmi szervek, a ,,Nemzedékek Biztonságáért” Alapítvány, a Ma-
gyar Rendészeti Sportszövetség, a Polgári Védelemért Alapít-
vány és a BRSE Nyugdíjas Tömegsport Szakosztály színvonalas
rendezvényén dr. Piros Attila, az IRM rendészeti szakállamtitká-
ra, dr. Bencze József  r. altábornagy, az ORFK vezetõje, dr.
Béndek József hõr. altábornagy, a Határõrség országos parancs-
noka is részt vett.

Dr. Császár Józsefné lapunknak elmondta, hogy a sport, a mû-
vészetek, a rendvédelem és az esélyegyenlõség égisze alatt meg-
rendezett eseményen idén – a visszatérõ kollégák mellett – már a
börtönõrök is megjelenhettek. Az IRM nagy családjához tartozva

természetesen a volt belügyesekkel együtt – mintegy 4500-an –
szórakozhattak. A ,,Nemzedékek Biztonságáért” Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy idén azokat – rehabili-
táltakat, nyugállományúakat, aktívakat, fiatalokat – részesítették
elismerésben, akik az alapítvány országos programjai során hatha-
tós segítséget és támogatást nyújtottak. 

Megtudtuk, hogy az alapítvány 2007-ben mintegy háromezer, a
rendvédelmi szférában dolgozó kolléga gyermekét táboroztatta. 

- A nyugállományú rendõrök számára már az nagy elismerés,
hogy igényt tartunk, számítunk rájuk. Már ezért is szívesen jöttek
segíteni, hogy levezethették a KRESZ-vetélkedõket, illetve, hogy
közbiztonsági elõadásokat tarthattak a gyerekeknek – mondta az
alapítvány elnöke. Dr. Császár Józsefné Kállai Ildikónak, az FRSZ
gazdasági vezetõjének és Dorkó Tímea tagszervezeti titkárnak a
nyári táboroztatások lebonyolításában, megszervezésében nyújtott
áldozatos munkájáért tárgyjutalmat adományozott. Az alapítvány

kuratóriumának vezetõje még hozzátette azt is:  nagyon dicséretes,
hogy az FRSZ a rászorult tagjai gyermekeinek szinte a teljes költ-
ségét felvállalja, fedezi.

A sportversenyeken induló FRSZ csapatok közül a Szél József,
Stipkovits Fülöp, Bélai Gábor, Zoltán Gábor összeállítású együttes
a pisztoly-csapat versenyben a dobogó harmadik fokára állhatott,
míg Szél József, az FRSZ elnöke a légpuska egyéni
versenyszámában 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

Kép és szöveg: Szita Róbert 

Generációkért
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Mint már közismert – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) módosításáról rendel-

kezõ 2003. évi XCIX. törvény 1. §-a és a Munka Törvénykönyvé-

rõl szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 43. § (4) bekezdése értel-

mében – az 1998. november 16. és november 27. között, illetõleg

az azt követõen megválasztott közalkalmazotti tanácsok (Kt-k)

mandátuma 2007. november 24-én lejár.

Annak érdekében, hogy a közalkalmazottak az Mt-ben és a Kjt-

ben a közalkalmazotti tanácsok részére biztosított jogosítványokkal

továbbra is élhessenek – amely kiemelten fontos a rendõrség és ha-

tárõrség integrációja, valamint a regionális gazdasági igazgatósá-

gok felállítása miatt – 2007. november végén új Kt-választásokat

kell tartani mind a rendõrség, mind a határõrség szervezeti egysé-

geinél.

Mivel a hatályos jogszabályok alapján a kt-k megszûnését ered-

ményezi, ha több munkáltató egyesülése esetén több közalkalma-

zotti tanács mûködik, így a novemberben megválasztott új közal-

kalmazotti képviselõk mandátuma csak két hónapig fog tartani.

Az integráció miatt a 2008. január 1-jén felálló új szervezeti

egységek létszáma és személyi állománya változni fog, így több, a

2007-ben megválasztott kt-k legitimitását befolyásoló tényezõ me-

rül fel:

- a megválasztott kt-k létszáma nem felel meg (több vagy keve-

sebb) a munkáltatónál dolgozó közalkalmazottak létszámának,

- a megválasztott kt-tagok új munkáltatóhoz kerülnek, ezáltal

mandátumuk megszûnik,

- a megválasztott kt-kban a jelenleg határõrségi állományban lé-

võk semmilyen szerepet nem kapnak.

Mindezek miatt 2008-ban - az új szervezet(ek) megalakulása

után - még a választások 2007. évi lebonyolítása ellenére is újabb

választásokat kell tartani.

