
FÜGGETLEN  RENDŐR  SZAKSZERVEZET
KÖZPONTI  KOORDINÁCIÓS  IRODA

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 172.
Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16

Mobil: 06-70/ 775-17-73
BM : 39-530

Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52
Telefax: 06-1-799-27-13

E-mail cím: frsz@frsz.hu
GW: frsz@orfk.police.hu

Szám:

Az FRSZ Kongresszusának szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjai számára

S z é k h e l y e i k e n

Tisztelt Tisztségviselő Társaim!

Tájékoztatlak benneteket, hogy szakszervezetünk Alapszabályának 30/c pontjában
meghatározott kötelezettségemnek megfelelően

2022. november 26-án (szombaton) 10.00 órára,

a Rendőrségi Igazgatási Központ (RIK) auditóriumába (1139 Budapest, Teve utca 4-6.)

összehívom a Független Rendőr Szakszervezet XVI. Kongresszusának ülését,

az alábbi napirenddel:

1) Az FRSZ elnökének, Felügyelőbizottsági elnökének és főtitkárának beszámolója
az előző kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.

2) Az FRSZ Alapszabályának módosítása.

3) A tagdíj megosztási rendjének módosítására, valamint a Tisztségviselői Munkát
Támogató Alap és a KR Tagszervezet letéti számlán kezelt pénzbeli vagyonának
összevonásával az FRSZ Rendezvény Alapjának létrehozására vonatkozó
előterjesztések megvitatása.

4) Tisztújítás: az FRSZ elnökének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének, valamint a
Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

A kongresszus napirendjéhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket (beszámolókat) legkésőbb
a kongresszus ülése előtt 15 nappal küldjük meg számotokra.



2

Felhívom a figyelmeteket, hogy –  az  Alapszabály  59/A/f  pontja  szerint  – a meghívó
kézbesítésétől számított 8 napon belül (indokolással ellátott javaslattal) lehet a napirend
kiegészítését kérni.  E  szabály  jelentőségét  az  Alapszabály  61/L  pontja  adja  meg,  amely
rögzíti, hogy az FRSZ döntéshozó testületeinek ülésein csak a szabályszerűen közölt
napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a Kongresszus határozatképességéhez a
(mandátumvizsgálat során leigazolt taglétszámnak megfelelően) leadható szavazatok több
mint felét képviselő tisztségviselő megjelenése szükséges. Amennyiben a megjelentek kisebb
létszáma miatt a Kongresszus fentiek szerint összehívott ülése határozatképtelennek
minősülne, akkor azonos helyszínre, azonos napirenddel,

megismételt ülést hívok össze, 2022. november 26-án 10.30 órára.

Alapszabályunk szerint – az ilyen módon megismételt ülés a megjelentek létszámától, illetve
az általuk képviselt szavazatszámoktól függetlenül határozatképesnek minősül, az eredetileg
meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában!

Az Alapszabály-módosítással kapcsolatos tudnivalók

Az Alapszabály (a továbbiakban: ASZ) 30/ia pontja szerint az Alapszabály-módosítási
javaslatokat a Kongresszus napja előtt 30 nappal, írásban kell benyújtani. E határidő az
ASZ szerint jogvesztő,  mivel  elmulasztása  esetén  a  javaslatot  a  Kongresszus  csak  a
következő – rendes vagy rendkívüli – ülésén veheti napirendre.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat
legkésőbb 2022. október 28-ig szíveskedjetek a KKI számára megküldeni.

Az ASZ módosítására vonatkozó főtitkári javaslatot a Megyei Elnöki Értekezlet általi
megvitatás után, legkésőbb 2022. szeptember 30-ig küldjük meg számotokra.

A tisztségviselő-választással kapcsolatos tudnivalók

Tájékoztatlak benneteket, hogy a tisztújítás lebonyolításának előkészítése érdekében, az ASZ
61/I/c alpontja alapján Jelölőbizottságot hívok össze. A bizottság tagjainak:

a) Orgovány Zoltán urat (Fejér megyei elnököt, tel.: 06 70 379 3881),
b) Demján Zsolt urat (Észak-Magyarországi területi elnököt, tel.: 06 30 978 3047), és
c) Erdősi Józsefné asszonyt (a Gordiusz Tagszervezet titkárát, tel.: 06 70 775 1773)

kértem fel úgy, hogy a bizottság elnöki feladatait Orgovány úr lássa el.

A Jelölő Bizottság feladata:
a) nyilvántartásba venni a kongresszuson betöltésre tervezett tisztségekre beérkező

javaslatokat,
b) a jelöltek nyilatkoztatása arról, hogy elfogadják-e az adott tisztségre szóló jelölést és

megfelelnek-e az egyesületek tisztségviselőivel szemben támasztott törvényi
feltételeknek, valamint

c) a kongresszus ülésén előterjeszteni az egyes tisztségekre történt jelöléseket.
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Az ASZ 64/A) pontja szerint jelölt csak az lehet:

a) akinek az adott tisztségre történő jelölését a Kongresszus ülése előtt legalább 30
nappal korábban, azaz legkésőbb 2022. október 28-ig a Jelölőbizottságnak
bejelentették,

b) aki írásbeli nyilatkozatot tett a jelölés, és megválasztása esetén a tisztség
betöltésének elfogadásáról, valamint arról, hogy megfelel jogszabályokban és az
FRSZ Alapszabályában a tisztségviselőkkel szemben támasztott követelményeknek, és
nem áll kizáró ok hatálya alatt, valamint

c) összeférhetetlenség esetén írásbeli nyilatkozattal vállalja, hogy azt a
megválasztásától számított 30 napon belül megszűnteti. Ez  esetben  az
összeférhetetlenség tényleges megszűntetéséig a megválasztott személy nem
gyakorolhatja a tisztségéből eredő jogokat és nem terhelik az abból származó
kötelezettségek sem.

