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Május 1-jén csak az égbolt volt felhõtlen
VÁRAKOZÁSSAL TELI ÜNNEPLÉS

Két helyszín, eltérõ hangulatok – a Független Rendõr Szakszervezet
irányítói mindkettõbõl ízelítõt kaptak május 1-jén. A budapesti Vá-
góhíd utcai rendõr majálison örömmel konstatálhatták, hogy több
száz aktív és nyugállományú kolléga ünnepel családi körben, ám a
Parlament elõtti Kossuth téren már az érdekvédelmi szervezetek el-
várásaira helyezõdött a hangsúly. A Liga konföderáció ugyanis egy
performance keretében fontosnak tartotta hangsúlyozni: az elmúlt
négy évben rengeteg veszteség érte a magyar munkavállalókat.  

Gaskó István, a legnagyobb létszámú magyar szakszervezeti tömörü-
lés elnöke szerint az áprilisi választások végeredménye egyben a korábbi
kormányzat kritikájaként értelmezhetõ. A válságból való kilábalás elen-
gedhetetlen feltétele, hogy az új, hamarosan hivatalba lépõ kabinet a ha-
zai erõforrásokat preferálja, miközben átalakítja a legfontosabb ellátó-
rendszereket is. Gaskó István jelezte: elvárják a kormányzattól, hogy ne
formális, hanem érdemi párbeszédet folytasson a szociális partnerekkel.
A Liga tagszervezeteinek delegáltjai – így a Független Rendõr Szakszer-
vezetet képviselõ Pongó Géza fõtitkár is – a társadalom és a munkavállalók

szempontjából egyaránt fontos részterületet szimbolizáló dobozt helyez-
tek el abban a piramisban, amelyet a rend építményeként is felfoghatunk.
Ezek között szerepelt a „Sztrájkjogot a rendõröknek” felirat is.

A Kossuth téri eseményekkel párhuzamosan a Vágóhíd utcai rendez-
vényen számtalan szórakoztató program kínált önfeledt kikapcsolódást a
mindennapi gondokból. A színpadon egymást váltották a zenekarok, tán-
cosok, a bográcsok mellett pedig lelkes, ám amatõr szakácsok kívánták
elkápráztatni a fõzõverseny zsûrijét. Az FRSZ titkos ászként Kiss Jánost,
az Észak-alföldi régió elnökét vetette be, aki zúzapörkölt címmel aratott
visszhangos sikert. Két keverés között megtudhattuk, hogy nem tartott a
kudarctól. Mint mondta: ha elrontom, majd rendelek pizzát a barátaimnak
– bár ilyen még sohasem fordult elõ!   

Süli Ferenc

Egyre kevesebben em-
lékszünk vissza azokra
az idõkre – pedig nem
oly rég volt – amikor az
egész országban meg-
emlékezések voltak
Szent György napon, a
Rendõrség Napja alkal-
mából. Szinte minden
kapitányság tartott
nyilvános rendezvénye-
ket, sõt volt egy úgyne-
vezett országos Rendõr-
nap. Az ország egy

pontja lett erre kijelölve, ahol az országos vezetõk is megjelentek. Elis-
merés volt annak a településnek, ahol a rendezvény volt. Sok esetben
még anyagilag is támogatták azt – lehetõségeikhez mérten. 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezek a rendezvények sok
munkával jártak, de közelebb vitték a rendõrséget az állampolgárokhoz.
Javult a megítélésünk, hiszen a különbözõ bemutatókon keresztül bemu-
tatkoztunk a nyilvánosságnak. Szinte minden szolgálati ág részt vett, és
megmutatta a munkáját, szakterületét. A legnépszerûbbek a „komman-
dós”, a kutyás-lovas, bûnügyi-technikai bemutatók voltak, de nagy sike-
re volt a KRESZ vetélkedõknek, bûnmegelõzési tanácsadásoknak is.

Mára a pénztelenség következtében elmaradtak az ünnepségek. A legtöbb
helyen csak a szûk körû elismerésben részesültek ünneplik meg ezt a napot. 

Sátoraljaújhelyen úgy gondoltuk, hogy felelevenítjük ezt a jó és szép
hagyományt. Megbeszélve a dolgot dr. Dzsupin Róbert kapitányságveze-
tõvel, aki támogatta az elképzelést – nekiláttunk a szervezésnek. Elkép-
zeléseink szerint hagyományt teremtünk, és minden évben más-más tele-
pülésen fogjuk megszervezni a rendõrnapi ünnepséget. Ez évben Pálháza

önkormányzata vállalta magára a házigazda szerepét. Meghívtuk rá a
társ-, és együttmûködõ szerveket is.

Az ünnep napján Pálházán a mûvelõdési ház elõtti téren kapitányság-
vezetõ úr a Himnusz elhangzását követõen ünnepélyes keretek között el-
ismeréseket adott át a hivatásos és közalkalmazott kollégáknak.

Ezt követõen különbözõ bemutatók következtek. A BAZ MRFK Be-
vetési Szolgálatának bevetési alosztálya technikai bemutatót tartott. Nagy
sikere volt a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön bevetési egysége által
tartott bemutató sorozatnak. A kapitányság kutyás rendõrei magas szak-
mai felkészültségükrõl tettek bizonyságot. A kutyák nagyon fegyelmezet-
ten, a közönség nagy tetszésnyilvánítása között hajtották végre gazdáik
parancsait. Az újhelyi tûzoltók életmentési és tûzoltási gyakorlat közepet-
te mutatták be felkészültségüket és technikai felszereltségüket. 

A bemutatókkal párhuzamosan megkezdõdött a kispályás házi bajnok-
ság is. Erre a társszervek is beneveztek. A rendõrök mellett börtönõrök,
tûzoltók, vámosok csapatai rúgták a labdát a község füves pályáján. 

A focibajnokság mellett, gondolva a gyermekkel rendelkezõ kollégákra,
és a kíváncsiakra ugráló vár, és air-soft bemutató adott külön programot az
idõ eltöltésére, de rendelkezésre álltak a különbözõ szolgálati gépkocsik,
motorkerékpárok is, melyeket örömmel vettek birtokba a gyerekek.

Minden kollégát, résztvevõt megvendégeltünk egy szerény, de nagyon
ízletes ebéddel. Az ebédet követõen sor került a focikupa eredményhirde-
tésére. Sajnos a pálmát nem kapitányságunk csapata vitte el. A rendez-
vény hátralévõ idejében, a délutáni órákban a jó hangulatú kötetlen be-
szélgetésé volt a fõszerep. 

Szeretnénk, ha rendezvényünk hagyományteremtõ lenne, és egy év
múlva hasonlóan jó hangulatban, de más helyszínen tölthetnénk el a
Rendõrség Napját. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részt vettek
a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, és támogattak min-
ket, hogy jó hangulatban tölthessük el az egész napot.

Nagy Zsolt tagszervezeti titkár

Rendõrnap Sátoraljaújhely



Interjú 32010/4. számFRáSZ

A tét az állomány hite, önbecsülése, 
társadalmi presztízse

INTERJÚ PONGÓ GÉZÁVAL, AZ FRSZ FÕTITKÁRÁVAL
A magyar rendõrök – s e téren vélhetõleg nemzeti
konszenzus van születõben - azt várják, hogy az új
kormányzat visszaadja a testület tagjainak hitét,
önbizalmát.  Határozott, következetes, ám egyben
gondoskodó irányítást várunk a szaktárcától is – a
minisztérium kötelezettsége, hogy az európai szín-
tû élet- és munkakörülmények biztosítása mellett
méltányolja és honorálja a rendõr családok áldo-
zatvállalását. Valóban elérkezett az ideje annak,
hogy az állam megbecsülje azon tagjait, akik a tár-
sadalom egyik legfontosabb pilléreként a köz nyu-
galmát, biztonságát szavatolhatják – nyilatkozta
lapunknak Pongó Géza, a Független Rendõr Szak-
szervezet fõtitkára.

- Az áprilisi választásokon gyõztes párt szlogenje az idõtényezõ-
re helyezi a hangsúlyt, s ez szinte teljes szinkronban van a Függet-
len Rendõr Szakszervezet elvárásaival...

- E tényt akár örömmel is konstatálhatnánk, ha nem tudnánk,
hogy elvesztegetett évek jogos tartozásait kell a társadalmi érdek-
egyeztetés asztalára ismét kiterítenünk. A Független Rendõr Szak-
szervezet a korábbi kormányzati ciklus alatt számos alkalommal élt
a rendõrök és a rendõri munka megbecsülését - ily módon közvet-
ve a rendõri pályára orientáló kormányzati intézkedések, jogsza-
bály módosítások megtételét - célzó javaslatokkal. Kezdeményezé-
seinket azonban – kimondva vagy kimondatlanul – fõként finanszí-
rozási akadályokra való hivatkozással rendre elutasították. Abban
bízunk, hogy az új kormányzat az érdekképviseletekkel közös cél –
azaz a hatékony rendõrség mûködtetése – érdekében kiemelten
fogja kezelni az e célt szolgáló szakszervezeti indítványokat.

- Az FRSZ nem maradt tétlen, hiszen már május elsõ napjaiban
megfogalmazta a rendõrség hatékony mûködését célzó, illetve a hiva-
tásos rendõri állomány megtartására, motiválására és a rendõri hi-
vatás választására ösztönzõ jogszabály módosítási javaslatait, s ezek-
rõl tárgyalásokat kezdeményez a Belügyminisztérium vezetésével.

- A gyorsaságnak figyelemfelkeltõ szerepe is van – szeretnénk tu-
datosítani, hogy a testület tagjai nagy várakozással tekintenek az új
kormányzat és az ismét létrehozott Belügyminisztérium tevékenysé-
ge elé. Azt várjuk, hogy visszaadják az állomány hitét, önbecsülését,
s hogy méltányolják a rendõr családok áldozatvállalását. A döntések
meghozatala nem tartozik kompetenciánkba, ám abban bízunk, hogy
érdemi befolyással lehetünk rájuk. Ezért a rendõrség költségveté-
sének újratervezését - és költségvetési átcsoportosítások, illetve egyéb
eszközök révén - annak mielõbbi kiegészítését kezdeményezzük. 

Ismeretes, hogy a testület évek óta csökkenõ költségvetési kere-
te az adósságállomány növekedését, valamint az intézményi beruhá-
zások leépülését, sõt lassan már a személyi juttatások kifizetését is
veszélyezteti. Az irányítók nem fordíthatjuk el többé a fejüket: azt
is látniuk kell, hogy az infrastruktúra romlása az egészséges és biz-
tonságos munkavégzést fenyegeti - az ingatlanok állaga balesetve-
szélyes, a higiéniai elvárásoknak pedig nem egy esetben a legkevés-
bé sem felel meg. Napjainkra már gondot jelent a túlórák finanszí-
rozása is. Levelünkben jeleztük, hogy a rendõrség adósságmentes
mûködése érdekében az elõírt bevételek teljesítése mellett is négy-
milliárd forint körüli összeg póttámogatás biztosítása szükséges.

- A testület mûködésének zavarai mellett szólnunk kell az állo-
mány jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett anomáliákról is!

- Köztudomású, hogy a szuperbruttósítás következményeként –
az ígért és várt bérnövekedéssel szemben – jellemzõen a havi brut-
tó százhatvanezer forint alatti jövedelemmel rendelkezõk nem,
vagy csak minimális nettó jövedelemnövekedésben részesültek, il-
letve a kollégák egy része jövedelemcsökkenést is tapasztalt. Ezért
kezdeményezzük, hogy az érintettek – a büntetés-végrehajtási
szervek állományába tartozókhoz hasonlóan – ez év második felé-
ben újabb kilencvennyolcezer forint kereset-kiegészítésben része-
süljenek.

- A rendõri életpálya modell kialakítását régóta szorgalmazza a
Független Rendõr Szakszervezet – mindezt összeköti a képzéssel és
a Hszt. módosításának kezdeményezésével.

- Mint ismeretes, az IRM Oktatási Fõigazgatóságá-
nak megszûnésével egyidejûleg a rendészeti szakkö-
zépiskolák feletti jogköröket megosztották az IRM és
az Országos Rendõr-fõkapitányság között. Ez a státusz
azt eredményezi, hogy a szakközépiskolákat érintõ
problémák felmerülése és szakszervezeti jelzése ese-
tén a minisztérium és a rendõrség is a másik szerv il-
letékességére hivatkozik az adott kérdésben – ez ter-
mészetesen késlelteti az érdemi megoldást.

A Hszt. módosítását ösztönzõ, egyben a kollégák
szociális helyzetét javító intézkedésként kezdeményez-
zük azért, hogy a cigány származású fiatalok rendõri
pályára orientálását célzó támogatási – ösztöndíj -

rendszer a rendõrgyerekekre is vonatkozzon. Ez az utánpótlás javí-
tása mellett az állományban tartás eszköze is lehetne.

- Az FRSZ több, korábban már megszerzett jogosítvány és ked-
vezmény visszaállítását kéri. Ezek közül melyek a legfontosabbak,
legaktuálisabbak?

- Kezdeményezzük az egészségügyi szabadság 2010. január 1-
jétõl megváltozott szabályainak hatásvizsgálata keretében történõ
felülvizsgálatát és a korábbi szabályozás visszaállítását. 

Álláspontunk szerint a jelenlegi rendszer amellett, hogy az admi-
nisztrációs többletterhekkel arányban nem álló minimális költség-
megtakarítást eredményez, a gyermekes, fõként a többgyermekes
munkavállalók szempontjából hátrányos megkülönböztetéssel is jár.
Módosításra szorul a „hûségpénz” intézménye is: a hatályos rendel-
kezések szerint a huszonöt, illetve annál több szolgálati nyugdíjjo-
gosultsághoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezõ, és 3-5 év
továbbszolgálatot vállalóknak folyósított havi bruttó ötvenezer fo-
rint a szolgálati nyugdíj számításánál nem vehetõ figyelembe, holott
abból nyugdíjjárulékot vonnak. Álláspontunk szerint alkotmányjogi
szempontból is finoman szólva aggályosnak mondható, hogy az em-
lített rendszeres juttatás - annak ellenére, hogy nyugdíjjárulék levo-
nási kötelezettség terheli - a nyugdíjalapot mégsem növeli. 

A konzultáció során egyébként több olyan kérdést is felvetünk, ame-
lyek egy-egy speciális munkaügyi területet érintenek – így javaslatokat
tettünk felmentés, berendelés megszüntetése, a saját gépjármûvel törté-
nõ munkába járás költségtérítése és a készültség tárgykörében is.

- Fõtitkár úr nem említette még a pótlékokkal kapcsolatos szak-
szervezeti kezdeményezéseket, holott ezekkel kapcsolatban is van-
nak érdemi javaslatok!

- Valóban, a közel másfél évtizedes BM rendelet gyakorlati ta-
pasztalatai, valamint a rendõrök - a testület feladataival párhuzamo-
san - bõvülõ munkaköri feladatai álláspontunk szerint idõszerûvé és
szükségessé teszik a pótlékrendszer felülvizsgálatát és a hatályos
szabályok módosítását. Ennek keretében kezdeményezzük - bizo-
nyos illetménypótlékok tekintetében - a pótlékra jogosító beosztá-
sok körének kiszélesítését, továbbá a különleges gépjármûvezetõi
pótlékra jogosító gépjármûvek felsorolásának kiegészítését. Kollé-
gáink lakhatási gondjainak megoldása érdekében pedig javasoljuk,
hogy a Hszt. hatálya alá tartozók számára is tegye lehetõvé a kor-
mány az albérleti díj hozzájárulás lízingdíjra történõ konvertálható-
ságát, egyben az ilyen jogcímen folyósított összeg megemelését. 

- A jövõrõl szólt ez a beszélgetés, s a jövõrõl döntött a Függet-
len Rendõr Szakszervezet május 11-én megtartott rendkívüli kong-
resszusa is. 

- A VIII. Kongresszus kijelölte azt az utat, melyen a következõ
két és fél évben végig fogunk menni. Ez a tanácskozás ugyanakkor
megerõsítette bennünk a hitet, hogy a továbbiakban is épp oly kö-
vetkezetesen – s ha indokolt, harciasan – kell képviselnünk a rend-
õri állomány, az FRSZ tagjainak érdekeit, mint azt az elmúlt két
évtizedben tettük. S ha így lesz, meggyõzõdésem, hogy az eredmé-
nyek sem maradnak el.  Örömmel tölt el, hogy a küldöttek a szük-
séges információk birtokában hozták meg döntéseiket egy rendkí-
vül jól szervezett, magas részvételi arányt tükrözõ fórumon – ezért
köszönet illeti a szervezésben jeleskedõ kollégáimat, az FRSZ
tisztségviselõit és aktivistáit. 

Süli Ferenc



Szervezet i  é let4 2010/4. szám FRáSZ

A Rendõrtiszti Fõiskola Napja
ÚJ TAGOKKAL BÕVÜLT AZ FRSZ

Nem csak az oktatási intézmény hallga-
tói kara – a Független Rendõr Szakszer-
vezet is gazdagodott a Rendõrtiszti Fõ-
iskola Napján. Új ismeretségek, barát-
ságok szövõdtek, s számtalan informá-
ció cserélt gazdát – ezek között kiemel-
kedõ mutatókkal büszkélkedhet a
FRSZ iránt megnyilvánuló érdeklõdés.  

Az elsõ igazán tavaszias napon meg-
pezsdült az élet a fõvárosi Vágóhíd utcai
kiképzõ és szabadidõ központban. A

Rendõrtiszti Fõiskola Napjára ezúttal nem csak a hallgatók érkez-
tek nagy-nagy várakozással: a rendezvény egyik támogatója, az
FRSZ vezetõi is érdeklõdõ kíváncsisággal figyelték a programokat,
a különbözõ bemutatókat. Arra azonban gondosan ügyeltek, hogy

folyamatosan figyelemmel tudják kísérni a szakszervezet sátránál
zajló eseményeket. Örömmel konstatálhatták, hogy a közel három-
száz diák – leendõ rendõrtiszt – emlékezett Pongó Géza invitáló
szavaira. Az FRSZ fõtitkára ugyanis arra kérte a hallgatókat, hogy
a nap folyamán keressék a kapcsolatot az általa irányított érdekvé-
delmi szervezet aktivistáival, akiktõl hiteles beszámolókat kaphat-
nak az FRSZ munkájáról, tevékenységérõl, a rendõrök élet- és
munkakörülményeinek javításáért tett erõfeszítéseirõl. S ha mind-
ez szimpatikus számukra, nyitva az ajtó elõttük: a belépési nyilat-
kozatot a helyszínen is szignálni lehet.  