A közalkalmazotti tanács-választás szervezésének teljes költsé-

ge a munkáltatót terheli, s tudjuk, hogy a választások idején a szol-

gálatszervezés, valamint a választásra jogosultak munkavégzés

alóli mentesítése szintén komoly terheket ró a munkáltatóra. A

munkavállalói oldalnak sem könnyû e helyzetben, hiszen komoly

szervezést, elõkészítést igényel egy választás, a megyei szerveknél

pedig az utazás, utaztatás is nehézkes és költséges.

Mindezek elkerülése érdekében a Független Rendõr Szakszer-

vezet írásban kereste meg az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-

rium szakállamtitkárát, s támogatását kértük a jelenleg mûködõ Kt-

k mandátumának – jogszabály-módosítással - történõ meghosszab-

bítására.

Október közepén elkészítette az Országos Rendõr-fõkapitány-

ság is a közalkalmazotti tanács-választások országos lebonyolításá-

nak rendjére vonatkozó utasítás-tervezetét. 

A tervezetben a választások idõpontjaként 2007. november 26-

át jelölték meg. Nehezményeztük, hogy a választás napjának meg-

határozása elõtt elmaradt a közalkalmazotti tanácsokkal és a szak-

szervezetekkel való egyeztetés, holott a jelenlegi szabályozás sze-

rint a kezdeményezés joga a közalkalmazotti tanácsé, a szakszerve-

zet ezekkel a jogosítványokkal csak azon munkáltatónál élhet, ahol

nincs közalkalmazotti tanács megválasztva.

Jeleztük feléjük, hogy a kitûzött dá-

tum szerinti idõpontban legitim módon,

azaz jogszerûen nem lehet a választást

országosan megtartani, hiszen a hatályos

jogszabályi elõírások szerint a közalkal-

mazotti tanács-, vagy képviselõ-válasz-

tást megelõzõen 8 héttel meg kell alakíta-

ni minden munkáltatónál a választási bi-

zottságot. Ennek hiányában a választás

nem tartható meg. Információnk szerint a

munkáltatók zöménél nem (így az ORFK-n sem) mûködött (illetõ-

leg több helyen még jelenleg sem mûködik) a választási bizottság.

A jelentõs többletköltséggel járó és álláspontunk szerint elkerül-

hetõ választások helyett javasoltuk a munkáltató és a jelenleg mû-

ködõ közalkalmazotti tanácsok között megállapodás kötését arra

nézve, hogy a munkáltató – a KT mandátumának törvény szerinti

lejárta ellenére – továbbra is ismerje el legitimitásukat 2008. már-

cius 31-ig (ezáltal az a törvényi kötelezettség is teljesülhetne, hogy

az új szervezetek megalakulása után 3 hónapon belül meg kell tar-

tani a választásokat).

2007. október 19-én az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

e probléma megvitatására megbeszélést hívott össze, amelyen

azonban a munkavállalói oldal képviseletében sajnos csak két szak-

szervezet (a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete és

a Független Rendõr Szakszervezet) képviselõi vettek részt.

E konzultáción a minisztérium képviselõi a munkáltató nevében

azt hangsúlyozták, hogy egyetértenek a választások elhalasztására

vonatkozó kezdeményezéssel, errõl azonban elsõdlegesen a mun-

kavállalói oldalnak kell egységes álláspontot képviselnie.

Ezen egységes munkavállaló szándék kinyilvánítása érdekében

szakszervezetünk megkeresi az érintett szakszervezetek és kt-k

képviselõit, s megpróbáljuk a mindenki számára legcélravezetõbb,

legoptimálisabb és természetesen a jogszabályoknak is mindenben

megfelelõ megoldást közösen megtalálni.

Dr. Topánka Erika

Lejárnak a mandátumok - 
A 2007. évi közalkalmazotti
tanács választásokról

Dr. Topánka Erika

Tomkovics László Zoltán rendõr alezredes, a Dunaújvárosi

Rendõrkapitányság bûnmegelõzési alosztályvezetõje - az FRSZ

d u n a ú j v á r o s i

tagszervezete

korábbi titkára -

30 évi szolgálat

után nyugállo-

mányba vonult.

Ebbõl az alka-

lomból dr. Sipos

Gyula dandártá-

bornok, gazda-

sági fõigazgató

(egykori duna-

újvárosi rendõrkapitány, Fejér megyei rendõrfõkapitány) hatásta-

lanított pisztollyal köszöntötte õt.
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Olvasóink talán a ,,Falfúró” és ,,Az én kis falum” címû fil-

