HÍREK

NÉGY HÓNAPJA VETTE ÁT A
NÉGY ÉVRE ELEGEN
DÕ ÜGY
BÛNÜGYI SZAKÉRTÕI ÉS KUTATÓINTÉZET IGAZGATÓI
POSZTJÁT NAGY GÁBOR CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, AKI KORÁBBAN A KÁBÍTÓSZER-VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOK VEZETÕJE VOLT. AZ INTÉZET
– MELY TERÜLETEKEN eredmények szeLENNE EZ A LEGFONTO- rint a világ legpontosabb laborja NYAL KÜZDENEK. MI AZ
JÖVÕJÉRÕL, A TERVEZETT
SABB?
lettünk, az osztály szakértõinek OKA?
VÁLTOZTATÁSOKRÓL
– A genetikai szakértõi osztá- munkája révén készülõ ajánlás
– Egyrészt több osztályon a
KÉRDEZTÜK.
lyon feltétlenül, egyrészt a kapa- lesz az alapja a 2013-tól elfoga- jóval kisebb ügyszámhoz ele-
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BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS AZ ÖRS VEZÉR TERÉNÉL

ÁTADTÁK A LEGÚJABB
KÕBÁNYAI KERÉKPÁRUTAT
Másfél kilométer új kerékpárutat adott át dr. György István fõpolgármester-helyettes és Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója a Fehér úton, az Örs vezér tere és az Albertirsai út között.
Az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztésnek köszönhetõen
Budapest egyik fõ közlekedési útvonalán járhatnak biztonságosan a kerékpárosok.
A projekt összköltsége 121 257 051 Ft, amelyhez az Európai Unió több
mint 67 millió forintos támogatást nyújtott.
Az átadáson dr. György István fõpolgármester-helyettes hangsúlyozta:
„Kõbánya és a kõbányai emberek méltatlanul maradtak ki 2011 elõtt
Budapest közlekedésének fejlõdésébõl, melyen a fõváros és a kerület
közösen változtatott. Az elindított beruházások sorában az egyik elsõ,
amelyet átadhatunk, az új kapcsolatokat és biztonságos közlekedési lehetõséget jelentõ Fehér úti kerékpárút.”
„A Budapesti Közlekedési Központ az Új Széchenyi Terv segítségével 7
helyszínen valósított meg 2011 és 2012 során kerékpárút-fejlesztéseket,
melyek közül immár 5 helyszínen készült el a
beruházás. Ezeken felül 2013-ban indul a bubi, Budapest új közösségi kerékpáros rendszere, illetve ehhez kapcsolódóan kerékpáros
baráttá tesszük Budapest belvárosát” –
mondta Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója.
A Fehér úti szakaszon új járdát építettek,
valamint a rossz állapotban lévõ járdát is
felújították, ezzel is növelve a kerékpárosok
biztonságát.
(X)

dott európai szakmai sztenderdnek.
– LÉTSZÁMHIÁNYFOTÓ: SEBESTYÉN

– A legsürgetõbb feladat az
ügyhátralék ledolgozása, az
ügyek átfutási idõtartamának
csökkentése. DNS-vizsgálatokra
és a kriminalisztikai osztályra az
utóbbi két évben olyan mennyiségû ügy érkezett, hogy ha újabbak nem jönnének, a jelenleg
rendelkezésre álló kapacitással
négy évbe telne mindent elkészíteni. Emiatt mind a szakértõi állomány létszámának növelésére,
mind a laborok korszerûsítésére,
fejlesztésére égetõ szükség van.

citás, a teljesítmény növelése,
másrészt az évek során amortizálódott mûszerek cseréje miatt.
Ez hozzávetõlegesen kétszáz
millió forintos beruházás lenne.
De szükség van egy új elektromikroszkópra és a véralkohol-labor 25 éves mûszereinek cseréjére is, ami már folyamatban van,
az új laboratórium õszre teljes
kapacitással mûködni fog. Világszínvonalú intézetet vizionálok. Igyekszem azt véghezvinni
nagyban, ami a kábítószer-vizsgáló területen kicsiben már sikerült: tavaly a körkísérleti

gendõ létszámmal dolgoztak,
ami mára elégtelennek bizoT
Ó
R
FORRÓD
nyult, másrészt
a civil szféra a versenyképes bérajánlataival elszipkázta az évek során komoly
szakmai tapasztalatot szerzett
szakértõinket.
– MELY TERÜLETÉT
KELL LEGINKÁBB
FEJLESZTENI AZ INTÉZETNEK?
– Még nincs hangazonosításra alkalmas részlegünk, illetve az informatikai
szakértõi terület igényel komoly beruházást. Ezeken a szakterületeken is a humán erõforrás, az
emberi tényezõ biztosítása lesz a legnehezebb.
FERENTZI

BKV-BÉRLET
Elsõként a Független Rendõrszakszervezet (FRSZ) nyert pert a
közalkalmazottak BKV-bérletének ügyében. Tavaly év elején a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
– a költségvetési törvényre hivatkozva – az éves cafeteriakeret terhére biztosította a juttatást a közalkalmazottaknak, holott a hatályos kollektív szerzõdés szerint az azon kívül járt volna. Indokolatlan megkülönböztetés is történt: a hivatásos állományúak a cafeterián kívül kapták meg a bérleteket. Az FRSZ által indított perben az elsõ fokon
eljáró Fõvárosi Munkaügyi Bíróság helyt adott a felperesek keresetének. A bíróság álláspontja
szerint a kollektív szerzõdés a
cafeteria-keretet nem érintõ,
2012/24.

FRSZ-INFÓ

önálló és elkülönülõ juttatásként
szabályozza a helyi utazási bérletet, ezért arra a közalkalmazottak jogosultak. Az ítélet nem jogerõs, mégis mérföldkõnek számít.
Aki még nem indított pert, annak
is érdemes legalább egy fizetési
felszólítást küldenie a munkáltatójának, ami megszakítja az elévülést, mert ez a jogvita horderejénél fogva várhatóan csak a
Kúria elõtt fog végérvényesen
tisztázódni, ami évekbe telik, és
felszólítás hiányában elévülne az
igény. És bár az ítélet a perben
álló BRFK-t kötelezi, de mindazon munkáltatókkal szemben
felmerülhet az igény, amelyeknél
a kollektív szerzõdés rögzítette a
helyi utazási bérletre való jogoV. M.
sultságot.
ZSARU RENDÔRSÉGI MAGAZIN

15

