
Tisztelt hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazott kollégák!

MI VALÓBAN EGY OLDALON ÁLLUNK, EZÉRT
AZ MRK KÖZGYŰLÉSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

TÁMOGASD AZ FRSZ JELÖLTJEIT!

A Magyar Rendvédelmi Kar közgyűlési tagjainak választásán a Közgyűlés
Rendőrségi Tagozata tagjelöltségéért indul a Független Rendőr Szakszervezet
támogatásával:

Botkó Csaba c.r. alezredes
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

hivatásos állományú tagja.
Bemutatkozás:

Botkó Csaba címzetes rendőr alezredes vagyok, 1985. szeptember 01-jétől kezdtem
meg tanulmányaimat Szentendrén a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán Határőr
Műszaki szakon. A főiskola elvégzését követően 1988. augusztus 20-án, mint az első
tiszti beosztásomat a Belügyminisztérium Határőrség Pécsi kirendeltség Siklósi
Kiképző bázisán kezdtem meg, mint szakaszparancsnok. A szakaszparancsnoki
munkaköröm alól felmentettek, és megbíztak a Pénzügyi Anyagi Főnök beosztás
ellátásával. 1990. január 01-jétől kerültem át a rendőrség kötelékébe, ahol az első
beosztásom a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Vásárosnaményi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportjában, mint
Idegenrendészeti előadó volt.  1991.  október  01-jétől  átkerültem  a  Bűnügyi
Osztályára ahol nyomozói beosztást töltöttem be. 1993. március 01-én pályázat

útján kerültem a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Gyöngyösi Rendőrkapitányságára, ahol a Bűnügyi
Osztályon vizsgáló, fővizsgáló és kiemelt fővizsgáló beosztásokat láttam el. 1998. augusztus 16-án megbíztak
a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztályvezetésével és a megbízás lejártát
követően kineveztek. A bűnügyi munkát mintegy 10 évre felcseréltem a közrendvédelmi munka
megismerésére, melynek köszönhetően 2003. március 01-jei hatállyal a Gyöngyös Rendőrkapitányság
közrendvédelmi Osztály állományába kerültem, mint ügyeletes tiszt. A beosztásom megszűnésével újra a
bűnügyi vonalon helyezkedtem el, mint főnyomozó és 2013. február 01-től újra megbíztak a Gyöngyös
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Nyomozó alosztály vezetésével, és a megbízás lejártával újra
kinevezésre kerültem és jelenleg is ezen beosztásban dolgozom. A munkavégzésem mellett 1994 évben
elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát bűnügyi szakon.

Nős vagyok, feleségem Botkóné Papp Malvin egy magáncégnél dolgozik, mint irodavezető. Két gyermekünk
van, Réka, 26 éves és, aki az egyetem elvégzését követően marketingesként dolgozik, Noémi 23 éves, aki az
egyetem elvégzését követően a Gyöngyösi Földhivatalnál dolgozik, mint előadó. A Független Rendőr
Szakszervezet tagja vagyok, 2008-tól, ahol először, mint tag majd később, mint a Gyöngyösi tagszervezet
titkára tevékenykedtem. Jelenleg, mint Heves Megyei Elnök végzem szakszervezeti munkámat.

Álláspontom szerint az MRK akkor lehet érdekeink és szakmai munkánk védelmezője, ha olyan tagok
ülnek a Közgyűlésben, akik a hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak problémáit,
mindennapi gondjait ismerik, szakmájuk, valamint annak írott és íratlan szabályai iránt elhivatottak.
Annak érdekében, hogy a megfelelő emberek képviseljenek bennünket, fontos, hogy mindannyian
véleményt nyilvánítsunk és szavazatunkkal támogassuk az általunk elismert és szavazatunkra
érdemes jelöltet. Az MRK tevékenységének sikere a mi döntésünkön, a mi szavazatunkon múlik!

Amennyiben úgy gondolod, hogy a rendőrségi szamárlétrát közel 37 év
alatt végigjáró gyöngyösi kolléga megfelelően tudná képviselni

érdekeidet, akkor kérem, szavazz rám!