mekbõl, groteszk színpadi szerepekbõl ismerhetik legin-

kább Bán Jánost. A Csehországban kultikus figuraként is-

mert, az idei Karlovy Vary filmfesztiválon is óriási sikert

aratott színész pályáját a Pécsi Nemzeti Színházban kezd-

te, majd 1980-tól a gyõri Kisfaludy, 1982-tõl a szolnoki

Szigligeti Színház tagja, 1983-óta már a Katona József

Színházban játszik. Érzékeny arcával, clownos gesztusvi-

lágával, a legkülönfélébb stílusokhoz rugalmasan, köny-

nyed intelligenciával idomulni képes játékával összeté-

veszthetetlen egyénisége a magyar színmûvészetnek. A Já-

szai Mari-díjas (1987) mûvész gyakran látható filmekben -

Minden szerdán, Az én kis falum, Falfúró, Sorstalanság,

Nap utcai fiúk – is, Spiró György Csirkefej címû darabjá-

ban pedig egyenruhában is feltûnik, õ a közeg. Sztárinter-

júnk készítésekor ez alkalommal is a rendõrséggel kapcso-

latos történetekre voltunk kíváncsiak…

Mielõtt leültünk volna

beszélgetni, a Komé-

dium színpadán, a Stílus-

gyakorlatok címû darab-

ban szerepelt Bán János.

Az egyik epizódban egy

igazán hierarchikus sze-

repjátékban láttam: a

rendezõ irányításával

színészek próbáltak.

Most is nagyon fegyel-

mezett volt, parádésan

játszott. Amikor a sze-

reprõl, mûvészi pályájá-

ról kérdezem, elmondja,

hogy az elmúlt években

nagyon sokat vesztett

társadalmi presztízsébõl

– egzisztenciálisan és más szempontokból is – a színészi hi-

vatás. Ma már – mint mondja – nem annyira éles a hierar-

chia, mint 10-15 évvel ezelõtt volt. Lapunk a jogkövetõ mû-

vész által megélt rendõr-sztorikra is kíváncsi volt.

- Mindig jogkövetõ állampolgárnak tartottam magam,
így is viselkedtem. Ha tudtam, hogy hibáztam, ha közleke-

dési szabálysértést követ-
tem el, természetesen vál-
laltam, nem féltem sosem
az egyenruhásoktól.
,,Rendõrségi karrierem”
egyik legérdekesebb ese-
tekor egyik barátomat
vittem autóval Alsóörsrõl
Balatonalmádiba, a vas-
útállomásra. Tudni kell,
hogy egy ,,bilikék” Zsi-
gulim van. A történetben
az is fontos, hogyha tíz
autó megy szorosan egy-
más mögött, akkor is en-
gem állítanak meg min-
dig. Amikor vezetek, min-
den okmány nálam van, nem szemtelenkedem, tiszteletben
tartom a rendõrök munkáját. Ennél az esetnél, miután kitet-
tem a kollégámat, siettem vissza az édesanyám házához.
Õsz volt, vasárnap reggel, egy teremtett lelket sem lehetett
látni. Kicsit gyorsan mentem, a 70km/h-s táblánál 80km/h
volt a sebességem, persze meg is állítottak. Szó szót köve-
tett, majd elõvettek egy brosúrát, és arról érdeklõdtek, hogy
családos vagyok-e, van-e gyermekem, stb. Én pedig vála-
szolgattam: van 4 gyermekem…Az utolsó kérdésük arra vo-
natkozott, mennyi a fizetésem. Mondtam, hogy bruttó 300
ezer forint. Erre õk: önnek négy gyermeke van, és így ve-
zet? Meg fogjuk büntetni! Miután elismertem a szabálysér-
tést, nem értettem az összefüggést a kérdéseik között, õk pe-
dig azt nem értették, hogy õszinte vagyok. Azt javasolták,
hogy írjunk kevesebb fizetést a papírra, szóval segíteni
akartak rajtam! 

A színész noha soha életében nem volt beteg, - meg sem

engedhette ezt magának – nem is olyan régen, 27 éves szín-

mûvészi pálya után szakmai nyugdíjba vonult. Bán János

természetesen azóta is töretlen lelkesedéssel és hittel alakít-

ja a legkülönbözõbb szerepeket, - a közegtõl a betegig –

minden alakításával meghódítja estérõl estére a nagyérde-

mût.

Sz.R.

A közeg: Bán János





Az új Peugeot 308 maga a megtestesült természetesség. minden részletében kifinomult, kívül-belül a legkiválóbb anyagokból alkották meg, és a gyár-
tás során a legszigorúbb minôség-ellenôrzési folyamatoknak vetették alá. Az új fejlesztésû benzines és a méltán elismert HDi motorok tökéletes veze-
tési élményt nyújtanak: alacsony fogyasztás és Co2-kibocsátás mellett. Mindezek, valamint a kiemelkedô úttartást nyújtó, megnövelt nyomtávú futó-
mû teszik kategóriáján belül külön kategóriába. 
Az FRSZ tagoknak a Peugeot kiemelt kedvezményeket nyújt! Részletekrõl tájékozódjon lapunk decemberi számából vagy érdeklõdjön
a márkakereskedésekben!

csere


