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Ilyen még nem volt – röviden így értékelte a Társadalmi Szolidaritás
Napját Gaskó István. A mintegy tízezer résztvevõvel lebonyolított
tüntetés után a lapunknak nyilatkozó LIGA elnök szerint a – novem-
ber 21-i - Kossuth téri demonstráció, nagygyûlés valószínûleg a ma-
gyar érdekvédelmi mozgalom egyik legjelesebb napjaként kerülhet
be a történelembe, hiszen hosszú idõ után elõször voltak képesek ösz-
szefogni a civil és érdekvédelmi szervezetek. 

A vasutasok hatórás sztrájkja mellett az ország két megyéjében és szá-
mos termelõegységében munkabeszüntetéssel tiltakoztak a kormány
egészségügyi politikája, a társadalombiztosítás privatizációja és a nyug-
díjtörvények kedvezõtlen módosítása miatt. 

Budapesten, a TUNGSRAM újpesti gyára elõtt – november 21-én dél-
után – több százan fejezték ki elégedetlenségüket a cég munkahely leépí-
tése miatt, amely elsõsorban a kisvárdai és a váci üzemeket érinti. Ezen
az eseményen is felszólalt Gaskó István, aki az összefogás, a szolidaritás
fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Este, a Kossuth téri nagygyûlés elõtt az elõzõ napok – demonstrációs
elõkészületeit feldolgozó – híradásait láthattak a gyülekezõk. Ezt követõ-
en pedig – a Himnusz után – a LIGA által meghirdetett akcióhoz csatla-

kozott civil szervezeteket és a sztrájkban részt vett szakszervezeteket kö-
szöntöttek. Miután Alper László, a LIGA elnökségi tagja a gyõri RÁBA
gyárban lezajlott egyórás figyelmeztetõ sztrájkról beszámolt, a Nemzet-
közi Szakszervezeti Szövetség fõtitkára, Guy Ryder 168 millió ember ne-
vében írt támogató levelét olvasták fel. 

A hozzászólók között elsõként a mikrofonhoz lépõ Palkovics Imre, a
Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy
prédák vagyunk a multi szervezetek és vállalkozások elõtt, s reformokra hi-
vatkozva kétszer akarják megcsapolni egyébként is szûkös jövedelmünket. 

Gaskó István beszédében – egyebek mellett – ki-
emelte: a szolidaritás hiánycikké vált Magyarországon,
a Kormány most a legsúlyosabb csapást kívánja mérni
az emberekre, mi vagyunk a rendszerváltás legnagyobb
kárvallottjai. A LIGA elnöke elmondta, hogy a kollégák
az egzisztenciájukat kockáztatva – méltóságteljesen és
mértéktartó módon – álltak ki a munkavállalók érdeke-
iért. Történelmet írunk, hiszen eredményes sztrájkok
után még egyszer sem volt ekkora tüntetés. A LIGA el-

nöke szerint a törésvonal a pénztár-privatizálók és az azt ellenzõk között áll.
Az egészségügyi kerekasztal kidolgozta az alternatívát, azt kell támogatni –
mondta, majd hangos szóval, NEM AKARJUK-at kiáltva zárta beszédét.    

Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az egészség-
ügy és a társadalombiztosítás alapjait akarják kirabolni a privatizációval
– a közpénzünket azonban nem adhatjuk oda.

Ezt követõen Kónya Péter, a LIGA társelnöke ismertette a Kiált-
vány szövegét. 

Ma, november 21-én, a „Társadalmi Szolidaritás Napján”, a LIGA szak-
szervezetek által a Munkástanácsok Országos Szövetségével, a támogató
szakszervezetekkel, a szakmai kamarákkal és civil szervezetekkel összefo-
gásban szervezett demonstráció résztvevõi az alábbi Kiáltványt fogadták el: 

1. Követeljük, hogy a Kormány vonja vissza az egész magyar társadalmat
érintõ egészségbiztosítás privatizációját tartalmazó törvénytervezetet,
követeljük a tényleges társadalmi egészségbiztosítás megteremtését!

2. Követeljük, hogy a Kormány nyújtson be törvénytervezetet a jelen-
leg hatályos nyugdíjszámítási szabályok fenntartására, és vala-
mennyi, egészségre ártalmas munkakörben dolgozónak biztosítsa a
korkedvezményes nyugdíj lehetõségét!

3. Követeljük, hogy a Kormány érdemi társadalmi párbeszédet foly-
tasson a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeit érintõ min-
den fontos kérdésrõl!

(Folytatás a 10. oldalon)

Társadalmi Szolidaritás Napja:
Ilyen még nem volt!
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Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Mûvelõdési Központban
tartotta VII. kongresszusát a Független Rendõr Szakszerve-
zet (FRSZ). A legfõbb döntéshozó fórum – november 26-28
közötti – ülésén az alapszabály és a program elfogadása
után megválasztották a legfontosabb tisztségviselõket is. A
következõ öt esztendõre Szél József régi-új elnökként,
Pongó Géza régi-új fõtitkárként, Dávid Tibor fõtitkár-he-
lyettesként, míg Baranyi Róbert ellenõrzõ bizottsági elnök-
ként kapott bizalmat. A kongresszus legfontosabb történé-
seit az alábbiakban olvashatják.

Több hónapos intenzív elõkészítõ- és szervezõ munka, a
kongresszusi helyszín és szálláshely gondos kiválasztása után,
már a kongresszus megkezdése elõtti napon, november 25-én is
sok küldött megérkezett a hajdúszoboszlói HungaroSpa Termál
Hotelbe. Ezalatt az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának
munkatársai – dr. Varga Ferenc irodavezetõ irányításával – elõ-
készítették a helyszínt, berendezték, szinte újjáformálták a Ko-
vács Máté Mûvelõdési Központot. 

Az elnöki megnyitó
A küldöttek beérkezése, a mandátumok

igazolása, majd a regisztrálás után – novem-
ber 26-án – kezdte meg munkáját az FRSZ
VII. kongresszusa. Szél József, az FRSZ el-
nöke – a köszöntõ szavak után – megnyitó-
jában elmondta, hogy az elmúlt 5 esztendõ
bõvelkedett eseményekben, eredmények és
kudarcok egyaránt érték a szakszervezetet. 

- Aligha volt olyan kongresszusi ciklus,
amikor ennyi – testületi mûködést meghatározó – esemény tör-
tént, mint a mostani, 2002-2007 közötti idõszakban – mondta az
FRSZ elnöke.

Mandátumok, munkabizottságok és tisztségviselõk
A kongresszuson Kerekes Tamás, a mandátumvizsgáló

bizottság elnöke azt jelentette, hogy a 2007. júniusi taglét-
szám-nyilvántartás alapján – a mintegy 7.000 tag után megvá-
lasztott – 159 küldöttbõl 148 (93%) érkezett meg, tehát a kong-
resszus határozatképes. A bizottság elnöke hozzátette, hogy a
legnagyobb létszámú (19) küldött a BRFK-tól érkezett, a kong-
resszuson az alapító tagokat tizennégyen, a szebbik nemet pe-
dig negyvennégyen képviselik.

A határozatképesség megállapítása és a levezetõ elnökök –
Balázs Sándor és Balázs László – megválasztása után a 

kongresszus tisztségviselõinek, munkabizottsági tagjainak meg-
választása, illetve a személyi összetétel pontosítása következett.

A bizottsági beszámolók
A kongresszus ügyrendjének, majd munkarendjének meg-

szavazása után arról is döntöttek, hogy a fõtitkári beszámoló az
eredeti napirend szerint, a kongresszus második napján hangzik
majd el. 

Gellén Attila, GEB elnök beszámolója során – a szóbeli ki-
egészítésben – elhangzott, hogy a bizottsági mûködés nehézsé-
gei ellenére az FRSZ történetében, ebben a ciklusban történt a
legtöbb, tagszervezeteket és a KKI-t is érintõ ellenõrzés. 
Kovács György régióelnök hozzászólásában az ellenõrzések
végrehajtásának módjáról – szúrópróbaszerû vagy tételes – ér-
deklõdött. A GEB elnökének beszámolóját az FRSZ kongresz-
szusa nem fogadta el. 

A FEB elnökének beszámolója során elhangzott, hogy a bi-
zottság 8 témakörben tevékenykedett – felkérésre. Baranyi
Róbert elmondta, hogy munkájuk során nemegyszer Alapsza-
bály – és programellenes mûködést is feltártak. A bizottság
munkáját a kongresszus elfogadta. 

Ezt követõen bejelentették, hogy panasz és beadvány – a
megadott határidõig – nem érkezett a bizottság elé. 

Vita az Alapszabályról
Az Alapszabály-módosítási

javaslatok vitája során – dr.
Topánka Erika dokumentum-
szerkesztõ-bizottsági elnök ve-
zetésével, egyebek mellett – a
tagsági viszony keletkezésérõl,
az FRSZ szervezetérõl, így a
speciális érdekek képviseleti
módjáról, az önálló tagsággal
rendelkezõ tagozatok mûködé-
sérõl, valamint a küldöttrend-
szer megváltoztatásáról is tár-
gyaltak. A javarészt Szegeczki
Vince régióelnök által beter-
jesztett módosító javaslatok
alapján – többek között – a fõ-
titkár-helyettesi funkcióról történõ szavazás mikéntjérõl, vala-
mint a függetlenített tisztségviselõk javadalmazásáról is döntöt-
tek.

A november 27-i regisztráció után folytatódott az Alapsza-
bály vitája. 155 küldött elõtt dr. Topánka Erika – egyebek mel-
lett – a megyei titkári értekezletek lebonyolításával, az FRSZ
kongresszusa és a tagszervezetek által választandó tisztségvise-
lõkkel kapcsolatban terjesztette a küldöttek elé a módosító ja-
vaslatokat. Komáromi Zoltán a szakszervezet képviseleti jogú
személyeirõl, az elnöki és a fõtitkári hatáskörökrõl ismertette a
régiója módosító javaslatát, szerinte szükséges az elsõ számú
vezetõ megnevezése, s ez – szerinte – a mindenkori elnök le-
gyen. Szél József, az FRSZ elnöke hozzászólásában azt fogal-
mazta meg, hogy szükséges lenne tudni, mit vár el a kongresz-
szus az elsõ számú vezetõtõl, s azt – az Alapszabályban is rög-
zítendõ – tevékenységet fõállásban vagy társadalmi munkában

A küldöttek a folytonosságra voksoltak
KONGRESSZUST TARTOTT AZ FRSZ
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kell-e ellátni. Pongó Géza fõtitkár és Dávid Tibor általános
ügyvivõ is a jelenlegi rendszer mellett érveltek, mint mondták,
ha a feladatok továbbra is megoszlanak az elnök és a fõtitkár
között, akkor lehet eredményesen képviselni a tagság érdekeit.
A kongresszus az eredeti változatot fogadta el. 

Emellett a tagszervezeteknél választandó tisztségviselõkrõl,
az új funkcionárius, a gazdálkodási felelõs intézmény bevezeté-
sérõl és a tagdíjfizetés rendjérõl is döntöttek. 

(A pontos módosításokról dr. Topánka Erika által írt – la-
punk 8.oldalán található – részletes beszámolóból informálód-
hatnak – a szerk.)

Csapatzászló-avatás

A kongresszus ünnepélyes megnyitója során, miután a leve-
zetõ elnök köszöntötte a megjelent prominens vendégeket –
köztük dr. Piros Attilát, az IRM szakállamtitkárát, dr. Sipos
Gyula r. dandártábornokot, az ORFK gazdasági fõigazgatóját,
Gaskó Istvánt, a LIGA szakszervezetek elnökét és Kónya Pé-
tert, az FRDÉSZ elnökét - a Himnusz, majd a csapatzászló be-
hozatala következett. 

Dr. Béli László, Feketéné Barta Edit, Szalai László alapító
tagok hozták be a Független Szakszervezetek Demokratikus Li-
gája (LIGA) által adományozott csapatzászlót. Az ünnepi be-
szédek sorát a LIGA elnöke kezdte. 

Gaskó István beszédében elmondta, hogy az FRSZ 1989-es
megalakulása komoly civil tett volt, ez hozta közel a rendõri hi-
vatásukat ellátókat a társadalomhoz. 