A rendezvényt megnyitó Prof. Dr. Sárkány István rektor el-
mondta lapunknak, hogy a fõiskola napjainkban is rendkívül nép-
szerû a rendõri hivatást választó fiatalok között – ebben az évben is
sokszoros a túljelentkezés. Az egyetemi tanár szerint az érdeklõdés
fõként az államilag finanszírozott oktatásnak és a stabil, hosszú tá-
von is biztonságot nyújtó munkaviszonynak köszönhetõ.  A pro-
fesszor arról is tájékoztatott, hogy az intézményben több szakszer-
vezet is mûködik – rektorként támogatja és fontosnak tartja az
FRSZ jelenlétét. Mint fogalmazott: a szakszervezet a tagság, a fõ-
iskola irányítója pedig a hallgatók érdekében lép fel. 

Lucza Tibor, a Rendõrtiszti Fõiskola FRSZ elnöke minden ér-
deklõdõvel szót váltott, de ha újabb vendégek érkeztek, számítha-
tott a makói Tapasztó Éva, a szerencsi Tóth Réka és a vértesszõlõsi
Török Zsolt segítségére is – a három fõiskolai hallgató már hóna-
pok óta tagja szakszervezetünknek. A hölgyek szerint rendkívül
kollegiális a viszony az FRSZ-ben, s úgy gondolják: aktivitásukkal
csak honorálják az eddigi juttatásokat. Zsolt pályaválasztásának
megalapozottságáról beszélt, s mint mondta: leendõ tisztként sze-
retne közremûködni egy emberközpontú rendõrség kialakításában,
a testület társadalmi presztízsének helyreállításában. Mindhárman
megerõsítették a rektor szavait: a fõiskola elvégzésével olyan dip-
lomához jutnak, amely biztos állást, s remélhetõleg egzisztenciális
gondoktól mentes életpályát jelent. Pongó Géza, a Független Rendõr

Szakszervezet fõtitkára a rendezvényt értékelve elmondta: a prog-
ramok támogatása mellett rendkívül fontosnak tartja a személyes
megjelenést is.

- Ezt a lehetõséget arra kívántuk felhasználni, hogy tájékoztas-
suk a hallgatókat - mit tettünk és teszünk értük. Tudniuk kell, hogy
ma és holnap – immár közösen - meg kell védenünk eddigi vívmá-
nyainkat. Tudniuk kell: az FRSZ azért dolgozik, hogy a magyar
rendõrök számára európai színvonalú munkakörnyezetet, bért és
megfelelõ jogi hátteret biztosítson. Azért harcolunk, hogy az „élhe-
tõ munkahelyek” mellett korszerû tárgyi-technikai eszközök állja-
nak kollégáink rendelkezésére. Meggyõzõdésem: csak akkor lehe-
tünk hosszú távon is sikeresek, eredményesek, ha a leendõ tisztek-
kel együtt formáljuk a jövõ rendõrségét. Ez a nap is errõl szól – a
személyes kapcsolatok ápolásáról. S mivel a fõiskola hallgatói ön-
kormányzata rendszeresen szervez hasonló programokat, szívesen
leszünk a továbbiakban is támogató partnerük.

A „Fõiskolai Nap” rendezvény szervezõi csapata – a Hallgatói
Önkormányzat és a Független Rendõr Szakszervezet – közös elõ-
készítõ munkájának eredménye volt a sikeres tagtoborzás, melyben
döntõ szerep hárult Lucza Tiborra, az intézmény FRSZ elnökére. 

- Az elmúlt években meglehetõsen alacsony szinten stagnált a
fõiskolán az FRSZ tagok aránya. Ez a tanév azonban áttörést jelen-
tett, hiszen napjainkban már harmincnyolcan tartoznak hozzánk –
közöttük nyolc fõt pártoló tagként tisztelhetünk. A kedvezõ folyamat
beindításához nagy energiákat kellett mozgósítani, de a gyümölcs -
úgy tûnik – beérett. Ehhez ismernünk kellett a hallgatók speciális
érdeklõdési körét, leterheltségüket. Velük kell élni, hiszen az okta-
tási kötelezettségbõl fakadó lekötöttség miatt nehéz együtt tartani,
toborzáson történõ megjelenésre ösztönözni õket. S ennek recipro-
ka is igaz: nekünk is meg kell felelni a diákok elvárásainak. Úgy
gondolom,  a Független Rendõr Szakszervezet számára utánpótlá-
si bázist jelentõ hallgatók a fõiskola elvégzését követõen „jó hírün-
ket”  vihetik majd szolgálati helyükre. Ez a rendezvény is fontos le-
hetõség volt a toborzásra, a kapcsolatok szélesítésére. 

Az elnök elmondta azt is, hogy az FRSZ Tanintézeti és Oktatá-
si Tagozatán belül közösen lépnek fel a rendészeti szakközépisko-
lák és a Rendõrtiszti Fõiskola növendékeinek, hallgatóinak érdeké-
ben. Az egyik legsürgetõbb teendõ a ruházati gondok megoldása,
hiszen mindkét iskolatípusban hasonló problémákról érkeznek
visszajelzések. A diplomát nyújtó intézményben ezen túl komoly
feszültséget okoz a cafetéria rendszerrel kapcsolatos átgondolatlan
fenntartói elképzelés, amely az ötvenkétmillió forintos keretösszeg
közel felének biztosítására az iskolát kötelezné. Az intézmény mél-
tatlan helyzetére utal az a tény is, hogy a Rendõrtiszti Fõiskola öt
éve nem rendelkezik felújítási, beruházási kerettel.  

Süli Ferenc
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Rendkívüli kongresszus a jövõ sikereinek érdekében
JOGFOLYTONOS LIGA-TAGSÁG - TÁVOZÁS AZ FRDÉSZ-BÕL

Viszonylag rövid idõ telt el a legutóbbi FRSZ kongresszus óta, ám
a szakszervezeti életben olyan változások történtek, melyekkel
kapcsolatban állást kell  foglalnia az érdekvédelmi szervezet leg-
magasabb szintû döntéshozó fórumának – jelezte a várható határo-
zatok súlyát és következményeit a tanácskozást köszöntõ Szél Jó-
zsef. A Független Rendõr Szakszervezet elnöke egyben fontosnak
tartotta kiemelni: a korábbi kongresszus helyesen fogalmazta meg
a ciklus legfontosabb célkitûzéseit, programját – a körülmények
miatt azonban gyors reakciókra van szükség. A három, döntésre
váró napirend tárgyalása elõtt aktuális kérdéseket vetettek fel a kül-
döttek. Kiss János, az Észak-alföldi Régió elnöke a tagtoborzás
fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta: tudatosítani kell
az állományban, hogy az FRSZ küzd legeredményesebben a tagok
érdekeiért, miközben számtalan kedvezménnyel kívánja csökken-
teni az érintettek egzisztenciális gondjait. Hangsúlyozta, hogy a hi-
vatásos állomány mellett közalkalmazott tagjainkért is felelõsek
vagyunk – e téren a Liga segítségére, támogatására is számítha-
tunk. Hozzászólásának végén reményét fejezte ki, hogy néhány
éven belül szakszervezetünk lesz a legnagyobb és legerõsebb rend-
õr érdekvédelmi szervezet. Dávid Tibor - már a napirendi pontok-
kal kapcsolatban - kifejtette: az FRDÉSZ érdemben nem képviseli
az FRSZ tagságát, nincs jövõképe, tehát el kell engedni a kezét. A
fõtitkárhelyettes szerint a Liga-tagságnak kézzel fogható eredmé-
nyei vannak, hiszen a konföderációhoz tartozva lehetünk jelen az
országos érdekegyeztetõ fórumokon. Orgovány Zoltán Fejér me-
gyei elnök ezt a gondolatsort továbbgördítve úgy fogalmazott: az
FRDÉSZ belsõ szabályzata és a vezetõk elhibázott döntései miatt
elkerülhetetlen a szakítás. A feladat azonban a Ligán belül sem ke-
vés – olyan szövetségeseket kell találnunk, akik felvállalják a rend-
õrök érdekeinek markáns képviseletét is.  

A kongresszusi küldöttek állásfoglalása elõtt Pongó Géza fõtit-
kár áttekintette az elmúlt évek, évtizedek szövetségi kapcsolatainak
történetét, s felhívta a figyelmet a rendõrök élet-és munkakörülmé-
nyeiben bekövetkezett kedvezõtlen változásokra.

- Ebben a körben ismert, hogy az utolsó kongresszusunk óta eltelt
idõszak új kihívások elé állította szakszervezetünket. A rendõrségi ér-
dekképviselet területén az új szakszervezetek megjelenésével koráb-
ban nem tapasztalt konkurenciaharc bontakozott ki. Az érdekképvise-
leti munkának a társadalmi-gazdasági folyamatok sem kedveztek –
hazánk gazdasági, költségvetési nehézségei megoldásának terheit a
döntéshozók javarészt a munkavállalók vállára rakták, s közben az ér-
dekegyeztetési fórumokat a kormányzat megpróbálta kiüresíteni.

Mindezek okán a korábbiaknál jóval nagyobb erõfeszítést igé-
nyelt az FRSZ taglétszámának, és ezzel összefüggésben érdekérvé-
nyesítõ képességének megõrzése. A szakszervezetünk számára
kedvezõtlen folyamatok ellensúlyozásaként humán- és gazdasági
erõforrásainkat is átcsoportosítottuk - javarészt a tagtoborzás szol-
gálatába állítottuk. Erõfeszítéseink gyümölcse tavaly év végére
kezdett beérni: a korábbi negatív tendencia megállításán túl jelen-
tõs taglétszám emelkedést is sikerült elérnünk. 

A tények, a körülmények lényegében ki is jelölik az elõttünk ál-
ló idõszak feladatait. A kongresszusi ciklus hátralévõ részében
folytatjuk az intenzív toborzómunkát. Ennek érdekében továbbja-
vítjuk az információáramlást, tisztségviselõink felkészültségét és
kommunikációs tevékenységünket. Meg kell õriznünk az FRSZ
gazdálkodásának stabilitását és célszerû lenne megkezdeni egy de-
monstrációs alap létrehozását, amely szükség esetén biztosíthatja a
nagyobb akciók költségvetési fedezetét.

A jövõben is kiemelt figyelmet fordítunk tagjaink egyéni és kol-
lektív érdekeinek képviseletére és védelmére, mert meglévõ tagja-
inkat csak következetes munkával tudjuk megõrizni. Anyagi lehe-
tõségeink keretein belül tovább kell bõvíteni a tagjaink számára
nyújtott szolgáltatásainkat is.

Az FRSZ kongresszusa nehéz döntés elõtt áll, hiszen mi, ponto-
sabban elõdeink voltak azok, akik életre hívták a Fegyveres és
Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségét. Az FRDÉSZ a
korábbi években nyilvánvalóan hozzásegítette az FRSZ-t egyes
célkitûzései eléréséhez. Mindez azonban nem takarhatja el azt a
tényt, hogy a szövetség egysége az utóbbi években megbomlott, az
elnökségben eluralkodott a széthúzás és a tagszervezetek egyéni
érdekeinek érvényesítése került elõtérbe. A negatív folyamatokat
tavaly az FRDÉSZ három tagszervezetének tisztségviselõi által

megvalósított pártalapítás tetõzte be, ami erõteljesen megkérdõje-
lezte a szövetség politikamentességét.

Az FRSZ minden tõle telhetõt megtett a fentiekben vázolt nega-
tív folyamatok ellensúlyozására, javaslataink azonban a többség el-
lenállásán elbuktak. Az FRSZ 20 évvel ezelõtt történt alapítása óta
következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy érdekképviseleti tevé-
kenységét pártoktól és pártpolitikai befolyástól mentesen, függetle-
nül folytassa. Ezt az alapelvet pillanatnyi elõnyökért egyszer sem
adtuk fel és meggyõzõdésem szerint nem adhatjuk fel a jövõben
sem, mivel ez garantálja az FRSZ valódi függetlenségét!

Ezzel szemben áll a LIGA Szakszervezeti Szövetség, mely a
maga 100 ezer fõt is meghaladó taglétszámával minden olyan lehe-
tõség biztosítására képes, amit az FRSZ korábban az FRDÉSZ
megalakításától várt. A LIGA szövetségen keresztül részesei lehe-
tünk az országos érdekegyeztetés rendszerének, ami az OÉT és az
OKÉT fórumain olyan alapvetõ döntések meghozatalába is bele-
szólást biztosíthat, mint a minimálbér, vagy a köztisztviselõi illet-
ményalap meghatározása.

A LIGA médiában birtokolt súlya jóval meghaladja az
FRDÉSZ-ét, így az FRSZ tisztségviselõi számára is több lehetõség
nyílhat a rendõrségi munkavállalók gondjainak országos sajtóorgá-
numokban való megjelenítésére, követeléseink közvéleménnyel
való megismertetésére és a mindenkori kormánnyal szembeni erõ-
teljesebb nyomásgyakorlásra.

A LIGA 2005 óta maradéktalanul teljesítette a csatlakozáskor
vállalt kötelezettségeit, így joggal bízhatunk abban, hogy a továb-
biakban is súlyához méltóan kezeli a rendvédelmi szféra problémá-
it. A LIGA 2007-ben a figyelmeztetõ sztrájk meghirdetésével tá-
mogatta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság kormánnyal
szembeni követeléseit, 2008 novemberében szolidaritási nyilatko-
zattal és pénzügyi támogatással segítette a Közszolgálati Demonst-
rációt. A pénzügyi támogatásból az FRSZ közvetlenül is részesült
- vidéki tisztségviselõink demonstrációra történõ utazási költségei-
nek egy részét a LIGA megtérítette. A konföderáció tavaly decem-
beri kongresszusa a rendvédelmi szféra képviselõit jelentõs befo-
lyással bíró tisztségekhez juttatta a szövetségben, ezzel is kifejez-
ve, hogy stratégiai jelentõséget tulajdonít a rendõrségi munkaválla-
lók érdekképviseletének.

A LIGA jelentõs szakértõi bázissal rendelkezik, jogászai, köz-
gazdászai, TB- és munkajogi szakértõi révén hathatós támogatást
képes nyújtani tagszervezetei stratégiai célkitûzéseinek eléréséhez
– egyértelmû tehát, hogy érdemi segítséget csak a tõlük kaphatunk.

A tények ismeretében nem vitatható, hogy a LIGA részérõl az
FRSZ hosszabb távon is jelentõs anyagi támogatásra számíthat: a
LIGA szakértõi apparátusával olyan állami és uniós pályázatokon
vehet részt, melyekbõl a hazai hat nagy konföderáción kívül álló
szakszervezeti szövetségek ki vannak zárva. Ezek a források pedig
lehetõséget biztosítanak a LIGA számára, hogy a befizetett tagdíj
nagy részét visszajuttassa tagszervezeteinek. Ezzel szemben az
FRDÉSZ a számára befizetett tagdíjat teljes egészében mûködési
költségeinek finanszírozására használja fel, más bevételi forrás hi-
ányában pedig nem képes tagszervezetei támogatására.

A fõtitkári tájékoztató és a vita után a Független Rendõr Szak-
szervezet VIII. kongresszusa egyhangúlag az FRDÉSZ-bõl való ki-
lépés és a jogfolytonos Liga tagság fenntartása mellett döntött, majd
az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat fogadta el.

Süli Ferenc



Május 10-én ismételten ülésezett a Rendõrségi Érdekegyez-
tetõ Tanács (RÉT). Az ülésen történtekrõl az alábbiakban
tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

Kereset-kiegészítés

Az ülésen az ORFK Közgazda-
sági Fõosztály vezetõje tájékozta-
tást adott arról, hogy a 2010. évi ke-
reset-kiegészítés tekintetében a Ma-
gyar Államkincstár (MÁK) korábbi
álláspontját megváltoztatva utóla-
gosan kifizeti azon hivatásos állo-
mányúak részére a juttatást, akik-
nek korábban pl. betegállomány mi-
atti tartós távollétük miatt korlátoz-
ta, vagy megvonta a folyósítást.
Mint ismeretes, a bruttó 340 ezer Ft
jövedelem alattiak idei kétszer bruttó 49 ezer Ft összegû kere-
set-kiegészítésben részesültek február, illetve április hónap-
ban. A juttatás a vonatkozó Korm. rendelet alapján csak a jog-
viszony 45 napon túli szünetelése esetén volt korlátozható, ki-
véve, ha a jogviszony szünetelésére rendes szabadság, illetve
szülési szabadság miatti került sor. Az ORFK szakszervezeti
kezdeményezésre kiadott állásfoglalása a jogállási törvények
különbözõ szabályaira figyelemmel elismerte, hogy a hivatá-
sos állomány esetében – a közalkalmazottaktól és a köztiszt-
viselõktõl eltérõen – a betegállomány ideje alatt nem szünetel
a jogviszony. Ezzel szemben a MÁK a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium állásfoglalását elfogadva, az egységes köz-
szférabeli végrehajtás okán – figyelmen kívül hagyva a Hszt.
egyéb foglalkoztatási jogviszonyoktól eltérõ szabályozását –
nem folyósította a juttatást a tárgyidõszakban pl. betegállo-
mányban lévõ hivatásos állományúaknak. 

Szakszervezetünk a többi érdekképviselettel együtt mind-
végig ragaszkodott az ORFK által is megerõsített jogi állás-
ponthoz, melyre a Rendõrség vezetése is felhívta a MÁK fi-
gyelmét. Vélhetõen a közös fellépés hatására a MÁK végül
megváltoztatta korábbi álláspontját, és ígérete szerint auto-
matikusan rendezi az elmaradt kifizetéseket. A végrehajtás
határidejére és módjára (konkrétan mikor és kamattal törté-
nik-e a kifizetés) vonatkozó információval nem rendelke-
zünk.

A RÉT ülésen elhangzott munkáltatói tájékoztatásra figye-
lemmel felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy amennyiben a járan-
dóságukat ésszerû határidõn belül mégsem kapnák meg, úgy
egyéni jogorvoslattal szerezzenek érvényt jogos igényüknek,
melyhez jogsegélyszolgálatunk munkatársaitól kérhetnek segít-
séget.