Érvényes jelölést a mellékelt jelölőlapon csak FRSZ tag adhat le. A jelölőlapot
értelemszerűen kitöltve, aláírással ellátva a Jelölőbizottság valamely tagjának, vagy a KKI-
nak kell megküldeni (eredetben, vagy faxon, vagy emailben). A meghívóhoz mellékelt
tisztségelfogadó nyilatkozatot a jelölést leadó FRSZ tag, ennek hiányában a
Jelölőbizottság íratja alá a jelölttel.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az ASZ szerint az érvényes mandátummal rendelkező
titkár szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja, amennyiben
nincs érvényes mandátummal bíró választott helyettese, vagy a választott helyettes
akadályoztatása miatt a kongresszusi ülésen nem tud részt venni.

Kiemelem, hogy a titkár-helyettes saját akadályoztatása esetén csak akkor hatalmazhat meg
harmadik személyt a szavazati jog gyakorlására, ha a titkári tisztség betöltetlen, vagy az abba
megválasztott tisztségviselő mandátuma egyébként érvénytelen. A tisztségviselői szavazati
jog gyakorlására vonatkozó meghatalmazás elsődlegesen a tagszervezet többi vezetőségi
tagja, azok akadályoztatása esetén bármely FRSZ tag számára adható. A szavazati jog
gyakorlására vonatkozó meghatalmazás érvényesen azonban csak olyan FRSZ tag számára
adható, akinek a tagsági jogviszonya a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt nem áll
felmondás alatt.

Kérem, hogy a meghatalmazás adása előtt a fenti körülmények fennállását a KKI
irodavezetőjével szíveskedjetek tisztázni annak érdekében, hogy ne az ülés kezdetekor
derüljön ki a kizáró ok.

FRSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személy számára érvényesen nem adható
meghatalmazás.

A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában
írásba kell foglalni és azt a regisztráció során eredetben át kell adni a Mandátumvizsgáló
Bizottságnak. A meghatalmazás mintáját a meghívóhoz mellékelem.
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A kongresszus helyszínén történő regisztráció megkönnyítése és az ülés elhúzódásának
elkerülése érdekében kérem, hogy a szavazati jog gyakorlására meghatalmazást adó
tisztségviselő a meghatalmazást – a szükséges aláírások megtörténte után – szíveskedjen e-
mailben, vagy faxon legkésőbb a kongresszus előtt 5 nappal megküldeni a KKI-nak.

A Kongresszus előkészítése érdekében az alábbi határidők betartását kérem:

a) 2022. október 16-ig a Kongresszuson szavazati joggal rendelkező tisztségviselők
mandátumának érvényességéhez szükséges tisztújító taggyűlések megtartása, a
mandátumok igazolásához szükséges jegyzőkönyvek, jelenléti ívek és tisztségviselői
nyilatkozatok KKI-ra való megküldése. (Felelősök: megyei elnökök és tagszervezeti
titkárok.)

b) 2022. október 28-ig az Alapszabály-módosítási javaslatok, valamint a tisztségviselői
jelölések megküldése a KKI, illetve a személyi javaslatok esetén a Jelölő Bizottság
számára;

c) 2022. november 04-ig kell megküldeni a kongresszus tagjai számára:

ca) a mandátumvizsgálat eredményéről és a 2022. III. negyedévi (szeptember havi)
igazolt taglétszámról szóló tájékoztatást;

cb) a napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, valamint

cc) a tisztújítással érintett tisztségekbe jelöltek személyére vonatkozó tájékoztatást.

d) 2022. november 11-ig, amennyiben valamely tisztségviselő nem ért egyet
mandátumának minősítésével vagy szavazatszámának c) pont szerinti leigazolásával,
egyeztetést és felülvizsgálatot kezdeményezhet a KKI irodavezetőjénél.

e) 2022. november 18-ig a mandátumvizsgálat és a szavazatszám egyeztetés lezárása.

A meghívóhoz mellékelem a kongresszusra való felkészüléssel kapcsolatos tudnivalókat
összefoglaló főtitkári körlevelet.

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Budapest/Debrecen 2022. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Kiss János István
az FRSZ elnöke sk.

Mellékletek:
1) szavazati jog gyakorlására vonatkozó meghatalmazás minta
2) jelölőlap tisztségviselőválasztáshoz,
3) tisztségelfogadó nyilatkozat (vezető tisztségviselői és FEB tagi)
4) főtitkári körlevél