- A szakszervezet létrehozása, majd a LIGA szakszervezetek-
hez való csatlakozása fontos tett volt. Az elmúlt idõszak nyilvá-
nossá tette, hogy együtt tudunk mûködni, a hivatásukat ellátó
rendõröknek is fontos, hogy szabadidejükben ugyanolyan civi-
lek legyenek, mint bárki más. Az is fontos persze, hogy szerve-
zett formában történjen mindez. 

A LIGA ehhez kívánt keretet adni, ez a gyümölcs pedig már
ma is látható, hiszen a LIGA talán a legerõsebb szakszervezeti
konföderáció Magyarországon. Most a 10 millió magyar állam-
polgár érdekében olyat tehetünk, ami kimagasló tettként vonul-
hat be a szakszervezeti mozgalom történelmébe. 

Az adományozott csapatzászlóval kapcsolatban Gaskó Ist-
ván kijelentette, hogy a zászló az identitás és az összefogás jel-
képe.

- A csapatzászló elõtt fogadják el az Alapszabályt, a progra-
mot, a csapatzászló mindig jelen lesz munkájuk során – mond-
ta a LIGA elnöke. 

Az EU csatlakozás, a közszféra, valamint a rendõrség átszer-
vezésével kapcsolatban a LIGA elnöke azt mondta, hogy mind-
ez állandó kockázattal jár a munkavállalók számára.

- Úgy látom, hogy a LIGA, az FRDÉSZ és az FRSZ közösen

olyan támogatást tud biztosítani a tagságnak, amely remélhetõ-
leg kevesebb véráldozattal jár majd. A LIGA nemcsak Magyar-
országon, hanem Európában és a világban is képes fellépni a
tagság érdekében. Ebben az ünnepélyes pillanatban sok sikert,
sok jó döntést kívánok és fogadják õszinte megbecsülésünk jelé-
ül a csapatzászlót – mondta a LIGA elnöke. 

Ezt követõen Gaskó István felkötötte a zászlószalagot, majd
Szél József FRSZ elnök szólt a küldöttekhez.

- Rendkívül felemelõ érzés átvenni a csapatzászlót, hiszen a
legtöbb ember életében egyszer sem adódik ilyen pillanat, ne-
kem viszont már másodszor adatik meg ez a lehetõség. 18 évet
dolgoztunk, mire ismét eljött a pilanat, amikor megkapjuk ezt a
zászlót. Szükséges, hogy a jövõben is együtt tudjunk eredményes
tevékenykedni. Azt ígérem az adományozónak, hogy a követke-
zõ kongresszuson már büszkén, még több sikerrõl beszámolva
emlékezhetünk e pillanatra.

Dr. Béli László alapító tag beszédében elmondta: a rendõrök
jogainak biztosítása jelenti az állampolgárok számára a bizton-
ságot. Becsüljük meg a zászlót, menjünk tovább azon az úton,
amelyen mi, alapítók 18 évvel ezelõtt elindultunk. 

Miután Pongó Géza fõtitkár õrzésre átvette a zászlót, dr. Pi-
ros Attila, az IRM szakállamtitkára, dr. Sipos Gyula r. dandár-
tábornok, az ORFK gazdasági fõigazgatója, Branko Prah, a
CESP elnöke, majd Kónya Péter, az FRDÉSZ elnöke is emlék-
szalagot kötött a csapatzászlóra. 

Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

Beszámolók, hozzászólások és a vita
Az FRSZ elnökének – a beszámolóhoz fûzött – szóbeli ki-

egészítése során elhangzott, hogy az elõzõ 5 esztendõ feladat-
rendszere hasonlít az elmúlt ciklusokhoz. Szél József elnök be-
szélt az aktualitásokról is. 

- Egy rendvédelmi érdekvédelmi szervezet esetén nem jó
megoldás az utcára vonulás, de – úgy tûnik, érdekeink védelmé-
ben – jelenleg nincs más, nincs jobb módszer. Van mit tennünk,
csak az kérdés, hogy miként tudunk tömegeket megmozgatni a
legfontosabb társadalmi kérdésekben. Vannak jó francia és né-
met példák, így kellene nekünk is a demokrácia keretei között
élni - és helyesen élni.

A hatékony és eredményes szakszervezeti munka alapfeltéte-
le az egység. Csak rajtunk múlik, hogy az egyéni érdekeket fél-
retéve, tudunk-e a közösség érdekében cselekedni.

Az FRSZ fõtitkára, Pongó Géza – írás-
beli beszámolójához fûzött – szóbeli kiegé-
szítésében azt mondta: mindenki tudja mi
áll az FRSZ mögött, hiszen együtt dolgozva
végeztük el tennivalóinkat.

,,A 18 év rendészeti dolgozók szolgála-
tában” címet viselõ szóbeli kiegészítés so-
rán – egyebek mellett – a kollektív érdek-
képviseletrõl, a régiós irodák kialakításáról,
a tisztségviselõk folyamatos elfogadtatásá-

ról, a kommunikációról, így a dinamikus információs rendszer-
rõl is szólt a fõtitkár. 

Miután sorra vette az elmúlt évek nyomásgyakorló akcióit,
azt mondta: az eredményekkel nem lehetünk elégedettek, de a
lelkiismeretünk tiszta, szégyellni valójuk azoknak van, akik ar-
ra kényszerítenek bennünket, hogy az utcán képviseljük jogain-
kat, ott küzdjünk jogos járandóságainkért. 

Az egyéni érdekvédelem területén – többek között – a jogse-
gélyszolgálat tevékenységérõl, a szakszervezet által biztosított
kedvezményes szolgáltatásokról, a pihentetési lehetõségekrõl,
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valamint az eredményes Police Caritas alapítványi tevékenysé-
gérõl is szólt.

Miután a közösségi élet eseményeit vette számba, a repre-
zentativitásról, a jelenleg mintegy hétezres taglétszám alakulá-
sáról, majd a gazdálkodásról – a bevételek és a kiadások alaku-
lásáról – és a nemzetközi, valamint a hazai szövetségi kapcso-
latokról ejtett szót.

A jövõrõl szólva az FRSZ fõtitkára kiemelte: az érdekvédel-
mi munka eredményessége a humán érzékenységtõl, a szakmai
rátermettségtõl, valamint a hatékony kommunikációtól függ.
Nagy tolarenciára van szükség, az együttgondolkodás csak úgy
mûködik, ha együtt és egy irányba húzunk és nincs potyautas –
mondta Pongó Géza.

A küldöttek véleményei

Karácsony Béla, Hajdú-Bihar megyei küldött:
- A szervezõmunkában, az elõkészítésben vettem részt. Haj-

dúszoboszlóiként, mondhatni házigazdaként igyekeztem segíte-
ni: már hetekkel-hónapokkal ezelõtt megkezdtük a kongresszus
megszervezését, s azt hiszem – a lebonyolításban sem – vallot-
tunk szégyent.

Gere Ferenc, Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldött:
- Kollégáimat nagyon foglalkoztatja, hogy megkaphatjuk-e a

teljes 13. havi illetményt vagy csak annak felét vehetjük kézbe.
Emellett a szociális járandóságok és az üdültetési lehetõségek
foglalkoztatják leginkább a jászberényi kollégáimat, az általam
képviselt tagságot. 

Varga Lászlóné, Pest megyei küldött:
- Sok vélemény ütközött a kongresszuson, az Alapszabály vi-

tája kifejezetten tetszett. Mi, Pest megyei küldöttek a demokra-
tikus szabályok érvényesülése mellett érveltünk, tehát a kontroll
megtartása mellett azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a
szakszervezet vezetése a tagság véleményét képviselje minél
markánsabban.

Bakó Károly, FRSZ-BV tagozat titkár: 
- Több hónapja jelen vagyok az ügyvivõ-testületi üléseken,

az itt felmerült, általam képviselt gondokat, problémákat az
FRSZ fõtitkára markánsan képviseli a különbözõ érdekegyezte-
tõ fórumok rendezvényein, így egyebek mellett a SZÉF ülésein.
Itt, Hajdúszoboszlón hetvenkilenc bv-s kollégát képviselhettem
– többedmagammal.

Borsos Fruzsina, miskolci RSZKI küldött:
- Megváltoztatták a rendészeti szakközépiskolák képzési

rendszerét, így alig-alig vagyunk gyakorlaton. Ezért is tartom
fontosnak és ezúton is megköszönöm, hogy már ilyen fiatalon
jelen lehettem a szakszervezet legfõbb döntéshozó fórumának
ülésén.

A vendégek hozzászólásait dr. Piros
Attila kezdte. Az IRM szakállamtitkára
szerint az FRSZ nélkülözhetetlen a min-
dennapi munkában. A határõrség és rend-
õrség integrációjáról szólva elmondta,
hogy az érdekképviseleti szervezetek nél-
kül nem lehet a rendõrökrõl beszélni. 

Ezt követõen a szakállamtitkár felkérte
az FRSZ-t, hogy vegyen részt a 2008 janu-
árjától induló – a Hszt.-t felülvizsgáló – munkában. 

Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok be-
szédében elmondta, hogy az FRSZ-szel törté-
nõ együttmûködés korrekt és kiegyensúlyo-
zott. Az ORFK gazdasági fõigazgatója beszá-
molt arról, hogy az ORFK milyen eszközök-
kel segíti, segítette az FRSZ mûködését. 

- Az integráció senki által nem járt pá-
lya, a 45 ezres létszám új struktúrában vál-
lal munkát, a következõ 3-5 évben a szerve-

zet konszolidációja lesz a legfontosabb – mondta a tábornok.
Kónya Péter, az FRDÉSZ elnöke nagyon küzdelmes idõ-

szaknak nevezte az elmúlt 5 évet. 
- Igaz, hogy amikor a hivatásunkat választottuk, nem az utcai tün-

tetéseket, hanem az állam nyújtotta tisztességes megélhetést választot-
tuk. Most ott tartunk, hogy 1998-99 után újra azért kell küzdeni, hogy
a megszerzett juttatásainkat meg tudjuk õrizni – ez szomorú. 

Pedig a Hszt., - amíg a kormányoknak, a reformokra hivat-
kozva nem sikerült a rendszert szétverni – jó törvény volt. Fel
kell készülnünk az összefogásra, a közös érdekvédelemre, hi-
szen egyenként szerényebbek, együtt viszont komolyabbak a le-
hetõségeink. Ilyen helyzetben nem megosztani, hanem koncent-
rálni kell – mondta Kónya Péter FRDÉSZ elnök. 

Holecz Gábor, a VPFSZ elnöke kiemelte: a partnerség a
jelenlegi vezetéssel baráti viszonnyá alakult. Az FRSZ munkája
sok esetben minta volt számunkra, a nemzetközi kapcsolatok te-
rén rengeteg példát átvettünk és már sikereink is vannak.

Mészáros Géza, a Hosz elnöke hozzászólásában elmondta,
hogy a kongresszus ünnepi esemény. Különösen az, ha 18 esz-
tendõs, ha nagykorú a szakszervezet.

- Közös mezõ az FRDÉSZ, s a szövetség eljutott oda, hogy –
az eredményes jövõ, a hatékony érdekvédelem miatt – meg kell
reformálni a mûködését. 

Ezt követõen a katonai érdekvédelem sikereirõl történõ be-
számoló után elmondta, hogy az FRSZ jelenlegi vezetése érde-
mes a bizalomra.

Gérarde Greneron, a CESP fõtitkára hozzászólásában –
egyebek mellett – elmondta: nagyon fontos számára, hogy itt
lehet a kongresszuson.    

- Elõször 1999-ben találkoztam az FRSZ vezetõivel, azóta
követem figyelemmel a rendõrszakszervezet munkáját. Ne-
künk, Európa rendõreinek közös célunk, küldetésünk van, ez
pedig az állampolgári biztonság, a szabadságjogok megte-
remtése. A küldetés számunkra élethivatást jelent, s teljes em-
bert kíván.

Branko Prah, a CESP (Rendõrszakszervezetek Európai
Tanácsa) elnöke kiemelte: az FRSZ hangjára már a CESP-en
belül is odafigyelnek, tudom, hogy közösen erõsebbek va-
gyunk, s most – a jövõ érdekében – kell meghoznotok jó dön-
téseiteket.