Cafetéria juttatások

Az ülésen tájékoztatást kértünk az internet számlák, illetve a
lakhatási támogatás keretében leadott számlák térítésének kése-
delmére vonatkozóan. Információink szerint ugyanis a visszaté-
rítésre néhány rendõri szervnél mindezidáig még nem került
sor, holott a 2010. évi cafetéria tárgyában kiadott ORFK utasí-

tás már februárban hatályba lépett, melyben a Rendõrség a ha-
vi rendszeres utólagos kifizetésre vállalt kötelezettséget. A vég-
rehajtás elhúzódása nem egy kollégánknak megélhetési gondo-
kat okoz: a következõ számla kifizetését ugyanis – joggal – az
elõzõ munkáltatói térítésbõl tervezték. Tájékoztatást kértünk
emellett az üdülési csekkek, valamint a hivatásos állomány ru-
hapénze májusi kifizetésének állásáról. Jeleztük továbbá azt is,
hogy a meleg-étkezési utalványok biztosításával kapcsolatban
is problémáról értesültünk. Az elõzõ RÉT ülésen kapott tájé-
koztatással szemben – mely szerint az étkezési utalványok júli-
usi, elsõ alkalommal visszamenõleges kifizetésének nincs aka-
dálya – ugyanis az Észak-magyarországi GEI vezetõjének tájé-
koztatása szerint a kiosztásra a régióban csak késõbbi idõpont-
ban kerülhet majd sor a közbeszerzési eljárással összefüggõ
akadályok miatt. 

Az ülés keretében adott munkáltatói tájékoztatás szerint
az üdülési csekkek május 31-ig, míg a visszamenõlegesen já-
ró meleg-étkezési utalványok legkésõbb június 30-ig kiosz-
tásra kerülnek, és ez a határidõ az Északi-magyarországi
GEI-re is vonatkozik. A hivatásos állomány ruhapénzének
kifizetése egy összegben május 14-ig megtörténik, mellyel
egyidejûleg az állományt tájékoztatják az elszámolás rendjé-
re vonatkozóan, így a számlaleadási kötelezettségrõl, és ar-
ról, hogy a számlán milyen ruházati termékek kerülhetnek
feltüntetésre. Az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõje
ezzel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy a számlán nõi és
férfi ruházati termékek egyaránt szerepelhetnek, mivel a
számla a munkáltató és nem a dolgozó nevére szól. Az
ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõje elmondta továbbá,
hogy az internet, stb. számlák elszámolására szolgáló prog-
ram valóban nem a legmodernebb, emiatt akadozhat a le-
adott számlák kifizetése.

Szakszervezetünk sikerként könyveli el, hogy az ORFK tá-
jékoztatása szerint az év közbeni Rendõrségen belüli áthelyezé-
sek a ruhaszámlák leadását nem érintik. Így tehát az a kolléga,
aki pl. Gyõr-Moson-Sopron megyében szolgált, majd áthelye-
zõdött pl. a BRFK-ra, az októberi elszámoláskor mind a Gyõr-
Moson-Sopron MRFK, mind a BRFK nevére szóló számláit le-
adhatja. Korábban ugyanis olyan hírek láttak napvilágot, hogy
csak a ruhapénzt folyósító rendõri szerv nevére szóló számlákat
fogják elfogadni, vagyis a más rendõri szerv nevére szóló szám-
lák elvesznek. Mivel ez az eljárás álláspontunk szerint a kollé-
gák érdekeit sérti, és a jogszabályokkal is ellentétes – a Hszt.
szerint a ruhapénz a rendõrt, és nem a BRFK, stb. rendõrét ille-
ti meg – ezért az ügyben az ORFK állásfoglalását kértük, amely
a fentiek szerint a kollégák szempontjából pozitív eredménnyel
zárult.

Meleg-étkezési utalványok

Az ülésen tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy a
meleg-étkezési utalványokat a rendõrségi objektumokban mû-
ködõ, illetve a Rendõrség által üzemeltetett éttermekben (kony-
hákon), valamint büfékben elfogadják-e, illetve ha nem, akkor
annak mi az oka.

Az ORFK tájékoztatása szerint amely szerv éttermeiben, bü-
féiben nem fogadják el az utalványokat – RRI, Észak-magyar-
országi GEI, Dél-alföldi GEI, Baranya MRFK, Somogy MRFK
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Mi történt a RÉT-en?

Kovács István
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büfé, Miskolci RSZKI étterem, ORFK OKI Csopak büfé – an-
nak okai a következõk:

- nehéz a kezelése, nem tudnak visszaadni belõle,
- többletteher mind adminisztrációs, mind pénzügyi téren,
- a beszállító nem veszi át, emiatt vesztességgel kell számol-

nia az intézménynek,
- az utalványoknak nem a 100%-át csak kb. 90-95%-át térí-

tik meg.

BRFK túlórák

Az áprilisi RÉT ülésen adott ORFK tájékoztatás szerint a
BRFK már az év elején elköltötte az egész éves túlórakeretét. A
korábbi ülésen elhangzott, hogy az áprilisi költségvetési felül-
vizsgálat során a Rendõrség meglévõ forrásaiból terveznek
többletkeretet biztosítani a BRFK számára. A májusi RÉT ülé-
sen rákérdeztünk ennek realizálódására, valamint a BRFK túl-
órák ellentételezésének helyzetére.

Az ülésen adott ORFK tájékoztatás szerint a kb. 687 mil-
lió Ft adósság rendezése miatt a BRFK-nak nem tudtak több-
letforrást biztosítani. A BRFK vezetõje az említett pénzhi-
ány miatt április közepén a túlórák szabadidõs megváltásáról
rendelkezett, de ezt a fõkapitányság nem tudta teljesíteni,
ezért a BRFK a napokban 70 millió Ft támogatást igényelt.
Ezt az összeget a „közbiztonsági háló” program keretében a
Rendõrségnek biztosított 618,1 millió Ft-ból fogja megkap-
ni a BRFK. Az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõje hoz-
zátette ugyanakkor, hogy hosszú távon szolgálatszervezési
eszközökkel kell a túlórát kezelnie a fõkapitányságnak,
melynek kapcsán a munkáltató képviselõje felhívta a figyel-
met arra, hogy a feladatok jelentõs része elõre tervezhetõ: a
rendezvények, pl. focimeccsek idõpontjai ugyanis elõre is-
mertek. 

Térfigyelést végzõk díjazása

Az ülésen a BRFK-t, valamint a Készenléti Rendõrséget
érintõen jeleztük, hogy a térfigyelést végzõ kollégák részére
nem minden esetben teljesíti a megbízó munkáltató a díjfize-
tést. Ez az érintett szervektõl idõközben elhelyezett kollégákat
érinti hátrányosan, mivel részükre nem történik meg az utalás,
míg az adott rendõri szervnél maradó kollégák megkapják a
megbízási díjat.

Az ORFK Közgazdasági Fõosztály vezetõje ígéretet tett az
esetek kivizsgálására, hangsúlyozva, hogy amennyiben azok
mögött spórolási szándék húzódik meg, úgy természetesen azt
a Rendõrség vezetése is elítélendõnek tartja.

Tanulmányi szabadság

Az elõzõ RÉT ülésen kérdésként merült fel, hogy azon volt
határõr tiszthelyettesek részére, akik 1 hetes továbbképzésre
vannak vezényelve a szakközépiskolába, jár-e tanulmányi sza-
badság a három vizsgára, amit le kell tenniük.

Az ORFK válasz szerint a BRFK-nál vannak olyanok,
akik határrendész OKJ-s érvényes szakképesítéssel rendel-
keznek, és az elõrelépés érdekében vállalták a rendõr szak-
képesítés megszerzését. A sikeres vizsga letétele érdekében
2010.04.19-e és 23-a között egy hetes felkészítést szervez-

tek az érintettek részére, hogy a május 21, 27, és 28-ai köz-
rendvédelmi-rendõr elágazás szakmai vizsgájuk sikeres le-
gyen. Az összevonásra és a 3 napos szakmai vizsgára a
Hszt. 98.§ (3) bekezdése szerint jár a munka alóli mentesí-
tés részükre.

Volt határõrök rendõrségi felszerelése

A Rendõrség és a Határõrség integrációja óta megoldatlan
probléma a volt határõrök rendõrségi felszerelése, amely mind-
ezidáig nem történt meg. A hatályos ruházati szabályzat ugyan-
is bár lehetõvé teszi a volt határõrségi ruhadarabok viselését, de
vannak olyan ruházati cikkek, melyek a Rendõrségen rendsze-
resítve vannak, de nincs határõrségi megfelelõjük: hosszú ujjú
fehér ing, pilotka szerelve, bevetési zubbony és póló, jelsíp-
zsinór és jelsíp.

Az ülésen a munkáltatói oldal képviselõi kérték a szakszer-
vezeteket, hogy a problémát – az érintett személyi kör nagyság-
rendjének megjelölésével – írásban juttassák el az ORFK illeté-
kes szakmai vezetõjéhez.

Egyebek

Fentieken túl a RÉT ülésen még számos téma – így a szol-
gálati gépkocsival történt szolgálati, illetve nem szolgálati
célú gyorshajtások esetén irányadó eljárás; a bûnügyi állo-
mány számára szervezett online Btk. vizsga anomáliái; a ké-
relmek, panaszok elbírálási határidejének gyakori túllépése;
a magasabb iskolai végzettség megszerzésekor elmaradó
elõresorolás, illetve a közalkalmazotti elõresoroláshoz kap-
csolódó illetményemelés elmaradása; a közalkalmazotti ta-
nácsok megújításának kérdése; a táppénz folyósítás körüli
anomáliák – merült fel, melyek legtöbbje érdemben is meg-
vitatására került, illetve néhány kérdésben késõbb ígért érde-
mi választ az ORFK. Mindezekrõl bõvebben a honlapunkon
közzétett 11-es számú fõtitkári tájékoztatóban olvashatnak
az érdeklõdõk. 

dr. Varga Marianna
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Mit várunk az új kormánytól?
AZ FRSZ 13 + 1 PONTJA

A Független Rendõr Szakszervezet az elõzõ
kormányzati ciklusok ideje alatt is határozottan
kiállt a Rendõrség személyi állománya jogai-
nak és érdekeinek védelméért. Az elmúlt évek-
ben számtalan jobbító szándékú javaslatot és
követelést terjesztettünk elõ, melyek döntõ

többsége sajnos elutasításra került, már, ha szavunk egyáltalán elér-
te a döntéshozók ingerküszöbjét! A választásokat követõen a gyõz-
tes párt miniszterelnök jelöltje nemzeti együttmûködést és a rendvé-
delem problémáinak megoldása érdekében nemzeti konzultációt
hirdetett. Ebben az együttmûködésben és a rendvédelem problémá-
inak megoldására irányuló nemzeti konzultációban a Független
Rendõr Szakszervezet is részt akar venni! Ennek jegyében foglaltuk
össze 13 + 1 pontban azon az elvárásainkat, melyek képviseletére és
védelmére 6 és félezer tagunktól felhatalmazást kaptunk!

A Független Rendõr Szakszervezet elvárja az új kormánytól és az
ismételten felállításra kerülõ Belügyminisztérium vezetésétõl, hogy:
1. az elmúlt években tapasztaltakkal szemben tegyen hathatós in-

tézkedéseket a Rendõrség személyi állománya gondjainak meg-
oldása érdekében. Ne csak elvárja, de önmaga is tanúsítson loja-
litást a rend õreinek irányában!

2. folytasson valódi és érdemi párbeszédet a rendõrség reprezenta-
tív szakszervezeteivel, döntései során mérlegelje, és súlyának
megfelelõen vegye figyelembe az érdekképviseleti szervezetek
álláspontját!

3. biztosítsa minden vonatkozásban a rendõrség pártoktól és politi-
kától való függetlenségét!

4. állítsa helyre a kormányzat szavahihetõségét, a szakszervezetek-
kel kötött megállapodások feltétlen betartását!

5. alakítsa ki a rendvédelem közép- és hosszú távú stratégiáját, ab-
ba szervesen illeszkedõ rendõrképzési és továbbképzési koncep-
cióját, hajtsa végre a rendõrség szervezeti korszerûsítését!

6. az érdekképviseleti szervek bevonásával kezdje meg a pályára

orientálást és a hivatásos állomány megtartását szolgáló, kiszá-
mítható és tervszerû elõmenetelt biztosító életpályamodell kiala-
kítását! Indítsa el a közszolgálatban állók illetményének Európai
Uniós bérszínvonalhoz való felzárkóztatását.

7. soron kívül vizsgálja felül a Rendõrség költségvetését, és bizto-
sítsa a mûködéshez, az egészséget nem veszélyeztetõ és bizton-
ságos munkavégzéshez, valamint az állomány járandóságainak
folyósításához szükséges pénzügyi forrásokat!

8. 2010 második félévében biztosítson a szuperbruttósítás által hát-
rányos helyzetbe hozott, alacsony jövedelmû közalkalmazottak
és tiszthelyettesek számára kereset kiegészítést, teremtsen fede-
zetet a korábban teljesített, de kifizetetlen és a jövõben elrende-
lésre kerülõ túlórák kifizetéséhez!

9. állítsa vissza az elõzõ évek fûnyíró elv szerinti költségvetési megszo-
rításainak áldozatul esett szociális és jóléti intézményeket, a betegség
idejére járó 100 %-os távolléti díjat, valamit a 13. havi illetményt!

10. az állomány utánpótlása érdekében a cigány származású fiatalok
rendõri pályára orientálását célzó ösztöndíj rendszert terjessze ki
a rendõrség személyi állományába tartozók gyermekeire is!

11. szüntesse meg a közszolgálatot ellátók béren kívüli juttatásaiban
jelenleg fennálló indokolatlan különbségeket, alakítson ki olyan
bér-, pótlék- és cafetéria rendszert, mely anyagiakban is ellenté-
telezi a hivatásos állomány alkotmányos jogainak korlátozását,
a szolgálattal járó többlet terhek és kötelezettségek vállalását!

12. csökkentse minimálisra a rendõrség különbözõ jogviszonyba
tartozó munkavállalói közötti különbségeket, szüntesse meg a
közalkalmazottak másodrendû dolgozóként történõ bérezését!

13. számolja fel a rendészeti szakközépiskolák irányításában az elõ-
zõ kormány által létrehozott kettõsséget és számolja fel az isko-
lákba berendelt hivatásos állomány negatív diszkriminációját!

+1 támogassa kiemelten a rendõrség állományába tartozók család-
alapítását és lakáshoz jutását!

Pongó Géza, fõtitkár

A közelmúltban a BRFK közrendvé-
delmi állományának több munkatársa
elkeseredetten keresett meg a csapat-
szolgálati igénybevételre történõ be-
rendelések tarthatatlan gyakorlata
miatt. Felháborodásuk oka, hogy a
berendeléseket 1-2 nappal az igénybe-
vétel elõtt közölték velük. Jogos felin-
dultságukat osztva a BRFK vezetésé-
nek már tavaly írásban jeleztem a
gyakorlat embertelen voltát, mellyel
teljesen lehetetlenné teszik az érintet-
tek szabadidejének és ezáltal családi
életének tervezését.

A figyelemfelhívás azonban sajnos
falra hányt borsóként pergett le a BRFK
vezetésérõl, így a probléma 2010 áprilisában továbbra is megtartotta
aktualitását. A helyzet már csak azért is tarthatatlan, mert az igény-
bevételekre a labdarúgó mérkõzések miatt került sor. A mérkõzések
idõpontja pedig több héttel az események megrendezése elõtt ismert,
úgy a sportszeretõ polgárok, mint a rendõri vezetés elõtt. Szakszer-
vezetünk elfogadhatatlannak tartja, hogy a biztosítások során a veze-
tõk nincsenek tekintettel a beosztotti állomány magánéletére.

És mi a válasz? A Tisztelt Olvasók többsége hazai viszonyain-
kat ismerve talán magától is kitalálná, hogy ki a hibás. Nem akar-
juk azonban a bizonytalanabbakat sem kétségek között hagyni,
ezért soroljuk a BRFK vezetõjének rendészeti helyettese által meg-
nevezett „bûnösöket.” Tábornok úr szerint mindenekelõtt a külsõ
körülmények okolhatók a hibáért, úgy, mint a csapatok és a tévé-
társaságok, a szurkolói klubok és nem kis részben egy másik rend-
õri szerv, adott esetben a Készenléti Rendõrség. Egy valaki azon-
ban nem hibázott: a BRFK vezetése, õk csak a körülmények áldo-
zatai! Nem tudom, hogy van-e olyan tagja a BRFK-nak, aki mind-
ezt elhiszi. Az én tagjaim között biztosan nincs, s gyanítom, nincs
a fõkapitányság tiszthelyettesei között sem!

A kép teljességéhez azonban az is
hozzátartozik, hogy a kapitányságokon
dolgozó középvezetõk sincsenek irigy-
lésre méltó helyzetben. Rájuk marad
ugyanis az állomány kiértesítésének há-
látlan feladata.

És ha mindez nem lenne elég, közis-
mertté vált a BRFK-n az is, hogy csak
szabadidõben lehet megváltani a csapat-
szolgálati igénybevétel során keletkezett
túlórákat! A kérdés csak az, hogy: miért?
És mikor? Az elsõ kérdésre tudjuk a vá-
laszt: az idei túlórakeret már március vé-
gén (!) elfogyott, a tavaly ellentételezés
nélkül maradt túlórák idei kifizetése mi-
att! A második kérdésre is adott a válasz:

majd ha tiltakozásainkkal, szolgálati panaszokkal és perekkel ki-
kényszerítjük! Azt, ami egyébként is jár!

Leterheltség viszont van. „Mi az hogy? Nagyon is!” Folyamato-
san! Ami nem csak testileg, de pszichésen is kikészíti az állományt.
A stressznek kitett ember pedig könnyebben hibázik. A BRFK-án
pedig mostanában keményen mûködik a nullatolerancia, legalább-
is a beosztotti állománnyal szemben. Igencsak megemelkedett a
bûnügyekkel meggyanúsított rendõrök száma. Az már senkit nem
érdekel, hogy a fegyelmi helyzet romlása összefüggésbe hozható-e
a napról napra növekvõ leterheltséggel.

Az elhíresült szlogennel élve: itt az idõ, hogy mindezen változ-
tassunk! Változtassunk a rendõri állomány érdekeinek semmibevé-
telén, jogainak lábbal tiprásán, erejének határtalan kizsákmányolá-
sán és változtassunk végre a felelõsséget mindig áthárító vezetõi
hozzáálláson!

