
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:

Kiss János István r. alezredes
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

hivatásos állományú tagja.

Bemutatkozás:

Kiss János István r. alezredes vagyok, 1996. szeptember 16-tól teljesítek
szolgálatot a rendőrség állományában. Civil szakmám biológia-technika
szakos tanár. A Debreceni Rendőrkapitányság Belvárosi Rendőrőrsén
kezdtem pályafutásomat törzszászlósként. 1997-ben elvégeztem a
Rendőrtiszti Főiskola Rendőrszervező (tiszt) szaktanfolyamát, melyet
követően hadnaggyá léptettek elő. 1998-ban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályára neveztek ki főnyomozónak.
2008. április 16-tól rendelkezési állományba kerültem, mint az FRSZ Észak-
alföldi Régió elnöke. A jogszabályi változások miatt 2012. január elsejétől
újra a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi
Osztályán dolgoztam kiemelt főnyomozóként, majd 2017. március 16-tól
alosztályvezető lettem a Gazdasági Ügyek Nyomozó Alosztályán. 2017-ben
tettem le a rendészeti szakvizsgát a közigazgatási és integrált rendészeti
vezetési ismeretek, valamint rendőrségi igazgatás vizsgatárgyakból.

Nős vagyok, feleségem tanár. Két gyermekünk van: Gréta 23 éves, Eszter 20 éves mindketten egyetemre
járnak.

A Független Rendőr Szakszervezet tagja vagyok 1998-tól. A szakszervezetben titkár, megyei elnök, régió
elnök voltam, majd 2012-ben a tagság megtisztelt a bizalmával és az FRSZ elnökének választottak. A 2012-
2017. közötti ciklusban a Magyar Rendvédelmi Kar közgyűlésében a Felügyelő Bizottság Elnökének
választottak. A jogszabályi változás miatt nem vállalhattam tisztséget, így 2017-2022 között a közgyűlés
tagjaként legfőképpen szakmai problémákat vettem fel a ránk zúduló jogszabályi változások és az általunk
használt elektronikai rendszerek gyengeségei miatt. Amikor 2012-ben jelöltnek indultam a legfőbb
célkitűzéseim a kötelező tagdíj bevezetésének megakadályozása, minden a kollégák által hozzánk eljutatott
probléma felvetése és azokról tájékoztatást magadása volt. Ennek úgy érzem eleget tettem.

Szakszervezeti tisztségviselőként közel 25 éve foglalkozok kollégáim problémáival. Segítőkészségemmel
sikerült kivívnom a szűkebb, majd tágabb munkahelyi környezetem bizalmát, így egyre gyakrabban
fordultak hozzám ügyes-bajos dolgaikkal. Ezt, a szakszervezeti tisztségviselőként megszerzett tudást, és
tapasztalatot szeretném hasznosítani a Magyar Rendvédelmi Kar közgyűlési tagjaként is. Bízom benne, hogy
hozzájárulhatok e szervezet munkájának javításához, és a rendőrségen dolgozók valós problémáinak
megoldásához.

Amennyiben úgy gondolod, hogy a Te problémáidat is hitelesen tudnám képviselni a Magyar
Rendvédelmi Karban, kérem, támogasd a jelölésemet, és szavazz rám a közgyűlési választások során.