Tyihomir Klimovszki, a macedón rendõrszakszervezet
elnöke – egyebek mellett – elmondta: fontos kérdés, hogyan
védjük meg azokat, akik a többi állampolgárt védik, vagyis ho-
gyan lehetséges a rendõröket megvédeni.
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Emil Rashev, a bolgár rendõrszakszervezet elnöke azt
hangsúlyozta, hogy immár 1991-óta van a magyar szakszerve-
zettel kapcsolatuk. 

Közös cél, hogy mind a bolgár, mind a magyar rendõrök il-
letményét európai szintre emeljük – mondta az elnök.

Zdravko Loncar, a horvát rendõrszakszervezet nevében
azt hangoztatta, hogy a munkakörülmények, a fizetés és a nyug-
díj érdekében kell együttmûködni 

A holland rendõrszakszervezet elnöke kiemelte: a dolgok
változnak, csak nem mindig olyan gyorsan, amilyen gyorsan sze-
retnénk. Használjátok ki az idõt, amit mi, hollandok csaknem 100
év alatt értünk el, Ti biztosan hamarabb eredményesebbek lesztek,
mint mi. A pár évvel ezelõtti csatlakozás után mára Magyarország
a ,,CESP focicsapatának egyik legjobb játékosává vált”.

Vita
Késõbb, a beszámolókról szóló vita során – egyebek mellett

– kérdéseket tettek fel a fõtitkári beszámolóval kapcsolatban.
Többen megfogalmazták, hogy a tagság létszámának alakulása,
valamint a fiatalok és a nyugállományba készülõk sorsának fi-
gyelemmel kísérése is kulcskérdés. Arról is érdeklõdtek, hogy a
GEB nem elfogadott beszámolójáról és a több tagszervezetnél
is tapasztalható nem megfelelõ együttmûködésrõl mi a vélemé-
nye az FRSZ fõtitkárának. 

- Megfelelõ együttmûködés van a munkáltató és a szakszer-
vezet között. Ám ez az együttmûködés nem tölt el bennünket
megelégedettséggel. Valóban nem sikerült még a BRFK új fõka-
pitányával tárgyalni, de ez nem a mi hibánk, reméljük, hogy a
félreértések rendezõdnek és hamarosan egyeztethetünk Tóth
dandártábornokkal – mondta a fõtitkár.

Szalai László régióelnök jövõre vonatkozó kérdésére vála-
szolva Pongó Géza elmondta, hogy valóban javítani kellene a
tagtoborzó-munkát, emellett elõ kellene készíteni az FRSZ és a
Rendészeti Védegylet közötti fúziót is. A fõtitkári beszámolót
101 szavazattal elfogadta a kongresszus.       

Az FRSZ kongresszusa – a második nap végén – jóváhagy-
ta a gazdálkodási szabályzatot is. 

A régi-új elnök és fõtitkár az FRSZ élén
Az Alapszabály módosításáról szóló zárószavazás végén, -

dr. Reményi László rövid szóbeli kiegészítése után – az FRSZ
programját fogadta el a kongresszus. 

Ezt követõen Daragó István ismertette a vezetõ tisztségvise-
lõkre érkezett jelöltek neveit, elmondta, hogy Szél József és

Szegeczki Vince a két elnökjelölt. Miután a két jelölt röviden
bemutatkozott, illetve ismertette elképzeléseit, voksolás követ-
kezett, melynek eredményeként a kongresszus - nagy több-
séggel - Szél Józsefet további öt évre megerõsítette elnöki tiszt-
ségében.

Szél József régi-új elnök lapunknak – megválasztása után –
nyilatkozott.

- Jelenleg az a legfontosabb, hogy olyan szakszervezeti formá-
ció alakuljon ki, amelyben a mostaninál hatékonyabban mûködõ
egységes rendszer formálódhat. A folyamatosság biztosítása mel-
lett az is lényeges, hogy a rendvédelmi szféránál mûködõ szakszer-
vezetek összefogása még fokozottabb mûködési feltétel legyen.

A fõtitkár-jelöltek személyére Pongó Géza, dr. Varga Ferenc,
Orgovány Zoltán, Kis Zsolt László, Kovács György, valamint
Szegeczki Vince kapott jelölést. Miután Orgovány Zoltán, Kovács
György és dr. Varga Ferenc visszalépett a jelöléstõl, Pongó Géza
hivatalban lévõ fõtitkár – a szavazás elõtt – elmondta, hogy a prog-
ram szellemében kell a következõ 5 esztendõben is tevékenykedni.

Kis Zsolt László fõtitkár-jelölt – rövid
személyes bemutatkozása után – elmondta,
hogy ez a szakszervezet már nem az, amit
Fábián Ágota volt fõtitkár felépített. 

- Olyan szakszervezeti vezetõt kell válasz-
tani, aki nem alkuszik meg a rendõrség legfel-
sõ vezetõivel. A szakközépiskolást, a tiszthe-
lyettest, a tisztet és a fõtisztet is, de elsõsorban
az embert kívánom képviselni – mondta a jelölt.

A voksolás lefolytatása után a szavazatszámláló bizottság
elnöke bejelentette, hogy az FRSZ fõtitkárává - szoros
szavazás eredményeként - egy újabb ciklusra Pongó Gézát
választották meg.

A következõ idõszakról Pongó Géza lapunknak – egyebek
mellett – elmondta, hogy elõ kell készíteni a Rendészeti Véd-
egylet és az FRSZ jövõbeni fúzióját.

- Nagyon sok feladat áll elõttünk, követni kell az elmúlt idõ-
szakban elért eredményeket, ugyanakkor tudjuk, hogy megúju-
lásra is szükség van. Céljaink között szerepel a tagtoborzás, a
szervezetépítés, a tisztségviselõk képzése, felzárkóztatása, az ál-
lomány és a tagság markáns képviselete, illetve a nemzetközi és
hazai szövetségi együttmûködés folytatása. Készülünk, tárgya-
lunk a Rendészeti Védegylettel, az esetleges fúzióról, az együtt-
mûködésrõl hogyanjáról pedig majd a testületek döntenek.   

Fõtitkár-helyettessé Dávid Tibort, Demján Zsoltot, Sze-
geczki Vincét, Kovács Györgyöt, dr. Varga Ferencet és Gom-
bos Józsefet jelölték. A jelölést azonban csak hárman: Dávid
Tibor, Kovács György és Gombos József fogadták el, akik kö-
zül végül is Dávid Tibort választották meg fõtitkár-helyettessé,
az EB elnöke pedig Baranyi Róbert lett. Gratulálunk minden
megválasztott tisztségviselõnek! 

A tisztújítás folytatódni fog. Az FRSZ fõtitkár-helyettesétõl,
Dávid Tibortól megtudtuk, hogy a VII. kongresszus által hozott
határozat szerint 2008. január 31-ig meg kell tartani a régió-tit-
kári értekezleteket (a régióhoz tartozó megyék FRSZ tagszerve-
zeti titkárai részvételével – ahol a régióelnököt (ügyvivõ) vá-
lasztják meg, majd február 28-ig az OV-t össze kell hívni, itt
kell megválasztani az általános ügyvivõt. A megválasztott ügy-
vivõk függetlenítésérõl a fõtitkárnak intézkednie kell.

A kongresszuson Kövesi László, az Elsõ Rendõri Nyugdíj-
pénztár Elnöke aktuális tájékoztatást adott az elõtakarékossági
lehetõségekrõl, illetve a pénztári tagságról. Az ülések közötti jó
hangulatról pedig a Bakó Károly vezette California Band gon-
doskodott. A zenekar a Hotel alagsorában szórakoztatta a kong-
resszusi küldötteket. 

Szita Róbert
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc
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A Független Rendõr Szakszerve-
zet 2007. november 26-28-án,
Hajdúszoboszlón tartott Kong-
resszusa módosította az Alapsza-
bályt.

A változtatás fõbb elemei:
Az FRSZ-nek továbbra is - a

rendõrség szervezeti struktúrájá-
hoz igazodóan - helyi, területi, re-
gionális és országos szervezetei
vannak. A szervezeti szinteknek

megfelelõ testületek száma azonban csökkent, egyszerûbb,
átláthatóbb rendszer alakul ki:

- helyi szinten: a taggyûlés,
- területi szinten: a megyei (intézményi) titkári értekezlet,

a régió-titkári értekezlet és a régió-elnökség,
- országos szinten: az Ellenõrzõ Bizottság, a Tagozattitká-

ri-értekezlet, az Országos Választmány és a Kongresszus
a döntéshozó testület. 

A testületek számának csökkentésével erõsítette az egy-
személyi vezetõk eszközrendszerét. 

Az FRSZ-nek továbbra is két „elsõ számú” vezetõje van:
az Elnök, aki egyben a két Kongresszus közötti legfõbb dön-
téshozó testület: az Országos Választmány vezetõje, s akinek
feladata az Alapszabály- és Program szerinti mûködés fel-
ügyelete, ellenõrzése; és a Fõtitkár, aki a végrehajtás, a napi
operatív tevékenység irányítója és egyszemélyi felelõse. Azt
is rögzíti az Alapszabály, hogy az elnöki tisztség csak társa-
dalmi megbízatással látható el.

Az eddigi Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság és a Fel-
ügyelõ Bizottság helyett a jövõben egy testület, az Ellen-
õrzõ Bizottság látja el mind az Alapszabály szerinti mû-
ködés felügyeletét, mind a gazdasági tevékenység ellen-
õrzését.

A mindennapi érdekképviseleti tevékenység erõsítése ér-
dekében a Kongresszus fõtitkár-helyettesi tisztséget létesített,
amelynek betöltõje a Fõtitkár akadályoztatása esetén, annak
teljes jogkörében jár el.

Az országos szintû érdekképviseleti tevékenység ellá-
tásában fontos szerepet játszó általános ügyvivõt – a
Kongresszus helyett – az Országos Választmány fogja
megválasztani, a régió-elnököket pedig a régió-titkári ér-
tekezlet.

A fõtitkár mellett mûködõ Ügyvivõ Testület megszûnt,
eddigi tagjai: az általános ügyvivõ és a régió-elnökök azon-
ban továbbra is ügyvivõkként végzik országosan az érdek-
képviseleti munkát azzal a megkötéssel, hogy a régió-elnö-
kök tevékenységének legalább felét régiójuk területén fejtik
ki.

Kötelezõvé teszi az Alapszabály gazdasági felelõs válasz-
tását a jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységek-
nél, amelyek immár nemcsak a tagszervezetek, hanem öt ne-
vesített megyei titkári-értekezlet.

A megválasztott tisztségviselõk mandátuma továbbra is
öt évig tart, azonban a Kongresszus által választottak ese-
tében új szabály, hogy az õ mandátumuk – választásuk 
idõpontjától függetlenül – a következõ rendes Kongresszu-
sig tart.

A döntéshozó testületeknek – az eddigi küldöttek he-
lyett – a szakszervezeti életben jóval nagyobb szerepet
vállaló titkárok és megyei (intézményi) elnökök lesznek a
tagjai.

A testületi döntést – az eddigi létszámarányos helyett – a
létszám szerinti szavazás váltja fel, vagyis egy-egy döntés-
nél a titkárok annyi szavazattal rendelkeznek, ahány tagja
van a tagszervezetnek. Ezt azonban kiegészíti egy kisebbsé-
gi klauzula, mely szerint a testületi döntés csak akkor ered-

ményes, ha a szavazásra jogosultak legalább 40 %-a azono-
san szavaz. Ennek az a jelentõsége, hogy így a nagy tagszer-
vezetek nem szavazhatják le a kicsiket csupán a létszámuk
alapján.

Ehhez kapcsolódóan a tisztségviselõ választásnál a - nyílt
jelölés mellett – a titkos szavazás csak a tagszervezeteknél
marad meg. A többi testületnél pedig pontosan szabályozza a
létszám szerinti, urnás szavazás módját.

A speciális érdekek megjelenítésére alakult testületek kö-
zül a jövõben csak az önálló tagsággal rendelkezõ, „kvázi
megyei” szerveket ismeri el az Alapszabály Tagozatként, a
többi tanácskozó jelleggel mûködõ szekcióként folytatja te-
vékenységét.