Rajtunk nem fog múlni! Javaslatainkat, követeléseinket újra és
újra megfogalmazzuk, mindaddig, míg a süket fülek meg nem hall-
ják kiáltó szavunkat.

Zoltán Gábor BRFK megyei elnök

Mennyit és meddig bír még a BRFK állománya?
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Testvérvárosok váltófutása
Immár hagyományosan – idén harmadik alkalommal – rendez-
ték meg a Sümeg és Tapolca közötti váltófutást a „Testvérvá-
rosok Világnapja” alkalmából. A korábbi szokáshoz híven a
Tapolcai Rendõrkapitányság FRSZ tagszervezete és I.P.A. kö-
zös csapata „Futótûz” néven ismét rajthoz állt. 

A táv mintegy 17 km volt, melyet 16 részre osztottak, azaz 16
váltószakaszt kellett teljesíteni. A etapok átlagban 8-900 m-esek
voltak, de domborzattól függõen változott (500 m volt a legrövi-
debb, 1500 m a leghosszabb táv). A versenyen öt kategóriában in-
dulhattak a csapatok (általános iskola fiú-lány; középiskola fiú-
lány; felnõttek). A nyitóünnepség után 14 csapat elsõ váltó-futói
álltak a startvonalra. 

Szerettük volna tavalyi felnõtt kategóriás elsõ helyünket megis-
mételni, de a 2009. évi 12 fõ helyett – szolgálati érdek, betegség
miatt - csak heten (az utolsó pillanatban beugró kolléganõnek kö-

szönhetõen,
akivel még
egy fõvel
nõtt a lét-
szám) tud-
tunk rajt-
hoz állni.
Azért nem
adtuk fel!
Így ugyan
mindenkire
dupla vál-
tószakasz
jutott, az
e d z e t t e k -
nek ennél is többet kellett teljesíteni ahhoz, hogy a váltóbot célba
érjen. Akaratból, kitartásból mindenképpen ötösre vizsgázott a csa-
pat, de a hátrány az eredményen megmutatkozott. A rendõri kísé-
retben, felvezetésben résztvevõ kollégák biztatása sem volt elég a
gyõzelemhez, a felnõtt kategória harmadik helye lett a mienk. A
csapattagok megérdemlik a név szerinti felsorolást: Torma Szilvia,
Czili György, Nagy Tamás, Marton Zsolt, Gál Gergely, Rig Tamás,
Hartmann István. 

A fáradtság a verseny végén osztott üdítõital, valamint a baráti
hangulat, ugratások hatására hamar feledésbe merült. A nehézsé-
gek ellenére a csapat egyöntetû véleménye: „jó buli volt, jövõre is-
mét futunk”! h.i. 

Nyár a Beregben!
Pihenni vágyó tagjaink és családjaik egy csendes beregi faluban,
Beregdarócon, kellemes környezetben, kedvezményesen üdülhet-
nek, illetve tölthetnek el gondtalan napokat a Hét Csillag Üdülõ és
Konferencia Központban. 

Együttmûködõ partnerünk a szállás aktuális árából az FRSZ tag-
jai és családtagjaik részére 20 % kedvezményt biztosít. A szállásfog-
lalás a Hét Csillag Üdülõ és Konferencia Központ recepcióján törté-
nik! A Hét Csillag étkezési lehetõséget is kínál, szlogenjük szerint
konyhájukra igaz, amit a mondás a borsról tart: „kicsi, de hm!“ El-
sõsorban hagyományos, tájjellegû ételeket kínálnak a vendégeknek.

A Hét Csillag az FRSZ rendelkezésére bocsátott 10 darab,
egyenként 10 alkalomra szóló uszoda bérletet is, mellyel az uszoda,
a gyermek pancsoló és a pezsgõfürdõ használható. A szauna és a 3
teniszpálya költségtérítéses, melyet a helyszínen kell kifizetni. 

A bérletek igénylésérõl részletesebben honlapunkon tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk. Az üdülõrõl részletes információ a
www.hetcsillag.hu weblapon található.

Nyaraljon Balatonakalin
áprilistól októberig a Strand Haliday Campingben

Bérleti díj: fõszezonban: 6.000.- Ft /nap/lakókocsi
Elõszezonban: 4.000.- Ft/nap/lakókocsi 

Érdeklõdni lehet: 
Dr. Jandó Zoltánnál BM: 03-26-22-63 vagy 

Németh Lászlónál BM: 03-26-28-70
A Strand – Holiday Camping Balatonakalin várja 

a pihenni, horgászni, kirándulni, kikapcsolódni vágyó
kollégáinkat és családjaikat. 

A campingben elhelyezett négyszemélyes teljesen
felszerelt lakókocsink szabadon választható

hosszúságú turnusokra bérelhetõ.
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Wellness kedvezmény FRSZ tagoknak
a Vásárosnaményi

Szilva Termál- és Wellness Fürdõben
Az FRSZ és a vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellness Fürdõ közötti együtt-
mûködési megállapodás jóvoltából naponta 6 tagunk térítésmentesen élvezheti a
fürdõ 700 méteres mélységbõl felszínre törõ termálvizét. A belépõk közül 2-2 db
a beregsurányi és a barabási tagszervezetünk tagjai számára áll rendelkezésre,
a fennmaradó két belépõt pedig bármely FRSZ tag igényelheti beregsurányi titká-
runktól, László Zoltántól (+3670-941-83-32) vagy Határrendész Szekciónk tit-
kárától, Molnár Jánostól (+3670-432-84-23).
A Szilva Termál- és Wellness
Fürdõ Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye észak-keleti részén
Vásárosnaményban, Nyíregy-
házától 54 km-re, a szlovák-uk-
rán és a román határ közelében
található. A Kraszna folyó part-
ján épült a Szilva Termál- és
Wellness Fürdõ 5 medencével
üzemel. 4 fedett (termál-, úszó-,
pezsgõmedence valamint a
gyerekek részére a vízi óvoda) és egy kültéri strandmedencével egész évben folya-
matosan fogadja vendégeit. A 36-38 Cº-os termálmedence hatékonyságát nyak-
zuhany, talp- és derékmasszázs élményelemek fokozzák. A kisgyerekek szórako-
zásához a 34-36 Cº-os vízi óvodában a különbözõ vízi élményelemek és csúszdák
is hozzájárulnak. A szabadban való fürdõzés kedvelõi egy fedett átjárón keresztül
sétálhatnak ki a 30-32 Cº-os kültéri strandmedencébe, ahol vízsugarak, pezsgõ-
ágyak és egyéb élményelemek fokozzák a meleg víz kedvezõ hatását. Vadonatúj
környezetben szolid árakkal várja a kikapcsolódni, pihenni és gyógyulni vágyó ked-
ves vendégeket. 

Nyitva tartás: hétfõtõl – csütörtökig és vasárnap 9.00 – 20.00 óráig, 
pénteken és szombaton 9.00 – 21.00 óráig. 

Minden szombaton éjszakai fürdõzés 21.00 – 01.00 óráig.
Elérhetõség: Szilva Termál- és Wellness Fürdõ, 

4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B., Tel./Fax.: +36 45/470-180, 
E-mail: info@szilvafurdo.hu, Web: www.szilvafurdo.hu

Pihenjen, gyógyuljon, töltõdjön fel a ceglédi 
Best Western Hotel Aquarell****-ben!

Mit biztosít egy wellness hotelben eltöltött wellness hétvége? A test és lélek
egyensúlyát. Egy olyan egyensúlyi állapotra való törekvést, mely elkerüli a
betegségek kialakulását. Wellness hotelszolgáltatások között a passzív, lazító,
testtel törõdõ tevékenységek állnak, mint például masszázs, szauna, fürdõ, torna
és speciálisabb komplexebb formában: akár egy méregtelenítõ kezelés, életmód-
váltás, táplálkozási szokások megváltoztatása, lelki egészségre való törekvés.
Fedezzen fel minket és élje át az életérzést nálunk!
A Best Western Hotel Aquarell most 15% kedvezményt biztosít közvetlen foglalás
esetén bármely, Ön és/vagy kollégái által választott, szabadidõs csomagaján-
latunkból, amennyiben 2010. június 30-ig írásban foglalnak és foglaláskor
hivatkoznak az FRSZ jelszavára, mely a szakszervezet központi irodájától és
titkáraitól igényelhetõ. Szállodánk üdülési csekk elfogadó hely.

Aktuális ajánlataink elérhetõk a
http://www.aquarellhotel.hu/hu/wellness-csomagajanlatok.html linken.

Elérhetõségek: 2700 Cegléd, Fürdõ út 24.; Tel.: 53/510-900; 
e-mail: info@aquarellhotel.hu; www.aquarellhotel.hu

Külföldi utak 
egyedi FRSZ kedvezménnyel

Horvátországtól Spanyolországig, Eu-
rópa közelebbi és távolabb esõ orszá-
gait is bejárhatják vállalkozó szellemû
tagjaink FRSZ kedvezménnyel.
Egyebek mellett 1-1 napos kirándulá-
son felkereshetik Rákóczi városát, Kas-
sát májusban, júliusban és szeptember-
ben, a reneszánsz élménybirtokot
Bikalon, júliusban. Eltölthetnek egy-
egy hosszú hétvégét Prágában július-

ban, augusztusban, októberben, novemberben és decemberben, Fi-
renzében áprilisban, a Monarchia leghíresebb fürdõhelyein május-
ban, Stájerországban szintén májusban, a Garda-tó körül júniusban,
a romantikus horvát vagy cseh várakban júliusban, Észak-Erdélyben
júliusban, a lengyel Tátrában július végén, Krakkóban augusztusban.
Körutazást tehetnek Itáliában, felkeresve Bolognát, Pármát, Mode-
nát. Meglátogathatják Firenze, Róma és Ravenna történelmi neveze-
tességeit, 5 napos kirándulást tehetnek Kárpátalja magyar történelmi
emlékhelyein, a bajor kastélyokban, vagy Isztambulban.
A tengerparti nyaralásra vágyók számára a görög és a spanyol ten-
gerparton ajánlunk kedvezményes pihenési lehetõ-
ségeket.
Fentiekrõl és még sok más igényes kikapcsolódást
biztosító társas útjainkról részletesebb információ-
val szolgálunk honlapunkon az üdültetés menüpont
alaltt. A részletek felõl érdeklõdni lehet az FRSZ
utazásszervezõjénél, dr. Tepliczky Miklósné asz-
szonynál, Mártinál a +36209619032-es telefon-
számon, vagy e-mailben a tepliczkymarti@citromail.hu címen.
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Kiáltvány a közalkalmazottakért 
és köztisztviselõkért!

A közalkalmazottak és köztisztviselõk a rendõrségi állomány azon
részét jelentik, akik munkájukat a háttérben végzik, segítik és tá-
mogatják hivatásos kollégáikat szolgálati feladataik ellátása köz-
ben – legyen az a közterületi, közlekedési vagy bûnügyi területen
dolgozó rendõr. Szoros értelemben nem a leglátványosabb rendõr-
szakmai munka az övék, viszont ahhoz, hogy kollégáik a legjobb
körülmények mellett tudják ellátni alkotmányos feladataikat, csak
közremûködésükkel valósítható meg. Együttmûködésük egy egy-
séges rendszer alapjait képzi.

Az elmúlt idõszakban megindult azonban egy káros folyamat,
amely éket próbál verni az eddig szorosan összetartó állomány közé.
Ez a gazdasági megszorítások által gerjesztett diszkrimináció, amely
egyre távolabb taszítja a hivatásos és nem hivatásos kollégákat.

A nem egyforma mértékû közteher viselés sokszor nincs arány-
ban. Elmaradt a 13. havi juttatás, csökkent a bérek fizetési értéke,
és megadóztatta az állam a frissen köztudatba bedobott (és a
13.havi jövedelem kiváltására kialakított) cafetéria keretein belül
adható „béren kívüli” juttatásokat. Miközben a tárgyalások folytak,
az érdekképviseleti szervezetekkel finoman sikerült elérni, hogy
megosszák az állományt, mert egyre nagyobb különbség keletke-
zett a hivatásos rendõri juttatások és a közalkalmazottak, köztiszt-
viselõk jövedelmei között.

Az FRSZ a lehetõségeinek vonalán próbált egyensúlyozni, de a
munkáltatók maximum a hivatásos rendõrt voltak hajlandók némi-
képp elismerni. A közalkalmazottak és köztisztviselõk kénytelenek
voltak belenyugodni a helyzetükbe.

Most azonban változást kell ezen a téren is elérnünk! Az egyre

nyilvánvalóbb és méltatlanabb negatív diszk-
rimináció miatt az állomány ezen része válto-
zást akar, amelyre az egyre nagyobb felhábo-
rodás bátorítja õket. Új tárgyalási stratégiát
kell kidolgozni – egy olyat, amely a tárgyaló partnereink részére
egyértelmûvé teszi, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselõk eg-
zisztenciális helyzetén is érzékelhetõen javítani kell!

Mely területeken szeretnénk eredményeket elérni? Mit követel-
jen az FRSZ?

A közalkalmazottakat is illesse meg a ruhapénz alanyi jogon és
adómentesen, csakúgy, mint a hivatásos kollégákat!

Vezessék be a hûségpénz intézményét a 30 éves rendõrségi
szolgálati idõvel rendelkezõ közalkalmazottak, illetve köztisztvise-
lõk számára is!

A kisgyermeket nevelõ munkavállalóknál esetében a munkálta-
tó egészítse ki a táppénz összegét a gyermek 3 éves koráig a távol-
léti díj 100 %-ára, a 3 életévtõl az iskolakezdésig 90 %-ára.

Az öngondoskodás elõmozdítása érdekében állítsák vissza az
önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztári tagok munkáltató támogatását
valamennyi állománykategóriában.

Itt az idõ, hogy változtassunk az elmúlt évek gyakorlatán, mely
éket ütött a rendõrség hivatásos és nem hivatásos állományába tarto-
zók közé. A közrend és a közbiztonság javításában csak együtt,
összefogva érhetünk el eredményeket! E munkából a közalkalmazot-
tak és a köztisztviselõk is kiveszik a részüket. Nélkülük a rendszer
nem mûködne. A közös terhek viselését anyagilag is el kell ismerni!

Weisz József ORFK intézményi elnök



J o g s e g é l y s z o l g á l a t12 2010/4. szám FRáSZ

Amit az 1,2-szeres szorzóról tudni kell …
Az utóbbi idõben nagyon sok információ kering az 1,2-szeres
szorzó alkalmazásáról. Szeretnénk átláthatóbbá és érthetõbbé
tenni a számításra való jogosultságot, ezért az elért eredmé-
nyek tükrében pontokba szedve mutatjuk be, hogy mire is kell
számítania annak, aki a kedvezményes szorzóra való jogosult-
ságát érvényesíteni kívánja. 

A jogi háttérrõl röviden
Sokat beszéltünk már róla, azért mégis érdemes nyomatékosíta-

ni azokat a változásokat, amelyek 2006. évben léptek hatályba, mert
a pernyertességhez nagyon fontos megérteni a változás lényegét. 

A kedvezményes szorzó számítását a Hszt. 329. §-a tartalmaz-
za, az 1,2-szeres szorzót az (1) bekezdés c) pontja részletezi. 

Ami mindenkit érint, hogy 1996. szeptember 1. és 2005. decem-
ber 31. közötti idõszakra a Hszt. így szólt: szolgálati idejét kedvez-
ményesen számítani „a fokozott igénybevétellel és veszéllyel já-
ró beosztásokban szolgálatot teljesítõknek” lehet. 

2006. január 1. naptól a törvény szövege az alábbiak szerint vál-
tozott: szolgálati idejét kedvezményesen számítani „a fokozott
igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítõ végre-
hajtói feladatokat ellátó állománynak” kell. Ehhez változott a
Hszt. végrehajtásáról szóló kormányrendelet is, felsorolva azon
pótlékokat, amelyek folyósítása esetén a szolgálati idõt 1,2-szeres
szorzóval kell számítani. 

A 2006. évi változást visszamenõleg érvényesíteni nem lehet,
egyrészt, mert nincs visszaható hatálya, másrészt, mert 2006-tól
már nem szerepel a szövegben a veszély, tehát addig, amíg 1996.
és 2005. között fokozott igénybevétel és veszély kellett, addig 2006.
után csak fokozott igénybevétel. Tehát aki szeretné érvényesíteni a
kedvezményes szorzót, annak arra kell felkészülni, hogy mind a fo-
kozott igénybevételt, mind a veszélyt bizonyítania kell. A veszély
a kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt egészségügyi koc-
kázati tényezõk megléte esetén áll fenn. Ide tartoznak az 1. pontban
rögzített vegyi anyagok, az 5. pontban írt pszichikai ártalmak és
a 8. pont szerinti biológiai kóroki tényezõk.

Továbbá nem elég a beosztásnak veszélyesnek lenni, a veszély-
nek a napi szolgálatteljesítési idõ 50 %-ában fenn kell állnia. A bí-
róság abban az esetben adja meg a szorzóra való jogosultságot, ha
vagy megvan az 50 %, vagy amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy
maga a beosztás ellátása jár veszéllyel, és ott nem kell vizsgálni az
50 %-ot, mert a veszély a napi szolgálat teljes ideje alatt fennáll.

Érdemes még tudni arról is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint
2010. december 31-ig alkalmazható az 1,2-szeres szorzó a 2006.
évi változás alapján, mivel a kormányrendeletet ez év elején meg-
változtatták. Ez ellen az FRSZ természetesen fellépett és az egyez-
tetés során a minisztérium vállalta, hogy májusra összeállít egy
olyan rendeletet módosító tervezetet, amelyben külön rögzítik,
hogy ki jogosult a kedvezményes szorzóra. Teszik ezt annak érde-
kében, hogy aki a beosztásából fakadóan jogosult a kedvezményes
számításra, az a késõbbiekben se essen el tõle.

Elért eredményeink
I. fokon a Veszprémi Munkaügyi Bíróság adott helyt bûn-

ügyi technikusi beosztásban dolgozó tagunk keresetének - amely
veszélyességi pótlékot és a szolgálati idõ 1,2-szeres szorzóval való
számítását tartalmazta -, az alábbi tényezõk figyelembe vételével. A
felperes a helyszínelések alkalmával a helyszíni nyomok felkutatá-
sa, rögzítése, az ujj- és tenyérlenyomatolás, a nyombiztosítás,
nyomrögzítés, csomagolás, gyanúsítottak nyilvántartásba vétele, to-
vábbá a rendkívüli halálesetek esetén megtartott helyszíni halott-
szemle során a halottat mozgatja, a felperes egy évben több, mint
500 helyszínelést és 500 körüli rabosítást végzett. A biztonsági adat-
lapok alapján megállapítható volt, hogy a felperes különbözõ vegyi
anyagokkal dolgozik, valamennyi vegyi anyag rejthet magában is-
meretlen veszélyeket, így megállapítható, hogy a felperes ezen
anyagokat használva egészségügyi kockázatnak kitéve végezte
munkáját. A bizonyítás során (munkaköri leírás, tanúk meghallgatá-
sa) megállapítható volt, hogy a rendõrség nem rendelkezik külön
szárítóhelyiséggel, így a felperes olyan körülmények között dolgo-
zik, hogy a helyszínelésen talált ruhák és egyéb nyomok szárításá-
ra, nyomkutatásra, vegyi anyagok tárolására a saját irodájában ke-

rült sor. A felperes te-
hát naponkénti felada-
tát képezte mind a
helyszíni szemlék,
mind pedig az iroda-
épületben a nyomok
elõhívása, rögzítése,
elszállítása, szárítása,
a rabosítás során a ve-
gyi anyagokkal, po-
rokkal való bánásmód.
Ezért a veszélyes kö-
rülmények közötti munkavégzés a szolgálatteljesítési idõ csaknem
teljes idõtartamát kiteszi. A felperes kapott védõfelszerelést (gumi-
kesztyû), azonban az nem feltétlen alkalmas minden egészségügyi
hátrány kivédésére.

Az ítéletet az alperes megfellebbezte, azonban a II. fokú bíróság
a fellebbezést nem találta alaposnak, így a munkaügyi bíróság íté-
letét helyben hagyta.

A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság I. fokon alaposnak tartotta
azon tagunk keresetét, aki fogdaõrként, majd a Nemzeti Nyo-
mozó Irodánál, mint objektumõr dolgozott. Az ítéletben kifejtet-
te, hogy a felperes mindkét tevékenysége olyan jellegû volt, amely-
nek során fogvatartottakkal közvetlenül, folyamatosan foglalkozott.
A felperesnek fogdaõrként és objektumõrként is feladatát képezte
többek között a fogvatartottak õrzése, a fogda rendjének betartása, a
fogvatartottak befogadása, elbocsátása, õrzése, ruházat- és csomag
ellenõrzése, a rabok kísérése. Ezen kívül objektumõrként biztosíta-
nia kellett az épületbe ki-, bejárás szabályosságát, a fogvatartottak
elhelyezéséig történõ õrzését, a külsõ és belsõ kíséret biztosítását.
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a felperesnek az ese-
mény elhárítása érdekében a helyszínen kellett lennie és mindent
megtennie azért, hogy a dolgozók az épületben a munkájukat nyu-
godtan végezhessék. A tanúk elmondták, hogy az Iroda által vizs-
gált bûnügyekben gyanúsítottak nagy részben - szakvélemény alap-
ján - pszichopata, antiszociális személyek voltak, legtöbbjük agresz-
szív magatartást tanúsított. Mindezek alapján a bíróság megállapí-
totta, hogy a felperes tevékenysége a perbeli idõszakban a hivatásos
szolgálattal járó általános kockázaton túli életveszéllyel járhatott.
Valamint megállapította a bíróság, hogy fennálltak a felperes mun-
kavégzése során a pszichikai ártalmak is, mivel a felperes állandó
készenléti helyzetben végezte a munkáját, s adott esetben felkészü-
lési idõ nélkül kellett azonnali döntést hoznia.

A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság egy másik perben kerese-
tünket alaposnak találta, majd fellebbezés folytán a Fõvárosi
Bíróság annak helyes indokai miatt helyben azt az ítéletet,
melyben a szintén Nemzeti Nyomozó Irodán kiemelt fõnyomo-
zóként dolgozó tagunk kérte az 1,2 szeres szorzót. A bíróság rá-
mutatott, hogy a felperes olyan ügyek felderítésében, nyomozás-
ban, akciókban vett részt, ahol veszélyes bûnözõk elfogására is sor
került, köztudomásúvá vált esemény, amikor a Fenyõ-gyilkosság
nyomozásában is részt vett, mivel nem csak a szorosan vett gazda-
sági bûncselekmények tartoztak a feladatkörébe, hanem élet elleni
és egyéb vagyon elleni kiemelt bûncselekmények is. Munkájának
túlnyomó többségét a terepen végzett munka tette ki, nagy részt
adatgyûjtéssel, személyek felkutatásával, kihallgatásával, házkuta-
tással, titkos információ gyûjtéssel foglalkozott. Mindezek mind fi-
zikai, mind pszichikai szempontból fokozott igénybevételt jelentet-
tek. A perben meghallgatott tanú elmondta, hogy az ügyek, me-
lyekben a felperes nyomozott, nagy tárgyi súlyú, kiemelt ügyek
voltak, a sértett, illetve az elkövetõ személye, illetve a vagyoni kár
nagysága indokolta a kiemelt minõsítésüket. A tanú nyilatkozott
arra is, hogy a terepen töltötték a munkaidõ 70 %-át, továbbá köz-
vetlen kapcsolatot kellett tartaniuk bûnözõi körökkel, az informá-
ció gyûjtések során nem volt tervezhetõ a feladatellátás, hiszen a
beérkezõ információ döntötte el a következõ lépést. Mindezek
alapján a munkavégzés során veszély és a fokozott igénybevétel
több, mint 50%-ban fennállt. 

Szintén a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság ítélte meg az 1,2-sze-
res szorzóra való jogosultságot azon tagunknak, aki a BRFK
Közrendvédelmi Fõosztály Fogdaszolgálati Osztályán dolgozott
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fogdaõrként. A perben a felperes és a tanúként meghallgatott pa-
rancsnokának vallomása volt döntõ, elmondták, hogy a felperes
közvetlenül érintkezett fogvatartottakkal, közöttük jelentõs szám-
ban voltak különbözõ fertõzõ betegségben szenvedõk, illetve nagy
számban voltak olyan fogvatartottak, akik fokozottan veszélyes sze-
mélynek minõsültek, kiemelt figyelmet és õrzést igényeltek, tehát
veszélyes és egyértelmûen agresszív bûnelkövetõk õrzésérõl is gon-
doskodni kellett. Ezen túlmenõen olyan állandó készenléti helyzet-
ben kellett a munkáját végeznie, amelyben a bekövetkezõ feladat
végrehajtására azonnali, felkészülési idõ nélküli beavatkozást kel-
lett biztosítani, mivel a fogvatartottak nagy része a fogdán elõször
került ilyen élethelyzetbe, reagálásukra a kiszámíthatatlanság volt a
jellemzõ. A bíróság értékelte azt a tényt is, hogy a fogdaõrnek a be-
zártság érzése pszichés terhet jelent, illetve, hogy olyan fizikai és
mentális állapotban kell lennie folyamatosan a szolgálat ellátása so-
rán, hogy minden mozzanatra, körülményre azonnal reagálni tudjon
és a szükséges döntéseket és intézkedéseket meghozza.

A Gyulai Munkaügyi Bíróság helyt adott azon tagunk kere-
setének, aki a bevetési alosztály állományában járõrként lát el
szolgálatot. Az alosztály a beavatkozó alosztály mellett, azzal szo-
ros összefüggésben végezte a munkáját. A tagunk munkaköri leírá-
sában szerepelt többek között, hogy fõ feladata a súlyos bûncselek-
mények megelõzése és megszakítása, a közrend, köznyugalom na-
gyobb mérvû megzavarása esetén a rend helyreállítása, a közve-
széllyel történõ fenyegetés, terrorcselekmények esetén az elsõdle-
ges rendõri intézkedések. Továbbá a beidézett tanú, aki a felperes
vezetõje volt, elmondta, hogy az alosztály tagjai állandó készenlét-
ben voltak, havi szinten hozzátevõlegesen a szolgálatok 70%-át tet-
te ki a bûnözés szempontjából a legfertõzöttebb Békés megyei tele-
pülésekre való kivezénylésük. A bevetési alosztály tagjaival szem-
ben magasabbak voltak a követelmények, õk találkoztak többször
komolyabb bûncselekmények elkövetõivel, így igénybevételük az
átlag rendõrállományhoz képest fokozottabb volt. 

A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság balesethelyszínelõk-
nek és bûnügyi technikus tagjainknak adta meg az 1,2-szeres
szorzóra való jogosultságot. Jelen perben az egyik tagunknál a két
munka összefonódott, mind a kettõt végezte. A bíróság rámutatott
arra, hogy a felperesek olyan vegyi anyagokkal dolgoznak, melyek
esetében fennáll a lehetõség az egészségkárosodásra, és mivel a
munkát minden szolgálatban teljes munkaidõben végezték, így
nem volt szükség külön kimutatni, hogy a szolgálat hány %-ában
végzik a veszélyes tevékenységet.

Nemrégen a Fejér Megyei Bíróság másodfokú jogerõs ítéle-
tében rendelkezett arról, hogy az autópályán motoros járõr te-
vékenységet végzõ tagjaink esetében fennáll a fokozott igénybe-
vétel és a veszély a munkavégzés során, így jogosultak az 1,2-
szeres szorzóval való számításra. Az ítélet szerint az elsõfokú bí-
róság (amely nem adott helyt a keresetnek) figyelmen kívül hagy-
ta, hogy a felperes motoros járõrként az általa önként, élethivatás-
szerûen vállalt veszélyen kívül további veszélynek is ki volt téve.
A motorral hajtott gépjármû különösen veszélyes üzemnek minõ-
sül, melynek mûködtetése az emberi életre és környezetre fokozott
veszéllyel jár, azzal járó baleseti kockázatok nagyobbak a szoká-
sosnál. Köztudomású az is, hogy motorkerékpárral veszélyesebb

közlekedni, mint gépkocsival, nagyobb a baleset, elesés, sérülés le-
hetõsége, amit tovább növel, hogy a munkavégzés autópályán zaj-
lik, ahol a jármûvek több, mint 100 km/h sebességgel haladnak, s a
rendõröknek szinte sebességkorlátok nélkül, 130-140 km/h megha-
ladó sebesség mellett kell motorral üldözniük a bûnelkövetõket,
szabályszegõket. Az autópályán való motorozással járó veszélyek
a járõrök szinte teljes munkaidejében fennáll, így a téli idõszakot
nem számítva folyamatosan a hivatásos szolgálattal járó általános
kockázaton túli veszélyeknek is ki volt téve. Az ezzel járó veszé-
lyekkel szembeni védelem viszont csak az erre a célra biztosított
védõruha, egyéni védõeszköz állandó, illetve tartós használatával
volt biztosítható. A védõruha biztosításával a munkáltató maga is-
merte el az autópályán szolgálatot teljesítõ közlekedési járõrök be-
osztásának fokozottan veszélyességét. 

Említést kell tenni azon ügyeletes tagunk 1,2-szeres szorzóra
való jogosultságáról, amit az Egri Munkaügyi Bíróság mondott
ki 2006. január 1. naptól kezdõdõen. Az ítélet azt értékelte, hogy a
felperesnek a szolgálatteljesítés alatt több, mint 500 hívást kellett fo-
gadnia, a hívások egy része zaklató jellegû volt, illetve, hogy egy hí-
vás elintézésére 1,3 perc jutott. A hívások alapján felkészülési idõ hi-
ányában, azonnali intézkedéseket kellett alkalmaznia, a megszokot-
tól eltérõ helyzetben is képesnek kellett lennie a problémák feltárá-
sára, megoldására, úgy, hogy kockázatvállalása az ésszerûség, a
szakszerûség és a jogszerûség határai között maradjon. Ezt támasz-
totta alá a munkaköri leírása, melyben speciális munkavégzési felté-
telt jelentett a bejelentõkkel való kommunikáció. Továbbá értékelés-
re került az a pszichés kockázati tényezõket tartalmazó adatlap,
amely kiemelte, hogy a felperesnek nehezen áttekinthetõ helyzetben,
új helyzetekben, egymást gyorsan követõ problémákban szükséges
döntést hoznia. A meghallgatott igazságügyi szakpszichológus el-
mondta, hogy a váltásos szolgálat nehéz helyzetet teremt, felborítja
az ember alvás-ébrenlét ciklusát, illetve, hogy a stresszes helyzeteket
a négy fal között, legtöbbször monitor elõtt kell elviselnie, ahol moz-
gásra, ingerdúsabb környezetben való levezetésre nincs lehetõsége. 

Látható, hogy a bíróságok az 1,2-szeres szorzóval való számí-
tást akkor ítélik meg, ha kimutatható, hogy a beosztás az átlag
rendõri munkához képest veszélyesebb és fokozottabb igénybe-
vételt követel meg. Ezt pedig a munkaügyi perben a hivatásos
állomány tagjának kell bizonyítania, mivel õ szeretné az igényét
érvényesíteni. Ha nem tudja, vagy nem tudja kellõképpen okiratok-
kal, tanúkkal bizonyítani, a keresetét akkor is elutasítja a bíróság, ha
a munkáltató részérõl semmilyen ellenbizonyítás sincs.

Végezetül kiemelést igényel az elévülési idõ, amire egyes mun-
káltatók elõszeretettel hivatkoznak. Mivel a munkáltatónak folya-
matosan kell nyilvántartania a hivatásos állományúak szolgálati
jogviszonyára vonatkozó idõpontokat és számítást, így amíg a
szolgálati viszony fennáll, a szolgálati idõ elismerése iránti
igény nem évül el!

Mindezek alapján remélhetõleg teljes képet tudtunk nyújtani az
1,2-szeres szorzóval való számítással kapcsolatos igényekrõl, mun-
kaügyi perekrõl, ítéletekrõl, amennyiben kérdése, kérése van és
FRSZ tag, Jogsegélyszolgálatunk szívesen nyújt segítséget.

dr. Mata Anett jogász

PANASZMINTA AZ 1,2-SZERES SZOLGÁLATI IDÕ ELISMERÉSÉHEZ

Tisztelt Kapitány Úr!

XY r. ……. , ……..Osztály …….. tagja, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény (továbbiakban: Hszt. ) 194. § értelmében a szolgálati idõ 1,2-szeres szorzóval való számítása tárgyában szolgálati panaszt nyúj-
tok be.

1996. szeptember 01. naptól a ………….. Osztály …………állományában ………….-ként teljesítek szolgálatot, szolgálatom során az
alábbiak miatt fokozott igénybevételnek és veszélynek voltam kitéve: (itt kell részletezni az igényt megalapozó tényeket és körülménye-
ket)

A fentiek alapján kérem 1996. szeptember 01. naptól (illetve a konkrét szolgálat ellátásának kezdetétõl) 2005. december 31. napig
a Hszt. 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján szolgálati idõm 1,2-szeres szorzóval való számítását.

Dátum, aláírás



POLICE-FEST 201014 2010/4. szám FRáSZ

Augusztus 6. nyitónap – FRSZ  Kulturális nap, színházi est

15.00 órától  - sátorhelyek folyamatos elfoglalása a kijelölt helyeken. 
17.00 órától - Kirakodós kézmûvesek vására, sörsátor nyitás, íjászat és egyéb
õskori magyar szokások bemutatói és kipróbálása, koridézõ zenei aláfestéssel
18.00 órától  - Peller Anna énekesnõ elõadása szinte minden zenemûfajban 
19.00 órától – Színházi est ülõhelyeinek elfoglalása, hangolás
20.00 órától – István a király Rockopera II felvonásban, élõben az Accident
rockzenekarral
21.00 órakor - 30 perces szünet
22.00 órától - a színház végeztével tûzijáték

Augusztus 7. elsõ nap – FRSZ - IV. Rendõrök Motoros Találkozója

09.00 órától beléptetés és a bent levõk jegyváltásának kezdete (FRSZ tagok
részére ingyenes!!!)
10.45 órától a rendezvény fõvédnökének megnyitó beszéde a nagyszínpadnál
11.00 órától hagyományos motoros felvonulás vártúrával (közben Street
Fighter bemutató) 
13.00 órától koncertek kezdete HMD zenekar élõben
13.00 órától pókerasztalok megnyitása és FRSZ pókerverseny

14.30 órától OMC zenekar élõben
16.00 órától Mesterséges érzelem zenekar élõben
17.30 órától ELÕZENEKAR!!! ACCIDENT ZENEKAR ÉLÕBEN
19.00 órától élõ ZANZIBAR koncert, show -elemekkel tarkítva.
21.00 órától Retro party…amíg tetszik (80-as 90-es évek és a jelen slágere-
ivel)

Augusztus 8. második nap - FRSZ Régiós családi és gyermeknap

10.00 órától strandnyitás, medencehasználattal és ugrálóvárral…
10.05 órától A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatásával: Ayala
humorista mûsorvezetésével ANITA énekesnõ és Tomi bohóc humoros mûso-
ra gyerekeknek. Közben a felállított KRESZ mobilpályán ügyességi versenyek.  
14.00 órától íjászat, és staféta-séta nyugdíjasoknak. Továbbá egyéb szórakoz-
tató vetélkedõk szervezése, lebonyolítása családok részére folyamatosan
15.00 órától a színpadon különbözõ gyerekcsoportok táncos, zenés elõadásai
18.00 órakor strandzárás
A helyszínen fagylaltos kocsi és egyéb gyerekeknek szóló szórakozási lehetõ-
ségek lesznek. 
A rendezvény teljes ideje alatt többféle melegételbõl és hideg italokból válogat-
hatnak a résztvevõk.

Mindenkit szeretettel várunk!

BELÉPÉS: - FRSZ tagok részére  INGYENES !!! - Egyéb személyek részére 1.000Ft    - Sátorhely 600Ft/fõ áron a helyszínen

Motoros felvonulás

Motor hang és szépségverseny

Street-fighter

Pókerverseny!!!

Élõ koncertek:

ZANZIBAR
István a Király Rockopera

HMD, OMC, ACCIDENT
Fellép továbbá Peller Anna mûvésznõ, Ayala humorista és Anita énekesnõ

Részletek: Zsaru magazin, FRáSZ újságokban, www.frsz.hu, vagy a csoka80@c2.hu mailen, 
valamint az ALISCA TAMÁSI rádióban kaphatók!