Széles körben határozza meg az Alapszabály azok körét,
akik – a Belügyminisztérium megszûnését követõen különbö-
zõ minisztériumi és kormányzati feladatokat ellátó szervek-
nél dolgoznak – az FRSZ teljes jogú tagjai lehetnek.

Az új Alapszabály megteremti a lehetõségét – a mindenko-
ri költségvetés függvényében – a tisztségviselõk, alkalmazot-
tak és megbízottak plusz javadalmazására, elsõsorban a füg-
getlenítések miatt kiesõ pótlékok miatti illetménycsökkenés el-
lensúlyozására.

A nyugdíjasok, GYES-en, GYED-en lévõk tagdíját – az ed-
digi 300,- forintról 500,- forintra emelte azzal, hogy ez az ösz-
szeg, valamint a pártoló tagok által befizetett vagy felajánlott
pénz, vagy javak teljes egészében a tagszervezetnél maradnak.

A Kongresszus megalkotta az FRSZ Gazdálkodási Sza-
bályzatát – a gazdálkodási rendre és költségvetési feladatok-
ra vonatkozó általános szabályok rögzítésével -, amely az
Alapszabály mellékletét képezi.

Dr. Topánka Erika
elnök, dokumentum-szerkesztõ bizottság

Amit az új Alapszabályról tudni kell
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JÓ TUDNI!!!
2007. november 7-én jelent meg a Magyar Közlöny 149. számá-
ban a szolgálati nyugdíjjal összefüggõ egyes törvénymódosítá-
sokról szóló 2007. évi CXXII. törvény, amely módosította:

- a fegyveres szervek szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvényt (Hszt.),

- a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényt
(Hjt.), valamint

- a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvényt (Mpt.).

A módosítás lényege:
Kimondja, hogy a hivatásos állomány tagja a tényleges

nyugállományba helyezésekor választhat:
• a korábban rögzített és az évenkénti emelésekkel növelt, il-

letve
• az e törvény szerint rögzített és az évenkénti emelésekkel

növelt, valamint
• a tényleges nyugállományba helyezésekor megállapított
nyugdíja között.
E körben eltörli azt a jelenlegi szabályt, miszerint a nyugdíj

rögzítését követõen csak legalább 365 nap elteltével lehet ismé-
telten nyugdíj-megállapítást végezni.

Lehetõvé teszi a már nyugállományba helyezett hivatásos ál-
lományú visszavételét is azzal, hogy a visszavételt követõen –
legalább 365 nap tényleges szolgálati idõ megszerzése után – az
érintett szolgálati viszonyának megszüntetésekor szintén vá-
laszthat a korábbi vagy az újabb rögzített nyugdíjának az éven-
kénti emelésekkel növelt összege között.

Annak a hivatásos állományúnak, akinek a szolgálati nyug-
díjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ide-
je 2007. december 31-én eléri vagy meghaladja a 20 évet, a
2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabá-
lyok szerint meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapíta-
ni (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása
nélkül. Az így rögzített nyugdíjat megilleti a 2008. évi emelés
összege is.

E rögzítésnél a közvetlenül megelõzõ 365 nap alatt a szolgá-
lati viszony keretében elért, a kifizetés idõpontjában hatályos
jogszabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illet-
ménynek és illetmény jellegû juttatásoknak az elért jövedelem-
bõl levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegé-
vel, továbbá a fennmaradó összegre képzett személyi jövede-
lemadó összegével csökkentett, azaz nettó illetmény összege
havi átlaga 

a) 20 év betöltött szolgálati idõ esetén 60%-ával, 
b) 21 év betöltött szolgálati idõ esetén 61%-ával,
c) 22 év betöltött szolgálati idõ esetén 62%-ával,
d) 23 év betöltött szolgálati idõ esetén 63%-ával,
e) 24 év betöltött szolgálati idõ esetén 64%-ával,
f) 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idõ esetén a tény-

leges szolgálathoz tartozó, a 184. § szerint számított százalékával
kell számolni.
A hivatásos állományú – a nyugdíjba vonuláskor hatályos

törvényi rendelkezésektõl függetlenül – teljes összegû szolgála-
ti nyugdíjra jogosult, ha

a) 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõvel ren-
delkezik és

aa) szolgálati viszonya a törvény 56. § (1) bekezdésének a)-
d) pontja létszámcsökkentés, átszervezés, szolgálati nyugellá-
tásra való jogosultság megszerzése, valamint berendelés vagy
más szervhez vezénylés, illetve nemzetközi szervezetnél végzett
tevékenység megszüntetése után ha az érintett részére beosztás
nem biztosítható és rendelkezési állományba sem helyezhetõ ,
56. § (2) bekezdésének c) pontja a vezetõi kinevezés visszavo-
nását követõen beosztás nem biztosítható , illetõleg egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szûnt meg, vagy

ab) szolgálati viszonya megszûnésekor az 50. életévét már betöltöt-
te, vagy egészségkárosodása a 40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy

ac) 57. életévét betöltötte; vagy
b) 57. életévét betöltötte, tényleges szolgálati viszonyban

legalább 10 évet eltöltött és rendelkezik a társadalombiztosítási
szabályok szerint számított 25 év szolgálati idõvel.

Kimondja a törvény, hogy a magán-nyugdíjpénztár tagja
2010. december 31-ig visszaléphet a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe, ha:

• önkéntes döntése alapján vált a pénztár tagjává és
• a Hszt-ben, illetve a Hjt-ben meghatározott szolgálati vi-

szonyban áll, és
• 2007. december 31-én legalább húsz év a Hszt., illetve a

Hjt. szerinti tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szol-
gálati idõvel rendelkezik.

Azt is szabályozza a törvény, hogy az érintett személyeket a
Hszt., illetve a Hjt. szerinti nyugdíjmegállapító szervek 2008.
február 28-ig tértivevénnyel ellátott levélben értesítik a vissza-
lépés lehetõségérõl, amelyben tájékoztatják õket a magán-
nyugdíjpénztári tagság várható elõnyeirõl, illetve kockázatairól.

E törvény, és ezáltal az e törvénnyel megállapított szabályok
2008. január 1-jén lépnek hatályba (tehát a magán-nyugdíjpénz-
tárból való visszalépés is csak ezt követõen lehetséges!).

Jogsegélyszolgálat

Szakszervezetünk ismét sikert könyvelhet el!
Egyik tagunk azért indított munkaügyi pert, mert nyugdíjba

vonulásakor (2007-ben) a munkáltató nem váltotta meg a 2005.
évben ki nem vett 28 nap szabadságát. Felperes elõször szolgálati
panaszt nyújtott be, amit az állományilletékes parancsnok elutasított,
majd ugyanezen álláspontra helyezkedett a megyei fõkapitányság is,
hivatkozva arra, hogy a dolgozó nem tudta igazolni azt a tényt, hogy
a szabadsága kiadását írásban kérte volna a munkáltatótól. 

A bíróság keresetünket megalapozottnak találta,
indokolásában kifejtette, hogy a Hszt 97.§ (5) bekezdése szerint
a szabadság pénzbeli megváltására többek között a szolgálati viszony
megszûnése esetén kerülhet sor. Az említett jogszabály tehát

pontosan, taxatíve meghatározza a szabadság pénzbeli
megváltásának eseteit. A bíróság külön kitért arra, miszerint nem
bír jogi relevanciával az, hogy miért nem került sor a szabadság
esedékesség évében történõ kiadására. 

Tehát a szabadság kiadása a munkáltató kötelezettsége (Hszt
97.§(2) és (3) bek. ), és ez alól nem mentesíti a munkáltatót az
sem, ha a munkavállaló nem kérte külön a szabadság kiadását.
Amennyiben a szabadság kiadására nem került sor és a törvény-
ben meghatározott egyéb feltételek is fennállnak (így szolgálati
viszony megszûnése), úgy a ki nem adott szabadság pénzbeni
megváltására jogosult a dolgozó.

Jogsegélyszogálat

Siker a tárgyalóteremben
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A Tolna Megyei Bíróság ítéletében sajtó-helyreigazításra kö-
telezte a Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezetet a
Rend-Õr címû lapjában megjelent valótlan tényállítása miatt.
Az ítélet rendelkezõ része megállapította, valótlan a TMRSZ
cikkének azon tényállítása, hogy Pongó Géza a Független
Rendõr Szakszervezet fõtitkára „…az eredeti beosztásában
járó pénz dupláját teheti zsebre, a szakszervezeti tisztsége be-
töltésével járó kedvezményekkel együtt.”

Pongó Géza vezetõ szakszervezeti tisztségviselõvé tör-
ténõ választását megelõzõen a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Ügyeleti Osztályának ve-
zetõje volt. Pongó Gézát vezetõ tisztségviselésére tekin-
tettel az ORFK rendelkezési állományába helyezték, és il-
letményét a korábbi beosztása alapján állapították meg.

Pongó Géza a jogszabálynak megfele-
lõ illetményben és egyéb juttatásban
részesül (13. havi illetmény, étkezési
utalvány, BKV bérlet). 

A Bíróság az ítéletének szóbeli in-
doklásában rámutatott, hogy egy konk-
rét személyhez köthetõ javadalmazási
kérdéseket nem lehet elnagyoltan kezel-
ni. Ebben a körben felelõsen kizárólag
precíz nyilatkozatot lehet tenni, jogellenes valótlan tényt állí-
tani, és feltétlenül kerülni kell még az olyan állítást is, amely
hamis képzettársításra ad lehetõséget.

dr. Oláh Tamás
jogtanácsos

Sajtó-helyreigazításra
kötelezték a TMRSZ-t!

Dr. Oláh Tamás

A Hszt. 183. § (1) bekezdése alapján a szolgálati nyugdíj ösz-
szegét a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ
365 nap (szökõév esetén 366 nap) alatt a szolgálati viszony
keretében elért illetménynek és illetmény jellegû juttatások-
nak a számított személyi jövedelemadóval csökkentett összege
havi átlaga alapján kell megállapítani. 

Látható, hogy a hivatásos állomány tagja szolgálati nyug-
díjának összegét kizárólag a szolgálati viszony keretében el-
ért illetményének és illetmény jellegû juttatásainak alapulvé-
telével kell számítani (ún.: nyugdíjalap). 

A hivatásos állomány tagja azonban a Hszt. 65. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi szabályok korlátai között
más keresõ tevékenységet is folytathat. Felmerülhet a kérdés,
hogy e további jogviszonyában szerzett jövedelem után köte-
les-e nyugdíjjárulékot fizetni, vagy sem? A szabályozás akkor
racionális, amennyiben a további jogviszony jövedelme nem
esik a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alá, hiszen ellen-
kezõ esetben indokolt lenne e jövedelmet is beszámítani a
nyugdíjalapba.

Lássuk a hatályos rendelkezéseket! A társadalombiztosí-
tás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
31. § (7) bekezdése alapján a fegyveres erõk, a rendvédel-
mi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgála-
tok hivatásos állományú tagja a további jogviszonyából
származó jövedelme után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem
fizet.

Megállapíthatjuk, hogy a szabályozás racionális, mert
ugyan a további jogviszonyból származó jövedelem nem szá-
mít be a nyugdíjalapba, de a további jogviszony jövedelmébõl
nyugdíjjárulékot sem lehet vonni. 

Kérjük a tagságot, hogy akinek a további jogviszony-
ból (pl.: térfigyelõ kamerarendszerben megbízási jogvi-
szony) származó jövedelme után esetlegesen tévesen
nyugdíjjárulékot vontak, az keresse fel a Szakszervezet
Jogsegélyszolgálatát, akik eljárnak a helytelen levonás
korrekciója érdekében. A téves levonás a fizetési jegyzék
alapján ellenõrizhetõ. 

Ismét a nyugdíjszámításról, és a
nyugdíjjárulék levonásáról …

Még mindig nincs jogegységi határozat a
szakközépiskolai idõ beszámítása ügyében
Dr. Tordai Gábor, jogsegélyszolgálatunk vezetõje felvette a kapcsolatot a Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának veze-
tõjével, Dr. Murányi Katalinnal, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a szakközépiskolai idõ beszámítása ügyében döntés 
Karácsonyig várható.
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(Folytatás a 2. oldalról)
A Társadalmi Szolidaritás Napja alkalmából a Kossuth téri de-

monstrációra az ország több pontjáról érkeztek az FRSZ aktivistái
- velük beszélgettünk az állományt érintõ gondokról, a szakszerve-
zet helyi és országos feladatairól.