Támogatók: Független Rendõr Szakszervezet,  Mayer&Mayer Kft, ALISCA rádió, 
és a FRANK SÖRÖZÕ Tamási, OBB Tolna Megye, Nemzedékek Közbiztonságáért alapítvány!

(A rendezõk a programokban történõ változás jogát fenntartják!)
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Kollegialitásból – jeles
AZARI-VOZÁR VIKTÓRIA: A MÛVÉSZETEK VONZÁSÁBAN

Már csak néhány hét, s
Azari-Vozár Viktória, az
FRSZ miskolci tagszerve-
zetének aktivistája átveszi
a Rendõrtiszti Fõiskolán
oklevelét. Hosszú út veze-
tett a mûvészeti gimnázi-
umban megszerzett érett-
ségitõl a speciális tudást
igazoló diplomáig, ám a
családi háttér ismeretében
Viki pályafutása mégis el-
rendeltnek tûnhet.

- Édesapám korábbi
munkahelye, a miskolci ka-
pitányság gyermekkorom
meghatározó élményeként
maradt meg bennem – az
iskolából mindig hozzá ve-

zetett elsõ utam. S bár a mûvészetek – elsõsorban a tánc – vonzá-
sában nõttem fel, hamarosan eldõlt, hogy a jövõt nem a színpad je-
lenti számomra. Immár tizenhárom éve annak, hogy egyenruhát öl-
töttem: a fõiskola elvégzése pedig nem csak egyfajta önigazolás –
jelzés is, hogy választott hivatásomat a legmagasabb szinten sze-
retném gyakorolni. Erre minden bizonnyal lehetõségem lesz, hiszen
az elmúlt év novemberétõl a megyei kapitányság életvédelmi osztá-
lyán dolgozom. A kollégák bizonyára tudják, miért fogalmazok
úgy: az elmúlt hónapokban duplán kellett tanulnom!

A napi munka, a férj és a gyermek mellett Vikinek azért maradt
ereje és lelkesedése arra is, hogy ismét közelebbi kapcsolatba ke-
rüljön a színpadi világgal. Ezúttal azonban nem neki kellett megje-
lennie a publikum elõtt, hanem az általa „létrehozott” szereplõk-
nek.

- Tizenhárom éve tartozom a fegyveres testülethez, de a tánchoz
életre szóló szerelem fûz. Bevallom: ma már csak a rendszeres
mozgás hiányzik, a próbák monotóniáját nem tudnám többé elvisel-
ni. Az viszont bensõmbõl fakad, hogy – amennyiben igényt tartanak
rá – jelen legyek ott, ahol új érték születik. 

A borsodi megyeszékhelyen ez történt a közelmúltban – a Mû-
vészetek Házában mutatták be egy miskolci rendõr kolléga, Albert
Tamás Noé bárkája címû musicaljét, s a szerzõ Vozár Vikit kérte
fel a szereplõk sminkelésére. 

- Tamás tudta, hogy néhány évvel ezelõtt elvégeztem egy smin-
kes tanfolyamot, s különbözõ rendezvényeken – az FRSZ tagjaként
fõként a családi napokon – örömmel vállalok arcfestést is. Lebilin-
cselõ, hogy a gyermekek milyen türelemmel és érdeklõdéssel viszo-
nyulnak ehhez az új mûvészeti ághoz, s mennyire szeretnének azo-
nosulni azzal a karakterrel, melyet közösen találunk ki. A musical
viszont más tempót és meghatározott feladatot követelt tõlem: több
tucat állatot – borzot, oroszlánt, tigrist, papagájt – kellett „hitele-
sítem”, miközben Noé népe is natúr sminket kapott. Most, a bemu-
tató sikere után elmondhatom, hogy rendkívüli módon élveztem a
csoportos munkát, s nem lehetetlen, hogy rendõri pályafutásom
után ezen a területen térek vissza a mûvészetekhez. A sminkelés
ugyanis speciális alkotói folyamatként is felfogható.  

Süli Ferenc

A Független Rendõr
Szakszervezet B-A-Z.
megyei elnöksége április
16-án rendezte meg a
Miskolci Rendészeti
Szakközépiskolában a
„Fábián Ágota” Labda-
rúgó Emléktorna megyei
selejtezõjét. A labdarú-
gás változatlan népsze-
rûségét bizonyítja, hogy
az idei tornára már 6
csapat küldte el a nevezé-
sét. 

Az idõjárás nem volt
kegyes a sportrendezvény
résztvevõihez, azonban a napok óta tartó zuhogó esõ sem vette el a
csapatok tagjainak kedvét a játéktól, így kb. 60 fõ(!) sportolni vá-
gyó jelent meg a rendezvény megnyitóján. A szolgálati feladatok
elsõdlegessége – sajnálatos módon – az Ózdi Rk. csapatának ke-
resztül húzta a számításait, õk a játék helyett kiemelt sportrendez-
vény biztosításán vettek részt, Ózdon. 

Az elmúlt évi résztvevõk közül változatlanul a B-A-Z. MRFK,
a Miskolci Rk. és a Szerencsi Rendõrkapitányság csapatai vívtak
kemény, de sportszerû csatákat. A Szerencsi Rk. csapata sokat erõ-
södött és – meglepetésre – az újonc Sátoraljaújhelyi Rk. is nagyon
ütõképes csapatot állított ki.

Külön kiemelkedõ esemény volt, hogy dr. Bogyai Ferenc r. al-
ezredes, a szerencsi rendõrkapitányság vezetõje valamennyi mér-

kõzésen végig, kitûnõ for-
mában védett és a sátoral-
jaújhelyi csapatot is erõsí-
tette az elsõszámú vezetõ,
dr. Dsupin Róbert r. alez-
redes.  

A mérkõzések színvo-
nalát Herr Gyula játékve-
zetõ közremûködése is
elõsegítette, nevezetesen
az, hogy alig akadt
dolga… Azt, hogy a mér-
kõzések a sportszerûség
jegyében zajlottak, bizo-
nyítja, hogy a találkozók
alatt kiállítás nem történt!

A B-A-Z. MRFK és a Miskolci Rendõrkapitányság csapata ma-
gabiztos, szép gyõzelmeket aratva menetelt elõre, de a Szerencsi
Rendõrkapitányság labdarúgói is jó teljesítményt nyújtottak. 

A versenykiírás értelmében a tornáról az elsõ két csapat jut to-
vább a területi döntõbe, amely május 6-án került lebonyolításra.

Végeredmény:
B-A-Z. MRFK
Miskolci Rendõrkapitányság
Szerencsi Rendõrkapitányság
Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság
Diósgyõri és Vasgyári Rendõrõrs közös csapata 

Szûcs Enikõ
BAZ MRFK

Színvonalas mérkõzések az FRSZ Kupa megyei selejtezõjén
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Az FRSZ a Zala megyei Rendõrnapon
A fõkapitányság szervezésében került megrendezésre Zalaegersze-
gen, a Dózsa pályán 2010. április 23-án a Zala Megyei Rendõrnap.
Kiemelkedõ programként szerepelt a fõzõverseny, melyen a Zala-
egerszegi Rendõrkapitányság Vizsgálati Osztályának nõi csapata
FRSZ színekben indult. A csapat kiváló ételével, a pincepörkölttel
a jelen lévõ kóstolókat elkápráztatta és okleveles helyen végzett.

A rendezvény további programjaként szerepelt a ZMRFK
Közlekedésrendészti Osztály által szervezett Pindur-Pandúr vetél-
kedõ óvodások és kisiskolások számára, valamint különbözõ sport-
rendezvények.  A meghívott vendégek között szlovén és horvát
kollégák is jelen voltak.

Lábodi Judit megyei elnök

Rendezvény kavalkád Fejér megyében
A Rendõrség Napja több, FRSZ által támogatott és rendezett

programnak adott lehetõséget.

ISMÉT ELINDULT A HOKEDLI !

Na nem a konyhában, hanem 2010. április 17-én elsõ felvoná-
sához érkezett a Horgászatot Kedvelõk Ligájának (HO.KED.LI)
kupa sorozata Dunaújvárosban. Ezt még további kilenc helyszín
követi, melynek összeredménye alapján ítélik oda a díszes kupát.
Többen már elõzõ este megérkeztek a verseny helyszínéül szol-
gáló Kikötõ öbölbe. Itt lesátorozva, tüzet gyújtva, sütögetve
szuggerálták egész éjjel a halakat a korán érkezõk. Jöttek Szom-
bathelyrõl, Esztergomból, Kaposvárról, Szolnokról, Szegedrõl,
Hajdúszoboszlóról, na és Budapestrõl is, többeket a család is el-
kísérte.

Hogy milyen sikerrel? Változóval. Az idõre nem lehetett pa-
nasz, mivel nagyon szép, napos idõt fogtak ki pecásaink. Erre az
egy napra, mert elõtte és utána is esõ áztatta a Dunát. Na de azért
volt FRSZ rendezvény, mert mi erre is intézkedtünk, mármint a jó
idõre.

Eredmények:
Csapat : 1. Kár-Ászok Exner-tímár Mix  2. Holdudvar Ft 3.

Sügerek Ft
Egyéni : 1. Lakatos Sándor (Kár-Ászok) 2. Tóth Tibor (Holdud-

var Ft.) 3. Horváth Béla (Amatõrök)
A Dunaújvárosi Rendõrkapitányság helyi versenyét Szabó Atti-

la nyerte Körmendi János és Nagy József elõtt.

FEJÉR MEGYEI RENDÕRNAP

A kényszer szülte idõpont, 2010. április 23, péntek ellenére is
sikeresen került megrendezésre a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság és az FRSZ közös szervezésében a Megyei Rendõrnap. A kény-
szer abból adódott, hogy április 24-én, szombaton több rendez-
vénybiztosítási kényszer volt a megyében, közte egy délutáni lab-
darúgó mérkõzéssel. (Én még emlékszem arra, hogy egy mérkõzés
a sport ünnepe volt minden sportágban. Mára lassan már a pályán
kívül nagyobb meccsek zajlanak, mint a pályákon….)

Nem hanyagolható el, hogy ünnepünk hétvégéje az országgyû-
lési választások fordulójára is esett, ami szintén több rendõri fel-
adattal járt.

Így esett a választás a pénteki napra, amikor is a délelõtt a szak-
mai ünneplésé, a délután pedig a rendõrcsaládoké és a lakosságé
volt Székesfehérváron, a Bregyó közi Sport- és Szabadidõ Köz-
pontban. Délelõtt állományülés jutalmazásokkal, önkormányzati

elismerésekkel telt, amikor is a megye városai, települései is elis-
merésben részesítették munkatársainkat.

Délután pedig kezdõdött az „ereszd el a hajam” rendezvény so-
rozat. Volt itt kommandós, kutyás, lovas bemutató, de látható volt
a múlt és jelen technikája is a Moszkvicstól, a helikopteren át, a
BMW és HD motorokig. A nagy helyszínelõi sorozatok szereplõi
is megirigyelhették a bûnügyi technikai és helyszínelõ egységek
bemutatóit. (Na ez lehet, hogy egy kicsit írói túlzás, de ezen sorok
írója kellõen elfogult…)

Az FRSZ sátor nagy forgalmat bonyolított le. A sok érdeklõdõ
között volt civil, kolléga, na és a kapitányok is itt adtak maguknak
találkozót délután és ekkor már meg kóstolhatták szakszerveze-
tünk villányi borát is. Együtt ült a sörpadon fõkapitány, kapitány,
beosztott és civil érdeklõdõ, na és itt volt Pongó Géza fõtitkárunk,
és Kovács György közép-magyarországi régióelnök is. Jó volt
ilyet is látni!! 

FRSZ DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ KUPA

2010. április 24-én a sok elfoglaltság mellett sikerült megren-
dezni a hagyományos társszervek közötti kispályás labdarúgó ku-
pát. A résztvevõk a Dunaújváros Rk., a Dunaújvárosi Tûzoltóság,
a Pálhalma BV, a Zalaszentgróti Rk., a helyi Mentõsök csapata és
egy Vegyi (vegyes) csapat volt.

Végeredmény: 1. Zalaszentgrót 2. Pálhalma 3. Dunaújváros
Rk. 

A nem éppen vérre, de annál inkább a presztízsre menõ mérkõ-
zések ellenére ez a program is jó hangulatban telt el és végre egy
nap, amikor nem a munka frontján találkoztak a „szervek” , na és
vezetõik.  

Orgovány Zoltán Fejér Megyei elnök
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Testünk, szellemünk érdekében –
méregtelenítsünk

Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel -
a mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél! - József Attila

Tavasz van: testünk, lelkünk, szívünk vágyik a fényre, a napsü-
tésre, a szeretetre, a megújulásra.

De csak akkor tudjuk befogadni az újat, a szépet, a jót, ha meg-
szabadítjuk testünket, lelkünket a lerakódott méreganyagoktól, a
belénk ivódott negatív gondolatoktól. A legtöbb betegség okozója
a stressz, a feldolgozatlan lelki konfliktus.

Minden betegségnek lelki oka van - ezt ma már az orvostudo-
mány is igazolja!

A méregtelenítés csak akkor lehet tökéletes, ha a test, lélek és a
szellem szintjén történik - csak akkor születhetünk újjá, és egészsé-
gesekké akkor válhatunk.

A testi méregtelenítés több részbõl áll: elõször is a tüdõ, a máj,
a vese és a bélrendszer, amit meg kell szabadítani a lerakodásoktól,
a toxikus fertõzésektõl. A tüdõ a belégzés-kilégzés, az adás-kapás,
a kapcsolatok, a kommunikáció, a szabadság jelképe, érzelmi szin-
ten az aggodalom és a szomorúság tartozik hozzá. 

Testi szinten a friss levegõn történõ séta, a szabadban végzett
könnyû sport, a légzõ gyakorlatok a  friss oxigént mély hasi légzés
formájában juttatjuk a tüdõbe, majd lassú kilégzésekkel fújjuk ki. 

Lelki szinten teremtsünk egyensúlyt az adás-kapás között, ren-
dezzük kapcsolatainkat - ami nem mûködik már egy ideje, szaba-
duljunk meg tõle, merjük kimondani gondolatainkat, mert a harmó-
niát csak így teremthetjük meg és szabaddá csak így válhatunk. Lé-
legezzünk szabadon!

A máj a legfõbb méregtelenítõ szerv, az élet, az értékelés és a
visszacsatolás szimbóluma - érzelmi megfelelõje a harag, a méreg.
Ezért nagy szüksége van a normális mûködésre: a májméregtelení-
tõ kúrára rá kell szánni egy napot, amikor is egy adag keserûsót
négy részre elosztva kétóránként meg kell inni - a szervezet kitisz-
tul és kiürül a májból a lerakodott méreg és koleszterin kõ. A má-
riatövissel segíthetjük a máj mûködését.

Lelki szinten tanuljuk meg a helyes megszorításokat, nyugod-
junk meg, találjuk meg belsõ békénket, adjuk meg életünknek a he-
lyes irányt, találjunk igazi célt, értelmet az életünknek.

A vese feladata a vér megtisztítása, méregtelenítése, az egyen-
súly és a párkapcsolat szerve, érzelmi szinten a félelem és az ijedt-
ség a megfelelõje. Legfontosabb számára a tiszta víz: lehetõleg 2-
3 liter szénsavmentes forrásvizet fogyasszunk naponta, hogy mo-
sódjon ki a szervezetbõl a méreganyag, mert a pangás vesehomo-
kot, késõbb vesekövet okozhat, amitõl nagy fájdalom árán tudunk
csak megszabadulni. 

Lelki szinten ismerjük fel, hogy kapcsolatunk már nem mûkö-
dik, teremtsünk harmóniát az ellentétes erõk között, harcoljunk tu-
datosan saját életünk tartalmasságáért és értelméért. Engedjük el az

idejét múlt dolgokat, és a mások ál-
tal számunkra felállított szabályokat

A bélrendszer a legfontosabb
szervrendszerünk, Hippokratész is
megmondta, hogy „a halál a belek-
ben lakózik” tehát ez az, amit a leg-
fontosabb méregteleníteni: a befo-
gadás-elengedés, adni és ajándékoz-
ni, elemezni-analizálni. Érzelmi
szinten szomorúság, sajnálat, befo-
gadás, elengedés, lelkesedés, kö-
zöny a megfelelõje.

Legfontosabb méregtelenítési el-
járás a beöntés: meg kell szabadítani a bélrendszert a lerakódott sa-
lakanyagoktól. Többféle beöntés lehetséges - ma már ismert a co-
lon-hidroterápia, vagy a különbözõ gyógynövényekbõl összeállí-
tott több hétig is eltartható kúra, ami feloldja a lerakódásokat és
enyhe hashajtó hatással kiürül a szervezetbõl. Mindegyik méregte-
lenítõ kúra után nagyon fontos a bélflóra újraépítése, helyreállítása,
mert a toxikus anyagokkal a hasznos baktérium is kiürül a szerve-
zetbõl. Hasznos bélbaktériumok pótlása achidofhilussal és lak-
tóbacilusokkal szükséges. A megfelelõ újraépítés után a felszívó-
dás tökéletessé válik, ezért az immunrendszer erõsödik, a védeke-
zõ képessége a szervezetnekhelyére kerül, a vegetatív idegrendszer
harmonikusan mûködik.

Lelki szinten fel kell ismerni, mikor jött el az idõ a változásra, az
elengedés segítségével helyet adunk az újnak, amely kívül-belül el-
foglalja a régi helyét. Ha megnyílunk, az újnak aktivizáljuk a bennünk
lévõ elevenséget, megengedjük, hogy az élet megérintsen bennünket,
itt és a mostban éljünk, újra felfedezzük az élet szépségeit. Szellemi-
leg, testileg nyitottá válunk, s élünk saját törvényeink szerint!

A szauna különösen segíti a testi, lelki méregtelenítést - a mé-
reganyag a bõrön keresztül távozik és lehetõség nyílik szaunázás
közben relaxálásra, meditációra, ami a lélek és a szellem megnyug-
tatására szolgál, üde, friss vérhez juttatva testünket, agyunkat.

A könnyû ételek - szénhidrát, fehérje, zöldség, gyümölcs- fo-
gyasztása ajánlott a méregtelenítési folyamat alatt. Utána is nagyon
fontos a tudatos táplálkozás, a  tiszta víz, ami segíti az agy- és a be-
lek mûködését, s kiüríti a mérgeket a szervezetünkbõl.

Komolyabb méregtelenítési eljáráshoz kérje ki szakember segít-
ségét, ahol elõször egy állapotfelméréssel fel lehet deríteni azt a he-
lyet, ahol a toxikus lerakódás van szervezetünkben, és így célzot-
tan lehet segíteni azt a területet, ahol szükség van a segítségre, és
figyelemmel lehet kísérni a méregtelenítési folyamatot is.

A természetgyógyászati technikák számos lehetõséget kínálnak
a testi-lelki méregtelenítésre, a stressz kezelésére - nyirokmasszázs,
talpmasszázs, akupunktúra, kineziológia - segítségével, s így hely-
re lehet állítani a testi, lelki és szellemi egyensúlyt. 

Lajosné Adamek Erzsébet, kineziológus

A közalkalmazott nem hivatásos
EGY FEGYELMI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE

Azt gondolná az ember, azt mindenki
tudja, hogy a közalkalmazottra más tör-
vény vonatkozik, mint a hivatásos állo-
mányúra. Ám ez sajnos, nem mindig
igaz.

A Készenléti Rendõrségnél fegyelmi
eljárást indítottak egy közalkalmazott ta-

gunk ellen, mert nem akart elfogadni megbízást egy olyan feladat
elvégzésére, ami nem tartozott a munkakörébe. A munkáltató úgy
ítélte meg, hogy utasította a munkavállalóját az aláírásra, az azon-

ban megtagadta azt, így fegyelmit indított. A tagunk parancsnoki
meghallgatása során hivatkoztunk arra a tényre, hogy a munkakör
szerves része a közalkalmazott kinevezési okmányának, amely egy
kétoldalú megállapodás, létrejöttéhez szükséges a közalkalmazott
aláírása is. Így ha azt módosítani kívánják, azt szintén kétoldalúan
kell, tehát a módosításba a közalkalmazottnak bele kell egyeznie -
jelen esetben pedig ez a beleegyezés hiányzott!

A meghallgatást követõen 30 napon belül döntött a KR parancs-
noka, és természetesen a fegyelmi eljárást bölcsen megszüntette.

dr. Mata Anett jogász
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Ruházati ellátás 2010-ben
EGY VÁSÁRLÁS MARGÓJÁRA

„Öregségem” fokmérõjeként
nem olyan régen sorosan ma-
gasabb tiszti rendfokozatba
léptem. Gondoltam - annak el-
lenére, hogy civil ruhát hordok
- a társasági egyenruhámra,
valamint a bevetési ruháza-
tomra megveszem az új váll-
lapokat. Ellátogattam Buda-

pestre, a Róna utcai boltba. Bevallom, régen nem jártam ott. Az
elsõ meglepetés akkor ért, amikor a teremnyi helyiségbõl szobá-
vá zsugorodott eladóhelyiségbe léptem. A fogadtatás – mint an-
nak idején – kedves volt. Kértem, hogy a társasági egyenruhá-
hoz való õrnagyi rangjelzést adjanak számomra. Mondták, hogy
olyan nincs, csak ezredesi három csillaggal. Úgy alakították ki,
hogy leveszem a három csillagot, majd középre szúrok egyet és
kész az õrnagyi. Bármennyire is idegenkedtem tapasztalatból a
megoldástól, jobb híján, vettem egy párat 3.900 (!!!) Ft-ért. Má-
sodik meglepetés: 1 pár 4 X 8 cm-es darabért nem kis összeg!
Szerettem volna még a bevetési ruhára való õrnagyi jelzéshez
hozzájutni, de azt nem lehetett kapni, és nem bíztattak azzal
sem, hogy a közeljövõben lesz belõle. Újabb meglepetés. Akkor
mit teszek fel? Választhatok, ha magamra kell öltenem a „gya-
korlót”: vagy marad a századosi, vagy leszek „közlegény”, azaz
rendfokozat nélküli. (Ha nyugat-európai kollégának elmesél-
ném, elhinné? Mit szólna hozzá? Ez a magyar valóság! És akkor
még nem mondtam a most kibocsátott, frissen végzett kollégák
ruházati ellátását!) Úgy érzem, ez nem az én hibám, 200 km-t
utaztam érte, hiába.

Hazaérve hozzákezdtem az ezredesi váll-lap átalakításhoz, hogy
õrnagyivá váljon. (Õrmesterként kezdtem ezt a szakmát, rengeteg
váll-lapot csillagoztam már át, talán nem számítok e téren tapasz-

talatlannak.) Jöttek a következõ meglepetések: alig értem hozzá a
csillaghoz, kettõrõl a rögzítésre szolgáló rész azonnal lepattant. Vé-
leményem szerint a minõséggel és nem a kézügyességgel volt a baj.
A kihúzott csillagok helye megmaradt. Bárhogy próbáltam a lyu-
kak elé húzni az anyagból legalább néhány szálat, nem sikerült a
mutatvány. 

Összegezve: 3.900 Ft-ért vettem egy pár váll-lapot, ami kény-
szerbõl átalakításra szorult. Sok pénzt kiadtam érte, de senki meg
nem mondaná, hogy ezek újak (1000 Ft-ot nem adnának érte),
leginkább úgy néz ki, mintha a „lomis” piacon szereztem volna
be õket „jutányos áron”, vagy olyan kollégától kaptam, aki
agyonhordta már. Ezt kell a legszebb „díszegyenruhámra” fel-
varratni, ebben kell ünnepségeken megjelenni, esetleg külföldiek
elõtt prezentálni. Nem csak a látvány nem lesz szép, de a közér-
zetem sem lesz benne az igazi. Továbbá utaztam 200 km-t és a
vásárlás csak 50%-osra sikerült. A bevetési hordásakor ki ad iga-
zolást, hogy miért nincs rajta megfelelõ rendfokozat? Köteles
vagyok több kapitányságot végigjárni, hogy a rendfokozatban
elõttem járóktól beszerezzem használtan ezt a hiányzó cikket?
(Sajnos az elõttem járó kollégák is „hiánycikkekké” váltak, el-
mentek, alig vannak.)

Van egy mondás: „Nem a ruha teszi az embert!” Tisztelt illeté-
kesek! Ezt az egyenruhára ne terjesszék ki! Az állampolgárok szá-
mára a rendõrt elsõsorban uniformisa teszi azzá. Abban látják õket
nap, mint nap! Nem mindegy hogyan (mi az, ami beszerezhetõ, és
mi nem)! Mint a példa is mutatja, nem mindig a rendõrön múlik an-
nak állapota! 

/A tájékoztatás teljességéért: a mellettem álló fiatalabb kollégák
a 30.000 Ft értékû természetbeni ruházati ellátás „maradványcsek-
két” be tudták váltani. Nem mindenkinél arra, amire szerette volna.
Mert nem volt…/

h.i.

Új esélyegyenlõségi terv az ORFK-n
A rendõrségi reprezentatív szakszervezetek képviselõi és az or-
szágos rendõrfõkapitány a közelmúltban írta alá az ORFK
Esélyegyenlõségi Tervét, melynek hatálya az Országos Rendõr-
fõkapitányság személyi állományára terjed ki. Az új esély-
egyenlõségi terv a 11. számú ORFK tájékoztatóban került köz-
zétételre.

Az 5 év idõtartamra szóló esélyegyenlõségi terv az ORFK-n
tagsággal rendelkezõ 4 reprezentatív szakszervezettel történt
egyeztetést követõen nyerte el végsõ tartalmát. Az esélyegyenlõsé-
gi terv az ORFK-val foglalkoztatási jogviszonyban (hivatásos, köz-
alkalmazott, köztisztviselõ) álló, preferált személyi körhöz tartozók
(például a nõi, a 40 évnél idõsebb, a két vagy több 18 éven aluli
gyermeket nevelõ, illetve 18 éven aluli gyermeket egyedül nevelõ,
a tartósan beteg gyermekrõl, közeli hozzátartozóról gondoskodó,
stb. munkavállalók) számára biztosít kedvezményeket. A munkál-
tatói vállalások, illetve támogatások közül a gyermekes munkavál-
lalók számára rendkívüli családi eseményekre biztosított évi 2 sza-
badnapot, valamint a 18 éven aluli gyermeket egyedül nevelõk, il-
letve két vagy több 18 év alatti gyermeket nevelõk, továbbá a fo-
gyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelõk és az idõs vagy
tartósan beteg közeli hozzátartozóról gondoskodók számára nyúj-
tott havi 4 óra munkaidõ-kedvezményt emelném ki. Szakszerveze-
tünk sikerként könyveli el, hogy javaslatunkat elfogadva az esély-
egyenlõségi tervben az idõs vagy tartósan beteg szülõt ellátókkal

azonos megítélés alá kerültek az ápolásra szo-
ruló közeli hozzátartozóról (pl. testvér) gon-
doskodók is.

Az ORFK Esélyegyenlõségi Tervének po-
zitívumaiból kiindulva a Rendõrségi Érdek-
egyeztetõ Tanács (RÉT) márciusi ülésén kez-
deményeztük, hogy az ORFK, mint szakirá-
nyító szerv nyomatékosan hívja fel minden
munkáltató figyelmét a jogszabályban elõírt
szabályalkotási kötelezettségük mielõbbi tel-

jesítésére. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény szerint ugyanis az 50
fõnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatók kötelesek
esélyegyenlõségi tervet készíteni. Javasoltuk továbbá, hogy a te-
rületi egyenlõségi tervek elkészítésénél az ORFK Esélyegyenlõ-
ségi Tervét vegyék a szervek alapul. A szabályozás elmaradása
ugyanis azt eredményezi, hogy jelenleg rendõri szervenként pél-
dául eltérõ foglalkoztatási feltételek (pl. gyerekesek munkaidõ
kedvezménye) állnak fenn, azonos helyzetben lévõ munkaválla-
lók tekintetében. Az ORFK ígéret szerint az ORFK Humánigaz-
gatási Szolgálat a közeljövõben írásban fogja megkeresni a terü-
leti rendõri szervek vezetõit a saját esélyegyenlõségi tervük elké-
szítése érdekében.

dr. Varga Marianna jogász
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A sportban mindig benne van a sérülés veszélye, 
de ha bekövetkezik, kire és mire  lehet számítani?

A Független Rendõr Szakszervezet által rendezett Fábián Ágota
Focikupa 2010. április 29-ei selejtezõjén történt egy sajnálatos sé-
rülés, melynek kapcsán felmerült a szolgálati baleset fogalma,
melynek értelmezésére teszek egy kísérletet.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény /Hszt./ 162. § (1) bekez-
dése alapján a fegyveres szerv - az e fejezetben foglaltak figyelem-
bevételével - vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel
azért a kárért, amely a hivatásos állomány tagjának a szolgálati vi-
szonyával összefüggésben keletkezett, illetve a 164. § (4) bekezdé-
se alapján a fegyveres szerv a szolgálati viszonnyal összefüggõ bal-
esetbõl eredõ személyi kárért vétkességére tekintet nélkül felel.

A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset fogalmát az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés sza-
bályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szer-
veknél szóló 15/2000. (V. 26.) BM rendelet 2.§ 6. pontja defini-
álja. Ez alapján szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset: az
Mvt. 87. § 3. pontjában meghatározott eseteken túl a hivatásos
és a szerzõdéses állomány tagját szervezett tevékenység közben
ért baleset.

Egyrészt tehát az Mvt., vagyis a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény alapján munkabaleset: az a baleset,
amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétõl és idõpontjától és a
munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétõl függetlenül.

Megjegyzi továbbá, hogy a munkavégzéssel összefüggésben kö-
vetkezik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében vég-
zett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmoz-
gatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egész-
ségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgálta-
tás stb. igénybevétele során éri. Nem tekinthetõ munkavégzéssel
összefüggésben bekövetkezõ balesetnek (munkabalesetnek) az a
baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, il-
letve a munkahelyérõl a lakására (szállására) menet közben éri, ki-
véve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt jármûvével történt.

Másrészt pedig a hivatkozott BM rendelet alapján idetar-
toznak továbbá azok a balesetek is, amelyek a hivatásos vagy
szerzõdéses állomány tagját

a) szolgálatba, illetve munkába rendelés esetén a rendelkezõ pa-
rancs vételétõl számított idõtõl a szolgálatteljesítés (munkavégzés) he-
lyére történõ megérkezéséig, illetve onnan lakóhelyére menet közben,

b) a kiképzési terv (napirend) szerint elõírt gyakorlati foglalkozáso-
kon, a fizikai állóképesség fenntartásával kapcsolatos sportfoglalkozá-
sokon,

c) a rendvédelmi szerv tömegkapcsolatainak erõsítése céljából
szervezett sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutató-
kon érték.

Álláspontom szerint tehát a c)
pontra tekintettel az alábbiak
alapján szolgálati balesetnek mi-
nõsül a 2010. április 29-ei sérülés
is.

A rendezvény egy volt hivatá-
sos rendõr, a Független Rendõr
Szakszervezet fõtitkárasszonya
emlékére kerül minden évben
megrendezésre, s egyértelmû cél-
ja a rendõrség, a rendõri hivatás
népszerûsítése, a kollégák közötti
bajtársiasság és kapcsolatok mé-
lyítése, egymás megismerése, s
mindezekkel a rendõrség tömegkapcsolatainak erõsítése. 

Ezen a sporteseményen kizárólag rendõrségi csapatok, s kizáró-
lag IRM és rendõrségi alkalmazottak vehetnek és vehettek részt,

az eseményre az ORFK RSZKK sporttelepén, a Budapest Vágó-
híd utcában, térítésmenetesen került sor, 

a sportrendezvényt az IRM vezetõje rendszeresen anyagilag is tá-
mogatja,

a sportrendezvényre rendõri vezetõk hozzájárulásával és támo-
gatásával került sor.

A balesetnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggésének
minõsítése azért fontos, mert a fegyveres szerv vétkességére te-
kintet nélkül teljes mértékben felel azért a kárért, amely a hivatá-
sos állomány tagjának a szolgálati viszonyával összefüggésben
keletkezett, mert a fegyveres szerv a szolgálati viszonnyal össze-
függõ balesetbõl eredõ személyi kárért vétkességére tekintet nél-
kül felel, mert a fentiek alapján a hivatásos állomány tagjának el-
maradt jövedelmét, dologi és nem vagyoni kárát, a sérelemmel,
illetve ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt
költségeit köteles megtéríteni, mert amennyiben az egészségügyi
szabadságot nem szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, sérü-
lés vagy nem szolgálati eredetû betegség indokolja, akkor a 31.
naptári naptól a távolléti díj, illetve térítés 90%-át kell csak folyó-
sítani. Mindezeken túl amennyiben a hivatásos állomány tagja
szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesete, sérülése vagy szolgá-
lati eredetû betegsége nyomán az egészségkárosodásának a mér-
téke

a) az 50%-ot eléri, baleseti rokkantsági nyugdíjra,
b) a 13%-ot meghaladja, baleseti járadékra
jogosult.
Mindezek alapján kijelenthetjük, egyáltalán nem mindegy, hogy

a fenti baleset a szolgálati kötelmekkel való összefüggõ minõsítést
megkapja-e. Jelenleg ennek elbírálása folyamatban van.

Dr. Tordai Gábor jogtanácsos

„Az egyiknek sikerül, a másiknak …” ???
Egy ország, egy rendõrség,
egységes jogrendszer. Lát-
szólag minden adott ahhoz,
hogy azonosak legyenek a
jogok és a kötelezettségek
Záhonytól Sopronig, vagy
Miskolctól Pécsig.  Mégis
azonos témában nem ritka
az ügyek különbözõ megíté-
lése a bíróságokon. Ez tör-
tént abban az esetben is,
ahol megyei illetménykiegé-
szítést kértünk a városi rend-
õrkapitányság állományába

beosztott, de ténylegesen az egész megye területén szolgálatot telje-
sítõ kutyavezetõk számára. A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság
helyt adott a keresetnek, és az ítélet fellebbezés hiányában elsõ fokon
jogerõre emelkedett. Ezzel szemben a közelmúltban, azonos ügyben
a Szolnoki Munkaügyi Bíróság elutasította a keresetünket. 

A Szolnoki Munkaügyi Bíróság közömbösen fogadta, hogy a

felperesek beosztási helyét a munkáltató módosította, de tényleges
szolgálati feladataikban nem történt változás, ugyanúgy a megye
egész területén látják el szolgálati feladataikat. Nem számított az
sem, hogy a megyei hatáskörbe tartozó szagazonosítási és szag-
bankkezelési feladatokat a felperesek látják el.  Lényegtelen volt az
is, hogy az alperes a megyei rendõr-fõkapitányság állományában
nem is jelölt ki kutyavezetõi státuszt, így bármely, a városi rendõr-
kapitányság hatáskörét és illetékességét meghaladó bûnügyi kutya-
vezetõi feladatokat szükségképpen a felperesek látják el. 

Az ítélettel szemben fellebbezést nyújtottunk be, és bízunk ben-
ne, hogy a Megyei Bíróságot meg tudjuk gyõzni arról, hogy ugyan
a munkáltató kompetenciájába tartozik a kinevezés meghatározása,
de erre vonatkozó jogkörét nem gyakorolhatja rendeltetésellene-
sen, az nem járhat az érintett törvényes érdekeivel ellentétesen.
Márpedig ha valaki megyei hatáskörben  és megyei illetékességi te-
rületen dolgozik, akkor megyei illetménykiegészítésre jogosult.
Egyszerû ez, mint az 1x1! De megosztott az ország; ahány megye,
annyi a rendõrség; különbözõ és következetlen a jogrendszer, így
az egyiknek sikerül – s a másiknak? 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos
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Amint arról lapunk hasábjain
korábban már hírt adtunk, 2009
decemberében az évek óta halo-
gatott kollektív szerzõdés alá-
írása meghiúsult. Ennek követ-
keztében a tervezetben szereplõ
garantált illetményemeléstõl to-
vábbra is elesnek a közalkalma-
zottak. A holtpontról való el-
mozdulás érdekében idén feb-
ruár végén a BRDSZ tisztségvi-
selõjével közösen kezdemé-
nyeztük, hogy a rendkívüli
BRÉF keretében újból tárgyal-
junk a kollektív szerzõdés alá-
írásáról. Válaszképp megkap-
tuk, hogy nem ér rá a BRFK ve-
zetése.