A Pusztaszentlászlón élõ dr. Jandó Zoltán a Független Rendõr
Szakszervezet Zala megyei elnöki tisztét is betölti. A Rendõrtiszti
Fõiskola elvégzése után jogi diplomát is szerzett szakszervezeti ak-
tivista szerint a megyei állomány mintegy 20%-ka tagja az érdek-
védelmi szervezetnek. S bár a munkahelyeken sok a szimpatizáns,
a létszám mégis stagnál.

- A központi döntések és állásfoglalások, a tárgyalások eredmé-
nyei - vagyis az információk - lassan érnek el hozzánk. A tagbõví-
tést szervezési gondok nehezítik - már a taglétszám megtartása is
jelentõs energiákat mozgósít. A fiatalok nehezen lépnek bármely
szervezet soraiba, mert õk is érzékelik, hogy a munkaügyi vitákban
meglehetõsen kicsi a szakszervezetek mozgástere. Ugyanakkor
vannak olyan szolgáltatásaink, melyek vonzóvá teszik az FRSZ-t az
állomány körében: ezek közé tartoznak a kedvezményes üdülési le-
hetõségek, különbözõ bérletek és más, költségkímélõ akciók. Szá-
mításaink szerint ha valamennyit igénybe veszik a szakszervezeti
tagok, éves szinten mintegy 160 ezer forintot takaríthatnak meg.

Jandó Zoltán a munkahelyi gondok között említette: alig találni
már az állományban negyven év feletti munkatársat, ezért hiányzik
a rutin, a tapasztalat. Ilyen körülmények között az új dolgozóknak,
a fiatal munkatársaknak nincs modellkép, nincs olyan komoly
szakmai tudással felvértezett kolléga, aki átsegíthetné õket a pálya-
kezdés nehézségein.

- Mindezen problémák ellenére szakszervezetünk képviselõi je-
len vannak a lakásbizottságban, hallatjuk hangunkat a segélyezésnél,

az egészségügyi ellátás problémáinak megfogalmazásánál, s sok
jogi kérdésben is véleményt nyilvánítunk. Összefoglalva, le kell
vonnunk a konklúziót: a jelenlegi helyzetben rendkívül nehéz az ál-
lomány elé pozitív, optimista jövõképet felvázolni. 

Pongó Géza, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára el-
mondta, hogy a testületi ülés egyhangúan hozta meg döntését, va-
gyis azt, hogy sztrájkjog hiányában szolidaritásunkat a demonstrá-
ción való részvétellel igazoljuk. A szakszervezet ugyanis szintén
tiltakozik a társadalombiztosítás privatizációja, az egészségügyi el-
látás átszervezése és a nyugdíjellátás számunkra kedvezõtlen átala-
kítása ellen.

A rendõrség és a határõrség integrációjával kapcsolatos infor-
mációk is bizonytalanná teszik a jövõt, s emiatt sokan kívánnak
nyugállományba vonulni. Azt érzékeljük, hogy a szakmaiság nem
mindig követhetõ nyomon az átszervezések során. Az irányítók-
nak, a jogszabályalkotóknak is tudniuk kell, hogy az integráció, s
ennek következménye számtalan esetben egzisztenciális kérdés-
ként vetõdik majd fel - ez szubjektív szempontból is érthetõ. Kez-
deményezzük, hogy a rendõrség és a határõrség összevonása után
független szakértõi vizsgálatok minõsítsék az integráció állomány-
ra gyakorolt hatását - ebben a munkában az érdekvédõk is aktivi-
zálni kívánják tagjaikat. Mondta a fõtitkár.

Sallayné Váczi Orsolya, a X. kerület szakszervezeti titkára sze-
rint elsõsorban a létszámgondokra vezethetõ vissza a állomány
rendkívül nagy leterheltsége. A tíz éve szolgálatban lévõ százados
úgy látja: különösen a járõröknek alacsony a fizetésük, akik közül
– vidékiek lévén - sokan laknak szállón, elszakadva családjuktól,
kiszakítva gyökereiktõl, s így meglehetõsen nehéz helytállni. 

- Õk azok, akik mínusz 20 fokban vagy izzó napsütésben a köz-
területeken teljesítenek szolgálatot, s ezért a jelenleginél jóval na-
gyobb megbecsülést érdemelnének. Ez csak az egyik, apró szelete a
nálunk észlelt problémák halmazának – a kollégák szinte mindegyi-
ke megfogalmazta már az egészségügyi ellátórendszerben szerzett
rossz tapasztalatait. 

Németh Attila Nyíregyházáról érkezett a demonstrációra. A
szakszervezeti aktivista tizennyolc éve a fegyveres testület tagja, s
mint mondta: már csak a minimumokat meri megfogalmazni. 

- Egy munkahelytõl alapesetben is elvárható, hogy a napi fel-
adatok elvégzéséhez biztosítsa az optimális feltételeket. Ezért szin-
te már komikusnak tûnik, hogy nincs papír, nincs patron a nyomta-
tóban, s tovább tetézi a bajt, hogy a rendelkezésre álló gépkocsik
száma is kevés. Alacsony a bérezés, az elmúlt két évben fizetésünk
reálértéke folyamatosan csökkent. Ebben a helyzetben törvénysze-
rû, hogy az érdekvédelmi szervezeteknek is egyre nagyobb befolyá-
suk lesz a dolgozók körében. S bár rövid ideig szüneteltettem az
FRSZ tagságomat, a közelmúltban ismét aktivizáltam magam.
Munkahelyemen egyre több az FRSZ tag, s ez részben a szolgálta-
tások minõségének javulására vezethetõ vissza. 

Somogyország egyik kapitányságáról harminc fõ érkezett a Tár-
sadalmi Szolidaritás Napja alkalmából rendezett LIGA demonstrá-
cióra.

Elmondták: náluk is alacsony a fizetés, a szükséges technika hi-
ányos, ezért is tartják fontosnak az eseményen való részvételüket.

Süli Ferenc - Szita Róbert
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Szilánkok
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Azt hiszem, ideje kivenni a naptárból a
nemzeti ünnepeket! Kivenni, mert újabban
csak a „balhé” kapcsolódik ezekhez az ün-
nepekhez! A méltóságteljes kegyelet teli
ünneplés már a múlté! Ráadásul odáig ju-
tottunk, hogy csak az állami méltóságok-
nak van lehetõségük az ünnepségeken való
részvételre. Nekik egyben ez kötelességük
is! A nép, az istenadta nép pedig ki van tilt-

va még a környékrõl is. 
Mert mi történt most is? Október 22-én a fõvárosban a fél bel-

várost lezárták biztonsági okokra hivatkozva, hogy a miniszter-
elnök el tudja mondani beszédét az Operaházban. 

Másnap soha nem látott méretû kordont vontak a Parlament
köré, a Vértanúk tere köré és az 56-osok terénél azért, hogy az ál-
lami vezetõk semmitõl sem zavartatva koszorúzhassanak. Nagy
Imre szülõházánál sem történt koszorúzás ez évben, pedig eddig
minden évben megtörtént. Majd a szülõháztól fáklyás felvonu-
lással ment az ünneplõ tömeg a kb. 500 méterre lévõ Nagy Imre
szoborig, hogy azt is megkoszorúzzák. Idén már csak a szobor
koszorúzására került sor és csak a bennfentesek vehettek részt
rajta. Nekik kötelezõ volt! Az átlagember, akinek esetleg közeli
hozzátartozói is elhunytak 1956-ban, emlékezzen meg otthon. A
koszorúzást nézze meg a tv-ben, õ maga pedig koszorúzzon ha-
lottak napján! Úgy is közeli a két idõpont! 

Persze a fõvárosiak egy jelentõs része - már akinek telik rá -
már az ünnepben azt látja, hogy menekülni kell vidékre. Ott még
nincsenek utcai csatározások, ott még nem borítják, gyújtják fel
a kocsijukat, nem verik meg. Megemlékezés helyett egy wellness
hétvégén pihen, és reménykedik, hogyha visszamegy, a házát
még épnek találja! 

Ha arra van szükség egy nemzeti ünnep megünnepléséhez,
hogy kizárjuk az állampolgárokat belõle, talán meg sem kéne tar-
tani! Ilyen még a legrútabb átkos idõszakában sem történt! Nekik
szükség volt arra, hogy boldogan ünneplõ munkások- és parasz-
tok tízezreit láthassa az átlagember, kiegészülve pirospozsgás, pi-
ros nyakkendõs, felszabadultan integetõ, mosolygós úttörõkkel.

De, hogy a jelenlegi vezetésnek mire van szüksége, talán õk
sem tudják! Erre azért talán nem!

Mert az a kevés számú, immár csõcselékké váló, szélsõséges
elem nem kéne, hogy ilyen félelmet keltsen a hatalomban! Nyil-
ván nem is errõl van szó! Többféle üzenete is van a nép felé.
Egyrészt a szélsõségesek összemosása a jobboldali erõkkel a vá-
lasztók puhítására kiváló. Másrészt, a rendõrség felhasználásával
a demonstrálók elveretésével, ugyancsak üzenni lehet a népnek,
hogy ti is így jártok, ha sokat ugráltok!

Igen, és ehhez a rendõrséget használják az urak! Ha nem így
lenne, akkor október 22-én meg lehetett volna elõzni az össze-
csapást a balhézókkal. De úgy tûnik, eleve elhatározta valaki,
hogy ezen a napon ez a „banda“ el lesz verve! 

Állítom ezt azért, mert elõrelátható volt, hogy készülõdnek a
szélsõségesek. A bejelentést is megtette a rendezvény megtartá-
sáról egyik képviselõjük. Hogy miért tiltották meg a rendezvény
megtartását, milyen törvényi indokkal, nem tudom, de törvényes
okot nehezen találni! Hogy nem sikerült a tiltó határozatot kéz-
besíteni? Ez is érdekes! A Szabadság téri rendezvényen még
mindig meg lehetett volna ezt tenni, de mégsem ez történt. 

A Szabadság téri rendezvény végén, amikor az ott lévõk be-
álltak a zászlót tartó és a Nagymezõ utcához tartó személy mögé,
miért nem reagált a rendõrség? 

Egy rendezvényrõl nem úgy szoktak hazamenni az ott lévõk,
hogy beállnak egy zászló mögé, és közösen vonulnak! Nem! Ha-
nem a szélrózsa minden irányába haladva elhagyják a helyszínt!
Azt pedig nehezen tudom elképzelni, hogy a demonstrálók mind-
egyke a Nagymezõ utcában lakik! 

Gyenge indoknak tartom a rendõri vezetõk azon érvelését,
hogy hazafelé is tarthattak! A zászló mögé beállás pedig eléggé
ráutaló magatartásnak tûnik. Ha ez kiegészül a zászlót vivõ Sza-
badság téren által elmondottaival és a tömeg reakcióival, az több,
mint ráutaló magatartás!

Nyugodtan meg lehetett volna kezdeni az akkor még békés tö-
meg igazoltatását, ha ez nem vezet eredményre, a hangadók ki-
emelését (ahogy ezt a 15/1990. BM rendelet elõírja), és nem pe-
dig mindjárt a csapaterõ alkalmazását kellett volna elrendelni.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy sajnálom a tüntetõk
megverését! Mint állampolgár azt mondom, megérdemelték!
Akár többet is, de mint szakszervezeti tisztségviselõ az állomány
védelme érdekében mindezt le kellett írnom! Ugyanis ha nem
„csont nélküli“ egy rendõri intézkedés, könnyen bele tudnak köt-
ni azok a magukat jogvédõnek kikiáltó emberek, akik eddig is
épp eleget bírálták a rendõrséget. 

A csapaterõbe beosztott állományból jelentõs számban van-
nak szakszervezetünk tagjai közül is, nem szeretném, ha õk ke-
verednének valamilyen jogi ügyletbe emiatt! 