Továbbra sem nyugodva áp-
rilis elején ismét kezdeményez-

tem a BRÉF összehívását, a felhalmozódott problémák megvitatá-
sa céljából. A BRÉF összehívására ezúttal sem futotta a fõkapi-
tányság vezetésének erejébõl, kioktatásra annál inkább! Válasz
gyanánt ugyanis megírták, hogy a fõkapitányi értekezleten fõkapi-
tány úr megmondta, hogy a választások után majd sor kerül a
BRÉF-re is, mellékesen pedig megjegyezték, hogy azon az értekez-
leten nem voltam jelen. Nem mintha az FRSZ tisztségviselõi elszá-
molással tartoznának a BRFK vezetõinek, de az ominózus vezetõi
értekezleten Kovács György régióelnök képviselte az FRSZ-t, mi-
vel jómagam tagjaink érdekében más jellegû szakszervezeti tevé-
kenységet végeztem…

Most már május van, de a BRÉF összehívására 2010-ben még
egyszer sem került sor! Szakszervezetünk tisztában van a választá-
sok miatt megnövekedett rendõrségi feladatokkal, mint ahogy az-
zal is, hogy mennyire méltánytalan a közalkalmazottakkal szemben
a kollektív szerzõdés aláírásának halogatása! Õk a kasszától való
távozáskor fizetés helyett nem mondhatják a Tesco pénztárosának,
hogy: Ej, ráérünk arra még!!!

Zoltán Gábor BRFK megyei elnök

Ejh, ráérünk arra még!?

Több mint egy éve lépett
hatályba a rendõrség új
kutyás és lovas szabályza-
ta, mellyel egyidejûleg ha-
tályát vesztette a szolgálati
kutyák ellátási normáját
addig meghatározó ORFK
gazdasági fõigazgatói in-
tézkedés. 

Az új szabályzat hatálybalépése óta folyamatosan szorgalmaztuk,
hogy a rendõrségen belüli egységes eljárási rend érdekében mind a
szolgálati kutya saját tulajdonban lévõ gépjármûvel történõ szállításá-
nak költségtérítése, mind a szolgálat kutya ellátási normája országos
szinten kerüljön szabályozásra. Ez utóbbi tekintetében a korábbi
8.700 Ft összegû költségtérítés felemelését kezdeményeztük. A saját
gépkocsi használat tekintetében hangsúlyoztuk, hogy e körben a kol-
légák teljes körû költségtérítésre jogosultak (üzemanyag-felhasználás
+ 9 Ft/km költség-átalány a gépkocsi fenntartásával, javításával, stb.

kapcsolatos költségekre), mivel a kutyás szabályzat alapján a jármû-
használat szolgálati célú igénybevételnek minõsül (a szolgálati kutya
tömegközlekedési eszközzel nem szállítható). Kértük továbbá a szol-
gálati kutyával foglalkozók munkaidõ-kedvezménye tekintetében is
országosan egységes állásfoglalás kialakítását és közzétételét, mivel a
szakszervezetünkhöz érkezett jelzések szerint a belsõ norma szerinti
1 óra munkaidõ-kedvezményt a kollégák számára annak ellenére nem
biztosítják a parancsnokok a szabadság, illetve betegnapokra, hogy az
érintettek a kutyájukkal az idõ alatt is foglalkoznak (a kutya ugyanis
a kolléga lakóhelyén van elhelyezve). 

Többszöri ORFK vezetõi megkeresést és RÉT (Rendõrségi Ér-
dekegyeztetõ Tanács) ülést követõen az ORFK gazdasági fõigazga-
tója a rendõrség belsõ intranetes portálján közzé tette az említett
tárgykörökre vonatkozóan kiadott, 17774/34/2009. ált. számú aján-
lását. Eszerint a nagytestû kutyák ellátására 12.000 Ft/kutya, míg
kis- és középtestû kutyák ellátására 8.000 Ft/kutya átalányösszeg
folyósítható. Ezen felül heti 250 Ft/kutya (szagazonosító kutyák
esetén 500 Ft/kutya) jutalomfalat számolható el. 

Kutya egy helyzet

SIKER A TÁRGYALÓTEREMBEN
A hivatásosoknak a GYED idejére is

jár az étkezési hozzájárulás

A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság elsõ fokon megítélte
két hivatásos állományú kolléganõnk részére a GYED ide-
jére a munkáltató által ki nem adott étkezési hozzájárulást.

Érvélésünknek helyt adva a bíróság megállapította, hogy a Hszt. – a közal-
kalmazotti és köztisztviselõi szabályozástól eltérõen – a hivatásos állomány
részére járandóságként határozza meg e juttatást, s ennek megfelelõ sza-
bályt tartalmaz a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet is. E jogszabályok alapján
alanyi jogon jár az étkezési hozzájárulás a hivatásos szolgálati jogviszony
fennállása alatt, korlátozást jogszabályi felhatalmazás hiányában nem al-
kalmazhat a munkáltató.
Mindezek alapján kolléganõink részére a GYED idejére 72.000,- Ft érté-
kû meleg étkezési utalvány kiadására és perköltség megfizetésére kötelez-
te a munkáltatót.
Szakszervezetünk a Rendõrségi Érdekegyeztetõ Tanács korábbi ülésein
több alkalommal is eredménytelenül kezdeményezte, hogy az ORFK vizs-
gálja felül téves jogértelmezésen alapuló gyakorlatát. A bíróságot köny-
nyebb volt meggyõzni igazunkról!

Dr. Topánka Erika

A bíróság szerint megbízási díj jár 
a csapatszolgálati tevékenység ellátásáért

A Pécsi Munkaügyi Bíróság
elsõ fokon megítélte az „ideigle-
nes” csapatszolgálati századok ál-
lományába beosztott tagunknak a
megbízási díjat. Mivel kollégánk
évente 2-5 alkalommal vett részt
ilyen feladatokban, a kevés eset-
számhoz igazodóan a bíróság
azokra a hónapra, melyekben el-
látta e feladatot, megítélte az illet-
ményalap 50 %-át – a munkakör-
be nem tartozó plusz tevékenység ellátásáért járó – megbí-
zási díj címén. Az ítélet kézhezvételét követõen részleteseb-
ben is beszámolunk a kedvezõ döntésrõl. Amennyiben az
ügy téged is közvetlenül érint, mivel munkáltatód díjazás
nélkül kötelezett munkakörödbe nem tartozó feladat ellátá-
sára, keresd tisztségviselõinket vagy jogászainkat!

Dr. Topánka Erika jogász
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A LIGA Szakszerveze-
tek idén május elsején nem
szervezett demonstrációt,
sztrájkot, tüntetést, de a Vá-
rosligetben sem ült le a volt
vagy leendõ kormány pro-
minenseivel „sörvirslizni“.
A munkavállalók helyzete
semmit sem javult az elmúlt
években. Sem megélheté-

sük, sem biztonságuk nem ad okot az ünneplésre.
2010. május 1-jén, 11 órakor ezért a LIGA Szakszervezetek fel-

építették „a munkavállalói terhek piramisát“ Budapesten, a Kos-
suth téren.

A LIGA elnöke szerint a foglalkoztatás gyors növelése érdeké-
ben az új kormánynak a magyar erõforrásokra épülõ gazdaságpoli-
tikát kell folytatnia. Gaskó István úgy fogalmazott, hogy ez lehet a
következõ idõszak legfontosabb politikai célkitûzése. A LIGA azt
is várja az új kormánytól, hogy a társadalmi párbeszéd a jövõben
ne formális legyen, hanem a munka világára tartozó kérdéseket ér-
demben tárgyalják meg a szociális partnerekkel - hangsúlyozta
Gaskó István. Május elseje mindig a munkavállalók akciónapja
volt, most ugyanakkor kevésbé van ok az ünneplésre, mivel az el-
múlt négy év nagyon súlyos megpróbáltatást jelentett a munkavál-

lalók számára, akik egy sor jogot és jövedelmet elvesztettek a köz-
és a versenyszférában egyaránt - mondta.

A LIGA Szakszervezetek a választások elõtt tizenhárom pont-
ban foglalta össze elvárásait az új kormánnyal szemben. Ezek kö-
zül Gaskó István kiemelte: legfontosabbnak a válságból való kilá-
balást tartják, mivel a munkavállalók helyzetét nagyban megkese-
ríti, hogy az elmúlt 16 évben nem volt ilyen magas a munkanélkü-
liségi ráta Magyarországon, mint most.

Az elmúlt négy évben a közszférában a reálkeresetek a 2002-es
szintre ugrottak vissza, a versenyszférában pedig rengeteg munka-
hely szûnt meg az utóbbi években - fûzte hozzá. A LIGA szerint új
alapokra kell helyezni a közoktatást, az egészségügyet, a nyugdíj-
ellátást. A LIGA és tagszervezetei május elseje alkalmából az Or-
szágház elõtti Kossuth Lajos téren „piramist“ építettek a munkavál-
lalók legfõbb kívánságaiból.

Ezek között volt olvasható például a „BKV a közlekedésrõl
szóljon!“ a „Rendezzük a korkedvezményes nyugdíjakat“, a „Megbe-
csülés mellé tisztes bért“, az „Egyenlõ munkáért egyenlõ bért“, illet-
ve a „Leépítés helyett vasútépítést“ és a „Sztrájkjogot a rendõröknek“,
valamint a „Méltó munkát itthon“ felszólítás. Az akcióban a LIGA
tagszervezetei közül részt vett például a Tungsram Dolgozók Függet-
len Szakszervezete, a Független Rendõr Szakszervezet, az Egészség-
ügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszerveze-
te, valamint a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.

LIGA HÍREK
FELÉPÍTETTÜK A MUNKAVÁLLALÓI TERHEK PIRAMISÁT!

Szakszervezetünk tisztségviselõi 2009. októ-
ber 21-én elõzetesen egyeztetett módon tájé-
koztatókat kívántak tartani érdekképviseleti
tevékenységünkrõl a rendõr kollégák számára
a Békés Megyei Rendõr-fõkapitánysághoz
tartozó Battonyán, Lökösházán, Gyulán,
Kötegyánon és Biharugrán. A tájékoztatókat
tisztségviselõink az állomány részére tartott
oktatások szüneteire idõzítették, azonban a fõ-

kapitányság vezetõje azt megtiltotta, illetõleg kizárólag szolgálati
idõn kívül idõpontban adott arra lehetõséget. Sérelmünket súlyos-
bította, hogy az oktatásokra más szakszervezeteket és civil szerve-
zeteket (nyugdíjpénztár) akadálytalanul beengedtek. 

A fõkapitány ezen utasítását kifogással támadtuk meg, mert az
sértette a szakszervezet törvényben biztosított garanciális jogait,
így azt, hogy fegyveres szerv köteles a szakszervezettel együttmû-
ködni, továbbá a szakszervezet jogosult a fegyveres szerv helyisé-
geit szolgálati idõben is térítésmentesen használni, és a szakszerve-
zet az általa szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, va-
lamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen
szokásos vagy más megfelelõ módon jogosult közzétenni. 

A jogsértést kifogással támadtuk meg, amellyel a fõkapitányság
vezetõje nem értett egyet, így a jogvita elbírálását a bíróságtól kér-

tük, amely soron kívüli nemperes eljárásban döntött az ügyben, és
a munkáltató eljárását jogellenesnek minõsítette.  Megállapította,
hogy jogellenes a munkáltató azon kikötése, amely szerint a szak-
szervezeti tájékoztatók megtartására csak az érintettek szabadideje
terhére kerülhet sor. „Ezzel a kikötéssel a munkáltató az érdekkép-
viseleti tevékenység kifejtésének idõbeliségét korlátozta a törvény
által biztosított lehetõségekhez képest szûkebb körre, amelyet a
szakszervezet jogszerûen sérelmezett.” – indokolta a Gyulai Mun-
kaügyi Bíróság határozata. 

Az elsõfokú bíróság döntését a megyei fõkapitányság nem vet-
te tudomásul, azzal szemben fellebbezést nyújtott be, azonban a
Békés Megyei Bíróság végzése az elsõfokú bíróság határozatát, an-
nak helyes tényállása és jogi indokolása alapján helybenhagyta. 

Ha az elért eredményeinkrõl nem számolhatunk be, az nem
szolgálhat az állománynak tanúságul, és a munkánk gyümölcse el-
vész. Ezért nem engedhetjük, hogy elhallgattassanak, háttérbe szo-
rítsanak minket, mert ezzel nemcsak a szakszervezetünket, hanem
a tagság jogait és érdekeit is csorbítják!  

Reméljük, hogy a bíróság jogerõs döntését nem fogja felülírni a
munkáltatók önkényes gyakorlata, és a szakszervezetek jogait tisz-
teletben tartják. Ha mégsem így történne, nem leszünk restek ismét
kiállni a jogainkért, a jogaitokért. 

dr. Oláh Tamás jogtanácsos

Munkaidõben is megilleti a szakszervezetet 
az állomány tájékoztatásának joga

A BÍRÓSÁG JOGERÕS VÉGZÉSÉBEN JOGELLENESNEK MINÕSÍTETTE A MUNKÁLTATÓ ELJÁRÁSÁT

Az ORFK gazdasági fõigazgatói ajánlás a szolgálati kutyák ki-
képzésében résztvevõk díjazásáról is rendelkezik. A fõigazgatói
körlevél ugyanakkor a saját gépjármû szolgálati használatának
költségtérítése vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló
törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költség-
térítésrõl szóló kormányrendeletre hivatkozik. Álláspontunk sze-
rint azonban a szolgálati célú saját gépjármû használat esetén –
márpedig az ORFK fõigazgatói körlevél szerint is a szolgálati ku-
tya szolgálatba, állatorvoshoz szállítása is annak minõsül – a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a jármûvek üzem-
anyag-fogyasztási normáját meghatározó 60/1992. (IV.1.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadóak. Alapvetõen természetesen a
munkába járási, illetve szolgálati célú saját gépkocsi használatot el
kell választani egymástól.

A gazdasági fõigazgatói körlevél a munkaidõ-kedvezmény biz-
tosítására vonatkozó iránymutatást nem tartalmaz.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy amennyiben a saját gépkocsi
használat költségtérítése, vagy a munkaidõ-kedvezmény biztosítá-
sa tekintetében hátrányt szenvedtek, jogi segítségnyújtásért fordul-
janak Jogsegélyszolgálatunk munkatársaihoz.

dr. Varga Marianna jogász
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Humoros szösszenetek:

Egy perc hosszúságát az határozza meg, hogy a WC-ajtó
melyik oldalán várakozol!
A Föld a Naprendszer elmegyógyintézete.
Azt hiszem a szex jobb, mint a logika, csak nem tudom
bizonyítani.
A valóság azoknak való, akik nem bírják a kábítószert.
Hova tûnnek a szavak, amiket kiradírozunk?
Ha az emberi agy elég egyszerû lenne ahhoz, hogy megért-
sük, akkor egyszerûségünkben erre már nem lehetnénk
képesek.
Reggelizni mentem. Ha nem jövök meg 12.30-ra, akkor
ebédelni is.
Kerüld a másnaposságot - maradj részeg.
Nem szeretem a káoszt, de õ szeret engem.

Bármi, amiben egy csöpp élvezet is van, az vagy erkölcste-
len, vagy törvénysértõ, vagy hizlal.
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy sohasem tudod,
mikor végeztél.
Érdeklõdés hiányában a holnap elmarad.
Vajon van-e élet a halál elõtt?
Fénymásold le az életed - ha elveszíted, jó ha van róla másolat.
Minél elõbb meghalsz, annál tovább leszel halott.
Halhatatlan vagyok. Egyelõre.
Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnõttkor és
„remekül nézel ki“.
Úgy látom Te lábon hordtad ki az agyhalált!
A siker titka az õszinteség, ha már ezt is színlelni tudod,
befutottál.

FRSZ Országos Horgász Vándorkupa
A verseny reggelének óráiban benépesedett a vizsolyi Kacsa-tó
környéke. A regisztrációt követõen derült ki, hogy nem minden ne-
vezést elküldõ csapat érkezett meg. Néhány telefonon lefolytatott
beszélgetésbõl végül kiderült, hogy sokan szolgálati elfoglaltság
miatt nem tudnak megjelenni a versenyen – így a viadalt csak tizen-
kilenc csapat kezdte el. 

A versenyzõk a sorsolást követõen elfoglalták a kijelölt hor-
gászállásokat, s reggel nyolc órakor megkezdõdött a verseny a hor-
gász induló lejátszásával egyidõben. Ez a nap nagyon jól kezdõdött
a tóban úszkáló halaknak. A horgászók a magukkal hozott etetõ
vödrökbõl, a saját recept alapján elkészített etetõ anyagot bõven
szórták a vízbe maguk elé. A vetélkedõ alatt az egymás közelében
álló versenyzõk nem csak az úszókat figyelték, de a szomszédokat
is. Annak ellenére, hogy versenyben voltak, szurkoltak egymásnak
egy-egy nagyobb, termetesebb hal kifogása során. 

Egy mérlegelõ bizottság folyamatosan a versenyzõk között
mozgott, és mérlegelte a kifogott halakat, melyeket a mérlegelést
követõen visszaengedtek a tóba. Természetesen a verseny megkez-
dése elõtt ellenõrzésre került minden versenyzõ haltartója, hogy
nem hozott-e magával néhány halat máshonnan, vagy esetleg vala-
melyik nagyáruház halas részlegébõl.

Mialatt a versenyzõk lázban égve megpróbáltak minél több és
nagyobb halat kifogni, a szervezõk készültek a verseny befejezésé-
re. Fõzték az ebédet, folyamatosan jegyezték a mérlegelõ bizottság
által leadott fogási sikereket. 

Az eredmények kihirdetésére a délutáni órákban került sor. Csa-
patversenyben az LKM nevû csapat érte el a legjobb eredményt, és
ezzel egy évre õk birtokolják az FRSZ Horgász Vándorkupát. Az
egyéni sorrend a következõ képen alakult:

I. Kovács László 
II. Kovács András
III. Tóth Géza
IV. Hronyecz László
V. Varga Péter

A legtöbb halat Kovács László kollégánk gyûjtötte a szákba –
összesen 218 darabbal, míg a legnagyobb halat Gyõri Gusztáv fog-
ta ki, egy 2,10 kg-os hallal.

A helyezést elért csapatok, horgászok eredményét oklevéllel és
tárgyjutalommal ismerte el az FRSZ. A díjakat az FRSZ fõtitkára,
Pongó Géza adta át. A gratulációk és a közös fényképek elkészül-
te után a versenyzõk összepakoltak és elindultak hazafelé, várva
egy következõ horgászási lehetõséget. 

Balázs Sándor
BAZ megyei Elnök
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