Persze tanulni kell az ilyen esetekben történõ rendõri fellépé-
sek elemeit. Nehéz az érzelmi viszonyokat kiszûrni ilyen hely-
zetben és hidegvérûen, PROFI módon ténykedni! Bízom benne,
hogy minden szinten megtörténik az intézkedéssorozat elemzése,
értékelése és ennek az eredménye a végrehajtó állományhoz is
eljut! Nem mint a múlt õszi eseményeké, mert a vizsgálóbizott-
ságok jelentéseinek nyilvánosságra hozatala a civil kontrollnak
szólt! A végrehajtó állomány oktatása nem történt meg! Pedig ez
lenne a legfontosabb!

El kell azt is ismerni, hogy lényegesen jobb volt a rendõri fel-
lépés, mint tavaly õsszel! De mi nem hibázhatunk! 

Komáromi Zoltán

„Balhés” ünnepek

Hegedüs Edit hivatalvezetõ és párja, Kovács Mihály nyugdíjas körzeti
megbízott egy kis természetet próbál becsempészni lakótelepi laká-
sukba. Beneveztek a „Virágos Dunaújvárosért” mozgalomba is, ahol
tavaly külön díjazottak lettek, idén harmadik helyezést értek el.

Rendõrök hétköznapjai
„AKI A VIRÁGOT SZERETI...”
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Napirend elõtt Kónya Péter FRDÉSZ elnök a háromnapos
szakszervezeti programról tájékoztatta a küldötteket, majd az
értekezlet tisztségviselõit és munkabizottságait választották
meg, a levezetõ elnök Lipták István (PVDÉSZ) lett. A decem-
ber 3-i küldöttgyûlésen az FRDÉSZ kilenc tagszervezetét 5-5
küldött képviselte, az FRSZ színeiben Dávid Tibor fõtitkárhe-
lyettes, Kovács György és Piller Attila régióelnökök, valamint
Szabó Bertalan megyei választmányi elnök jelent meg.

Lipták István (PVDÉSZ) levezetõ elnök köszöntõ szavai után
megválasztották a Küldöttgyûlés tisztségviselõit és munkabizottsá-
gait, majd a december 3-5 közötti program részleteirõl esett szó. 

Kónya Péter bevezetõjében arról tájékoztatta a megjelent kül-
dötteket, hogy az elnökség elhalasztotta az Alapszabály tárgyalá-
sát. Az FRDÉSZ elnöke aktuális tájékoztatójában elsõként a bértár-
gyalásokról ejtett szót. Kónya Péter elmondta: az FRDÉSZ elnök-
sége arról döntött, hogy a tárgyalások során hangoztatni kell, hogy
a fegyveres és rendvédelmi szférában a bérfejlesztés nem indukál-
hat további létszámleépítést.

A határozati
javaslatot a kül-
döttgyûlés 6 tar-
tózkodással el-
fogadta.

Az egye-
bekben Kónya
Péter FRDÉSZ
elnök elmond-
ta: tovább foly-
tatódik az
egészségbizto-
sítási rendszer
privatizációja
és a nyugdíjre-

form elleni tiltakozás. A december 15-i akciót elsõsorban azoknak
szervezzük, akik az érvényben lévõ törvények és jogszabályok miatt
nem tudnak sztrájkolni – mondta Kónya Péter.

Az egyebekben az is elhangzott, hogy az elmúlt hétvégén meg-
alakult az orvos-szakszervezet, s a mintegy 14 ezer fõs érdekképvi-
selet a december 14-i rendkívüli kongresszuson csatlakozni fog a
LIGA szakszervezetekhez. 

Dávid Tibor, az FRSZ fõtitkárhelyettese arra szólította fel a kül-
dötteket, hogy csatlakozzanak a rendõrszakszervezet felhívásához,
miszerint legyen sztrájkjoga a rendvédelmi dolgozóknak. Holecz

Gábor VPFSZ elnök pedig a szakszervezeti jogok szélesítése – pl.:
egyetértési jog – mellett érvelt.

A létszámarányos tagdíjfizetésre vonatkozó napirendi javaslat-
ról – a Hosz és az FRSZ kivonulása miatt – nem tárgyaltak. 

A VPFSZ javaslatára az FRDÉSZ döntéshozó fóruma elfogad-
ta, hogy a Hszt. 2008. évi megnyitásakor a jelenlegi szinten egysé-
gesítsék és vezessék be a pótlékokat. 

Az FRDÉSZ Küldöttgyûlése határozati javaslatot fogadott el a
– az FRSZ, a HTFSZ és az FBVSZOSZ vezetõinek javaslatára –
rendvédelmi szféra sztrájkjogának elérésérõl, és a szakszervezeti
jogok, továbbá a tisztségviselõk jogainak megerõsítésérõl is.

Ezt követõen az FRDÉSZ székház üzemeltetésérõl és mûködte-
tésérõl tárgyaltak a küldöttek.

A második napon az aktuális tárgyalásokról szóló elõadások
hangzottak el, majd fórum keretében Gaskó István LIGA elnök is-
mertette a szakszervezeti konföderáció az egészségügyi reform biz-
tosítási oldalával kapcsolatban kialakított álláspontját. A szakszer-
vezeti vezetõ elõadása végén a december 15-i és 17-i tiltakozáson
való részvétel szükségességére is felhívta a figyelmet.

(Az egészségbiztosítás és nyugdíjrendszer átalakítását elutasító
tiltakozással kapcsolatos LIGA plakátot lapunk 2. oldalán találják
- a szerk.)

Az esemény harmadik napján az FRDÉSZ és az Egység 2002
Kft. legújabb szolgáltatásait ismertette Sárkány Ferenc ügyvezetõ
és Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ.

Sz.R.

FRDÉSZ: Elhalasztották az Alapszabály tárgyalását

Több mint három hónapi tárgyalás után megszületett a megállapo-
dás a közszféra béreinek 2008. évi alakulásáról. A munkavállalói
oldal alapállása a tárgyalásokon az volt, hogy a bérek reálértéke
2008-ban ne csökkenjen, azaz értékük legalább olyan mértékben
emelkedjen, mint az infláció.A gazdasági elõrejelzések 4,8 száza-
lékos inflációt jósolnak, a megállapodás szerint  a közszféra bérei
átlagosan 5 százalékkal emelkednek majd. Így a köztisztviselõi il-
letményalap 38.650 forintra emelkedik, a közalkalmazottak illet-
ménytáblájában a garantált illetményminimum átlagosan öt száza-
lékkal, a közalkalmazotti pótlékalap pedig két százalékkal emelke-
dik 2008. január elsejével. A megegyezés rögzítette, hogy a 2008.
évi bérek alakulásában fontos szerepet töltenek be még:

- a 2007. év után járó 13. havi illetmény és a 2007-ben elõleg-
szerûen kifizetett havi részletek különbözetének 2008. január 16-án
történõ rendezése, a sztrájkmegállapodásban foglaltaknak megfe-
lelõen.

- a 2008. év után járó 13. havi illetmény havi részletekben történõ elõ-
legszerû kifizetése, a sztrájkmegállapodásban foglaltaknak megfelelõen,

- az illetményrendszerekben szereplõ kötelezõ elõmenetelek
megvalósulása,

- a közigazgatás egyes területein a teljesítményértékelési rend-
szer alapján kifizetésre kerülõ összegek, valamint

- a helyi döntésekkel megvalósítható keresetnövelések.
A megállapodás szerint az OKÉT 2008 szeptemberében értékeli

majd a közszféra béreinek alakulását, és a reálszint megõrzésére irá-
nyuló célkitûzés megvalósulását. Az egyezség részeként az OKÉT

a megállapodásba foglalta, hogy 2009-tõl az eddig tárgyévet köve-
tõ év január 16-án fizetendõ 13. havi illetmény kifizetésére - elõször
2009. decemberében - tárgyév decemberében kerüljön sor.

Megállapítására került, hogy az OKÉT szükségesnek tartja,
hogy a közszféra szektorális érdekegyeztetõ fórumain további
egyeztetésekre kerüljön sor, az FRDÉSZ a tárgyalások során elér-
te, hogy a fegyveres és rendvédelmi ágazatok érdekegyeztetõ fóru-
main a felek további kereseteket érintõ intézkedésekrõl állapodhat-
nak meg.

A LIGA kezdeményezésére a munkavállalói oldal javasolta: az
egyezségbe kerüljön be, hogy a 2008. évi közszolgálatot érintõ
központi forrásból finanszírozott bérnövekedés nem szolgálhat in-
dokul létszámcsökkentéshez. A kormány ezt a javaslatot elfogadta.

A 2008.évi OKÉT megállapodás tartalmát a munkavállalói ol-
dal üdvözölte, és az önkormányzati oldal is elismerte, hogy az õket
elsõsorban érintõ finanszírozási struktúrára vonatkozó megállapo-
dás az utóbbi évek gyakorlatához képest igen kedvezõ. Ennek elle-
nére az önkormányzati oldal visszautasította a 2007. évi OKÉT
megállapodás aláírását.

Az OKÉT alapszabálya azonban lehetõvé teszi, hogy így is ér-
vényes, kétoldalú megállapodás szülessen a kormány és a munka-
vállalói oldal között, ugyanis az önkormányzatok - bár az aláírást
visszautasították -, fenntartást a kétoldalú megállapodáshoz nem
fûztek. Így a törvény által elõírt bérfizetési kötelezettségek az ön-
kormányzatokat is, mint munkaadókat teljes mértékben terhelik.

K.N.

OKÉT: Megszületett a megállapodás
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Érdekegyeztetés makroszinten és hatásai
(1995-1996.)

AZ FRDÉSZ TÖRTÉNETE VI. RÉSZ

Az FRDÉSZ a Szolgálati törvénytervezettel kap-
csolatos tárgyalások eredménytelensége miatt
1995. október 27-én sajtóközleményben hozta
nyilvánosságra a Demonstrációs Bizottság meg-
alakítását és célját. Egyrészt ezzel támogatni kí-
vánta  két tagszervezete, az FRSZ november 2-ra
meghirdetett demonstrációját, valamint a Hosz
szintén november 2-ra szervezett demonstratív
naggyûlését, másrészt fel kívánta hívni a közvéle-

mény és a döntéshozók figyelmét a hivatásos szféra tarthatatlan mû-
ködési, megélhetési és jogi helyzetére. Nyilvánvalóvá tette, ha nem
történnek érdemi lépések, az FRDÉSZ valamennyi tagszervezete
kész a tiltakozás törvényes eszközével, a demonstrációval élni.

A november 2-i kormányülésen a Szolgálati törvénytervezet te-
kintetében a kormány a tárcaközi érdekegyeztetõ tárgyalásokon
történt megállapodásokhoz képest több ponton visszalépett, a szak-
szervezetek különvéleményként megfogalmazott javaslataira sem
reagált.

Eközben a KIÉT keretén belül is folytak a tárgyalások. Október
végén a KIÉT napirendjén szerepelt a Szolgálati törvény tervezete.
A munkavállaló oldal teljes támogatásáról biztosította az FRDÉSZ-
t minden törekvésében, de az ülésen a Szolgálati törvény állapotá-
ban érdemi változás nem történt.

A költségvetési szféra bértárgyalásain - nem kis mértékben a pár-
huzamosan zajló tárcaszintû tárgyalások hatására – a hivatásos állo-
mány számára 1996-ra a rendõrségnél 24 %-os, a többi rendvédelmi
szervnél 19,5 %-os bérfejlesztést sikerült elérni, melyet a honvédel-
mi tárca kivételével központi forrásból biztosított a költségvetés.

A közalkalmazotti béremelést a versenyszférával azonos szinten
19,5 %-n sikerült elérni, de ezt a kormény új bértábla bevezetésé-
vel és forrásként, - az FRDÉSZ tiltakozása ellenére - további lét-
számleépítésekkel kívánta finanszírozni.

Az FRDÉSZ elnöksége a kormányzati oldal kompromisszum-
készségének hiánya és a miniszteri találkozó sikertelensége miatt
levélben fordult a miniszterelnökhöz személyes találkozót kérve. E
találkozó azonban nem jött létre.

A Szolgálati törvény tervezetét a honvédelmi miniszter 1995.
decemberben beterjesztette a Parlament elé.

Az FRDÉSZ tagszervezetei módosító indítványaikat eljuttatták a
képviselõkhöz, frakciókhoz, elhatározták, hogy tárcaszinten kísérik
figyelemmel a mûködési feltételek javítására tett ígéretek, valamint a
bérfejlesztés új bértábla szerinti elosztásának megvalósulását.

A szövetség képes volt egységes képet, kiérlelt álláspontot mu-
tatni a tárcaközi tárgyalásokon, valamint a társadalom felé. Képes
volt stratégiát felépíteni és taktikai megfontolásokat érvényesíteni
a közös fellépések folyamatában.

Ugyanakkor nem volt eléggé kiérlelt a tárgyalási taktikája a mi-
niszteri találkozókon, nem volt elég határozott fellépése a sajtó fe-
lé, a helyi bértárgyalások során nem érvényesültek a megállapodá-
saink és ez rontotta a tárgyalási pozíciókat.

A törvényalkotók részérõl érezhetõ volt egy politikai törekvés a
fegyveres és rendvédelmi szervek egybentartására erõs hatalmi
szervként, amely sok tekintetben ellentétes volt a demokratikus
jogállam kritériumaival, mert nehezitette a civil szféra kontrollját. 

A hivatásos állománynak sem kedvezett ez a szemlélet abból a
szempontból, hogy legitimálta a hivatásos jogviszonyban állók –
mint állampolgárok – jogainak szükségtelen korlátozását. 

Ugyanakkor látható volt, hogy a rendvédelem egyes állomány-
csoportjainak más jogállásba sorolása esetén nem tarthatók meg

azok a szerzett jogok, amelyek még elviselhetõvé tették ennek az
állománynak az anyagi helyzetét, sõt még ezek megõrzése is erõs
ellenállásba ütközött.

Az FRDÉSZ a hivatásos állomány élet- és munkakörülményei-
nek, anyagi megbecsülésének, jogszabályi helyzetének javítása
érdekében stratégiai és taktikai szempontjait az aktuális politikai
környezet lehetõségeit figyelembevéve alakította ki.

Hosszas vitát követõen a Parlament 1996. május 14-én elfogad-
ta a Fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai-
nak szolgálati viszonyáról szóló törvényt, szeptemberi hatá-
lyosulással. Ennek fõ elõnye az érintett állomány számára a bi-
zonytalanság megszûnése volt.

A törvény - az összes hibáival együtt - egyrészt konkrét lehetõ-
séget teremtett a kapcsolódó jogszabályok megalkotására, másrészt
a hivatásos állomány helyzetének értelmezésére.

A szövetség minden erõfeszítése ellenére azonban számos jog-
harmonizációs és alkotmányossági probléma keletkezett, mind a
Szolgálati törvény, mind pedig a végrehajtásáról szóló kormány-
rendelet tekintetében. Nyílvánvaló volt a kormányzat szándéka,
hogy ezt a munkavállalói kört az elvégzett munkájáért csak 1999.
január 01-tõl kívánja a törvény bértáblája és pótlékrendszere sze-
rint, teljes körben megfizetni.

Az FRDÉSZ-nek a törvény elfogadása után más lehetõségeket
kellett keresnie az általa képviselt állomány érdekeinek megvalósí-
tására.

Az FRDÉSZ tevékenysége a KIÉT-n kiterjedt a közalkalmazot-
ti bértárgyalásokra is, aláírtuk az 1996. évi bérmegállapodást,
amely tartalmazta a közszféra valamennyi jogállású munkavállaló-
jának keresetnövekedését. A bértárgyalásokon a fõ célunk volt a
kormánygaranciák érvényesítése, a közalkalmazottak leszakadásá-
nak megakadályozása.

A kormányzat – érzékelve a közszféra legnagyobb munkavál-
lalói csoportjainak erõs nyomását -, a megszorító intézkedések
véghezviteléhez igyekezett megnyerni a legnagyobb érdekképvise-
leteket. Így került sor a 3 éves bérmegállapodás tárgyalásaira.  E
munkában az FRDÉSZ is részt vett, felismerve, hogy ezt a politi-
kai szándékot fel kell használnia a hivatásos állomány érdekeinek
érvényesítésére is.

A Szövetség a 3 éves bérmegállapodáshoz szövegszerû javas-
latot készített, amelyet a kormányzati oldal meglehetõs arroganci-
ával fogadott. A „munkavállalói oldal” pedig abban az esetben fo-
gadta volna be a javaslatot, ha erre van kormányzati szándék. Vé-
gülis, a megállapodás szövegébe annyit sikerült beépíttetni, hogy
a fegyveres és rendvédelmi területeken külön megállapodások
szükségesek.

Az FRDÉSZ – részben a hivatásos állomány kirekesztése, de fõ-
ként az 1996-os bérmegállapodás már akkor látható teljesíthetet-
lensége miatt a közalkalmazotti 3 éves megállapodást nem írta alá,
amely akkor még a munkavállalói körökben is nagy vihart kavart.

A szövetség ismét új helyzetbe került. Felmerült a kérdés, hogy
van-e elég szellemi kapacitásunk és erõnk egy önálló, csak a hiva-
tásos állományra vonatkozó, 3 éves bérmegállapodás kezdeménye-
zéséhez, végig tárgyalásához és van-e esély eredmények elérésére?

Az FRDÉSZ elnöksége úgy döntött, ki kell használni a kor-
mányzat részérõl megnyilvánuló megegyezési törekvést. A minisz-
terelnöknek, az érintett öt tárca minisztereinek – BM, HM, IM, PM
és MÜM – írt levélben a fontosnak tartott kérdések megjelölésével
kezdeményeztük a tárgyalások megkezdését.

Balázs László alelnök
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Az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztetõ Tanács (IRÉT)
november 7-i ülésén egyebek mellett elhangzott, hogy az FRSZ
nem ellenzõje az új rendõrségi arculatnak és egyenruházatnak,
de a téma költségvetési forrása nagyon is kérdéses. A határõr-
ség és a rendõrség integrációját is tárgyaló ülést dr. Piros Atti-
la, az IRM szakállamtitkára vezette, a Független Rendõr Szak-
szervezetet Pongó Géza fõtitkár és Dávid Tibor általános ügy-
vivõ képviselte.

Az IRÉT-en a büntetés-végrehajtást érintõ munkaügyi problé-
mákkal kapcsolatos döntések végrehajtásáról szóló beszámolót
Dömény Sándor bv. dandártábornok tartotta. A BVOP parancsnok-
helyettese – egyebek mellett – a szervezet állománymegtartó ké-
pességének lehetõségeirõl, a munkaidõ-, illetve szolgálati idõ sza-
bályozás kérdésérõl, a jelenleg diszkriminatív helyzetet mutató õr-
zési pótlékról, valamint a nyugdíjrögzítésrõl is beszélt.

Az ülésen az FRSZ fõtitkára azt hangsúlyozta, hogy a rendõr-
szakszervezet többször is kiemelte már e fórum szükségességét, s
az is aggasztó – mondta, - hogy az érdekegyeztetés az elmúlt idõ-
szakban elment a SZÉF irányába. Az IRM szakállamtitkára - miu-
tán elfogadta a kritikát - elmondta, hogy szerinte sem pótolhatja a
SZÉF az IRÉT-et. 

Pongó Géza ezt követõen arról szólt: nem fogadható el az, hogy
ezen a fórumon nem képviseltetik magukat az országos hatáskörû
szervezetek – így az ORFK – vezetõi sem. A fõtitkár az új arculat
és egyenruha bevezetésével kapcsolatban a költségvetési források-
ról érdeklõdött. 

– Az egyenruházat váltása nem egyik napról a másikra, hanem
az integráció végrehajtásával párhuzamosan, várhatóan az után-
pótlási keret terhére fog megtörténni – mondta dr. Piros Attila
szakállamtitkár.

Az ülést elnapolták. 

A SZÉF nem pótolja az IRÉT-et

November 22-én, az IRÉT ülésén a jövõ évi költségvetésrõl és elõi-
rányzatokról tartottak megbeszélést a tárca irányítói és a minisztéri-
umi szféra alá tartozó érdekvédelmi szervezetek vezetõi. Mint Pintér
Ferencné, az IRM Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztályának ve-
zetõje elmondta: a 2008.évi költségvetés és elõirányzat iránt nagy ér-
deklõdés nyilvánult meg a szakszervezetek részérõl. Végleges ada-
tokkal azért nem tud szolgálni, mert a közeljövõben további egyez-
tetések lesznek a kormány és a szakszervezetek között. A fõosztály-
vezetõ asszony elmondta: ahhoz a történelmi pillanathoz érkeztünk,
amikor a rendészeti szerveket nem nyomasztják már tartozások –
ezért a tárca köszönetet mond valamennyi érintett munkatársnak.

A minisztérium elõreláthatólag a jövõ évben 317 milliárd forint-
ból fog gazdálkodni, s úgy jelenleg úgy tûnik, hogy a büntetés-
végrehajtás lesz a következõ évi büdzsé nyertese. A rendõrség és a
határõrség integrációjától a kormány egyébként megtakarítást vár,
de az így megspórolt összeg továbbra is a rendszerben marad - ezt
mûködési költségekre, beruházási fejlesztésekre lehet fordítani. A
fõosztályvezetõ elmondta: az illetményalap fejlesztésével a kor-
mány nem számol – erre a tárca a céltartalékból igényelhet forrást. 

Pongó Géza, a Független Rendõr Szakszervezet fõtitkára hozzá-
szólásában arról beszélt, hogy az érdekegyeztetõ tárgyalásokon
4,5%-os béremelésrõl állapodhatnak meg. Ezzel szemben a tárca
0,5%-al kevesebb bérfejlesztést ajánlott fel. Az érdekvédelmi szer-
vezet vezetõje érintette az áprilisban esedékes kétheti juttatás kifi-
zetését is. Mint fogalmazott: a tárcánál a béren kívüli juttatásokat
egy szintre kellene hozni. Felvetette a magánnyugdíjpénztári 

hozzájárulás kérdését, a körzeti megbízottak helyzetét, besorolását
– álláspontja szerint a közösségi rendõrök szakmai megbecsülését
fizetésük javításával lehet érzékelhetõvé tenni. Az FRSZ fõtitkára
a tanácskozás résztvevõi elé tárta a teljesítményértékelés objektív
minõsítésének problematikáját. Elmondta, hogy bár évek óta be-
szélünk e témáról, mégsincs érdemi elõrelépés – a megoldást pedig
az is nehezíti, hogy a béremelésen felül a tényleges teljesítményt is
honorálni kellene. Hasonlóan plusz forrást igényel a bankkártya
rendszer további mûködtetése is.

Az IRM költségvetési és gazdálkodási fõosztályvezetõjének
összefoglalójából megtudhattuk: a tárca sokat dolgozott az eredmé-
nyekért, s az irányítóknak is az a célja, hogy a béren kívüli juttatá-
sokat egy szintre hozzák Az aktuális feladatok között megfelelõ
súllyal bír a nyugdíjpénztári hozzájárulás nagyságának megállapí-
tása is. Véleménye megegyezik azokkal, akik úgy gondolják: a tel-
jesítményarányos bérezés sok problémát okozhat – ennek alkalma-
zása során munkaügyi perek is várhatók. Ennek ellenére a rendõr-
ségen belül egységesíteni lehet az alapelvárásokat. Pintér Ferencné
elmondta azt is, hogy a körzeti megbízottak ügyét kiemelten keze-
lik, s hogy a bértárgyalásokon felvetett emelésekbõl csak 3,8 %-ot
fog a költségvetés finanszírozni.

Piros Attila szakállamtitkár válaszában megfogalmazta: minden
pótlék torzító hatást vált ki, s a Hszt. átdolgozásával megoldható lesz
majd, hogy a bérezési rendszer anomáliáit is korrigálják. A várhatóan
2009. január 1-tõl életbe lépõ új Hszt. remélhetõleg szépívû életpályát
vázol fel, s a jelenleginél jobb rendszert hoz létre.

Az IRÉT-en történt

A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztetõ Fóruma
(SZÉF) november 5-én kihelyezett ülést tartott az Állami Egészség-
ügyi Központ (ÁEK) nagy tanácstermében. A rendezvényen tájékoz-
tató hangzott el az ÁEK mûködésérõl, valamint az MH Radó György
Honvéd Egészségügyi Központban végzendõ egészségügyi szolgálta-

tásokról szóló HM-IRM-ÖTM-PM-PNSZFTNM által készülõ rende-
letrõl is. A munkavállalói oldal ügyvivõje Kónya Péter FRDÉSZ el-
nök volt, a fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeteinek kép-
viseletében az elnökök, illetve a fõtitkárok jelentek meg, az FRSZ-t
Pongó Géza fõtitkár és Dávid Tibor általános ügyvivõ képviselték.

ÁEK-ügy: Komoly igény van a kórházra!
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Adva van egy vidéki dunai vízi rendõrõrs.
Rohamosan közeledett a Schengeni csatlakozás. Ez nem kis

feladatokat ró a vízirendõrökre, hisz a vízen igencsak nemzet-
közi a forgalom. Ellátásuk semmivel sem különb a mai rendõr-
ségi állapotoknál, vagyis igencsak „szolid”. Vízi jármûveik
még szerényebbek ott vidéken. Csakúgy, mint az abba való
üzemanyag is. Gyakran, igen csak gyakran szárazföldön látnak
el szolgálatot a Duna két partján.

Aztán csak jön, jön, de nagyon jön az a Schengeni csatlako-
zás idõpontja, és vele együtt a szükséges fejlesztés. Hiszen szá-
razföldön, szárazföldrõl igencsak nehéz lehet a mederben, a kü-
lönbözõ zászlók alatt közlekedõ hajókat ellenõrizni.

A minimum: kötelezõ volt egy speciális hajó beszerzése. Jó
magyar, jó rendõrszokás szerint nem egy kimondottan erre a
célra tervezett, s a világon és a Schengeni országokban jól be-
vált típust vettek, hanem egy valahol, egy meglévõ valamilyet
alakítottak át, valamelyik budapesti dokkban.

A vidéki õrs várta nagyon, de nagyon a hajót, hiszen bíztak
abban, hogy valamivel több vízen töltött órát tudnak majd pro-
dukálni. Mégiscsak vízirendõrök!!!

Nagyban készülõdtek is az ünnepélyes átadásra. Nem csak az
õrsön, hanem a minisztériumban és az ORFK-n is. Miniszteri,
fõparancsnoki csinnadrattára készültek, hiszen kis országunkban
már szokássá vált, hogy az alapvetõ feltételek valamely biztosí-
tása különleges ünnepélyes jelenség – vagy fehér holló...

A hajó - jelentették - elkészült. Majd teljesen olyan, mint az
az eredeti, mely nem, vagy túl jó lett volna nekünk.

Eljött az ünnepélyes nap ideje. A hajó elindult az ünnepség
helyszínére.

N E M   É R T   O D A...
Útközben  el-rom-lott…
Na, oda az ünnepélyes átadás, oda az öröm, oda az illúzió,

hogy tényleg van olyan jó, mint az a másik.
Szegény víziõrs szegényebb lett egy illúzióval és gazdagabb

lett egy valamilyen speciális hajónak kikiáltott vízi jármûvel.
Mert gazdagabb lett, mert magkapták, legfeljebb nem volt

csinnadratta.
A történetet én is csak egy öreg harcsától hallottam, ezért min-

den nemû hasonlóság a valósággal csak az élet véletlen mûve lehet!
Orgovány Zoltán

ZSARUBÁL

Szakszervezetünk Fejér Megyei Választmánya és a dunaújváro-
si tagszervezet idén is megrendezte, megszervezte a már hagyo-
mányossá vált ZSARUBÁLT.

Ugyan gondot okozott a helyszín, mert a rég megszokott ét-
terem a jól megszokott minõségével megszûnt.

Ekkor sietett segítségünkre az ISD. DUNAFERR vezérigaz-
gatója, Valerij Naumenko és biztosított egy exkluzív szabad-
idõparkot, ahová Faragó Feri barátunk a minõséget ki tudta te-
lepíteni és finom ételekkel, italokkal látott el minket egész este,
éjjel és kora reggel...

Akinek volt kitartása, na és persze mersze, na meg egy kis
stresszre gyógyszere, az megmutathatta KARAOKEE tudá-
sát.

Volt ilyen, és a kitartók hajnalig próbálgathatták hangjukat,
melyet a végén már senki nem kritizált..., Igaz az elején sem
merte senki, hiszen élen járt ebben városunk alpolgármestere,

Pintér Attila, aki példát is mutatott a gyáváknak! (Könnyû volt
neki, hiszen valamikor a szolnoki felderítõknél szolgált.)

Ott voltak a társ- és a rendõrséggel szoros kapcsolatban lévõ
szervek, szervezetek vezetõi és megtisztelt minket Szergej
Kljucskin, az ISD. DUNAFERR biztonsági vezérigazgató-he-
lyettese is.

S volt még egy kiemelkedõ pikantériája összejövetelünk-
nek.

A 90 fõ között köszönthettük Dunaújváros rendszerváltás
óta volt összes kapitányát, Dr. Sípos Gyula r.dandártábornokot,
aki ma is aktív (igen aktív...), Jenei Gyula ny.r.alezredes és Dr.
Juhász Ferenc ny.r.alezredes urakat. Természetesen jelen volt a
jelenlegi kapitány, dr. Fekete Zsolt is.

Úgy érzem, szakszervezetünk mindent biztosított – étel, ital,
zene, tánc, na és a karaokee – ahhoz, hogy aki akarta, az jól érez-
hette magát, na és akinek ez nem sikerült, az meg nézzen magába!!

Orgovány Zoltán
FRSZ. Fejér Megyei Választmány

elnöke

SCHENGENI VÍZI ANZIKSZ



S z o l g á l t a t á s16 2007/12. szám FRáSZ



S z o l g á l t a t á s 172007/12. számFRáSZ



PR r iport18 2007/12. szám FRáSZ

FRáSZ
A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA
ISSN 1419-9971
Alapító: FÁBIÁN ÁGOTA

Felelôs kiadó: PONGÓ GÉZA fôtitkár
Fôszerkesztô: SZITA RÓBERT

Szerkesztõ: SÜLI FERENC

Képszerkesztõ: KISÉRI NAGY FERENC

Tipográfia: KISS CSABA

Cím: 1136 Budapest, Pannónia utca 27-29.
Telefon: 450-23-52, 450-23-53

Fax: 450-23-76
BM-telefon: 24-303

E-mail: frsz@frsz.hu
Web-oldal: www.frsz.hu

Internetcím: http://10.9.32.28

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.

Police Caritas
Közhasznú Alapítvány

Titkársága

1138 Budapest, Pf. 52

Adószám: 19701974-1-42
Tel.: 06-(1)-450-23-52

BM: 24-302
Számlaszám:

11705008-20434616

Az oroszlános márka vezérképviselete, a
Peugeot Hungária Kft. – az érdekképvi-
seleti szervezetek között – elsõként a
Független Rendõr Szakszervezettel ho-
zott tetõ alá olyan országos szintû meg-
állapodást, miszerint a rendõrkollégák –
Peugeot modellek vásárlása esetén – az
átlagosnál jobb kedvezményeket kap-
hatnak. A több hónapos elõkészítõ mun-
ka és tárgyalássorozat végén Pongó Gé-
za, az FRSZ fõtitkára és Bruno
Bernárde, az importõr vezérigazgatója látta el kézjegyével a
szerzõdést…

Lapunk elõzõ számában – a reklámokat lapozva – már érte-
sülhettek róla, hogy a Peugeot kedvezményeket biztosít a rend-
õrkollégáknak. A részletekrõl Seres Lászlót (képünkön), a Peu-
geot Hungária Kft. kereskedelmi osztályának vállalati értékesí-
tõjét kérdeztük…

- Az érdekképviseleti szervezetek között elsõként a Függet-
len Rendõr Szakszervezettel kötött megállapodást a vezérkép-
viselet. De miért éppen a hétezer tagot számláló rendõrszak-
szervezettel írtak alá szerzõdést?

- Cégekkel, nagy gépjármûparkkal rendelkezõ flottapartne-
reinkkel jó együttmûködési tapasztalataink vannak, s mivel az
FRSZ is nagy taglétszámmal rendelkezõ szervezet, olyan poten-
ciális vevõkört látunk, mely megfelelõ számú autóértékesítést
feltételez. Ezt a szerzõdést 2007. december 31-ig kötöttük meg,
ezt követõen értékeljük majd, hogy mennyire sikerült az FRSZ-
nek kommunikálnia mindezt a tagok felé, illetve, hogy milyen
fogadtatása, értékesítési eredménye volt. A szerzõdéskötés elõ-
készítésében és lebonyolításában egyébként kulcsszerepet ját-
szott Erdõsi Edina, az FRSZ – egyebek mellett a marketing-
ügyekkel is kiválóan foglalkozó – kiemelt fõelõadója.

- Tudomásom szerint nemcsak az FRSZ lapja és honlapja
kommunikálja a rendõrszakszervezet tagjainak szóló kedvez-
ményeket, hanem Önök is…

- Igen, miután a FRáSZ 2007/11. számában megjelent a –
különbözõ kedvezményeket és vásárlási feltételeket tartalma-
zó – hirdetés, néhány kereskedésünktõl már érdeklõdõ telefo-
nokat is kaptunk, hogy mi az értékesítés ügymenete. Hálóza-
tunkat értesítettük: minden márkakereskedõnknek vállalati
értékesítési körlevelet küldtünk, melyben a kedvezményrend-
szer ismertetése mellett az érvényesítés hogyanjáról is infor-
máltuk õket. 

- Milyen közös bemutatkozási lehetõségeket tart fontosnak,
hogyan lehet tovább népszerûsíteni az oroszlános márkát? 

- Elég rövid idõ telt el a szerzõdés aláírása óta, ezért mi is tud-
juk, hogy érlelõdnie és el kell mélyednie még az érintettekben,
hogy létezik ez a megállapodás. Emellett nyilván hamarosan el
kell gondolkodni azon is, hogy milyen további lehetõségek vannak,

ahol a Peugeot márkát népszerûsíteni tudjuk. Igyekszünk te-
hát megragadni minden olyan lehetõséget, ahol bemutathat-
juk modelljeinket: szeretnénk egy úgynevezett indító ese-
ményt is tartani, ahol – egy kiválasztott márkakereskedésben
– a szakszervezet képviselõivel együtt jelenünk meg. Emellett
persze a szakszervezet kiemelt eseményein is bemutatkozunk
majd.

- Példa is volt már erre, hiszen november végén az FRSZ
kongresszusán több Peugeot tesztautó is feltûnt… 

- Az FRSZ országos szervezet, hazánk minden táján vannak
tagjai, így – a helyileg felmerülõ igények kielégítése miatt – mi
is aktívan számítunk a kereskedõi hálózatunk támogatására. Ha
a márkakereskedõnk pozitív lépést tesz, s felajánl gép-
jármûve(ke)t kipróbálásra, akkor a tesztelt autó – a késõbbiek-
ben – értékesítésben is megjelenhet. A hajdúszoboszlói kong-
resszus szervezési feladatai ellátásában egyébként a Centrál
csoporthoz tartozó debreceni márkakereskedésünk két személy-
autóval, a Peugeot Hungária pedig egy Peugeot Expert típusú
kisbusszal segített. Reméljük, hogy többen is megtapasztalhat-
ták az oroszlános márka kényelmét!

- A Peugeot Hungária Kft. október közepén kezdte meg az új
típus, a 308-as modell értékesítését. Lapunkban is ez a modell
látható a hirdetésben…

- Igen, valóban így van: ez a 8-as széria elsõ tagja. Az autó-
típust egyébként az alsó középkategóriás szegmens egyik vezetõ
reprezentánsává kívánjuk tenni. Az elsõ visszajelzések nagyon
jók, és már megkapta az elsõ nívós nemzetközi elismerését is az
autó: Arany kormánykerék gyõztes lett Németországban! 

A 308-asban amellett, hogy továbbra is a legkorszerûbb Hdi
motorok dübörögnek, a benzines konstrukciók is jelentõs válto-
záson mentek keresztül, hiszen a megszokott 1.4-es és 1.6-os erõ-
források mellett már a 150 lóerõs turbóváltozat is elérhetõ lesz.
Ez az utóbbi típus alacsony fordulatszámon dízeltulajdonságok-
kal lep meg bennünket, míg magas fordulatszám-tartományban
a benzines autók elõnyeivel kecsegtet. Érdemes megtapasztalni.

Szita Róbert
Fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

Az oroszlános márka kényelme






