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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

132 067

131 396

58

23

132 009

131 373

68 506

67 740

97

35

III. Értékpapírok

10 457

11 077

IV. Pénzeszközök

57 952

56 628

47

266

200 620

199 402

197 367

195 853

I. Induló tőke/jegyzett tőke

6 624

6 624

II. Tőkeváltozás/eredmény

194 694

191 353

-3 966

-2 124

15

0

3 219

3 395

3 219

3 395

34

154

200 620

199 402

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

4 953

4 187

58 554

előző év

2 336

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

0

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

7 289

4 187

63 847

58 554

63 847

54 185

56 547

54 185

56 547

265

86

35

300

86

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

63 772

68 120

2 371

66 143

68 120

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

63 772

67 758

63 772

67 758

6. Anyagjellegű ráfordítások

31 235

29 172

56

31 291

29 172

7. Személyi jellegű ráfordítások

34 467

39 873

2 300

36 767

39 873

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

2 026

1 768

2 026

1 768

8. Értékcsökkenési leírás

1 808

739

1 808

739

2

427

2

427

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

9. Egyéb ráfordítások

0

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

tárgyév

előző év

226

33

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

67 738

70 244

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

67 512

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-3 966

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

2 356

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

226

33

70 094

70 244

67 512
-2 124

15

0

0

-3 951

-2 124

0

-3 966

-2 124

15

0

-3 951

-2 124

-3 966

-2 124

15

0

-3 951

-2 124

A. Központi költségvetési
támogatás

0

0

0

0

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 1 4 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ajtósi Dűrer
Lépcsőház:

27/A

1.3 Bejegyző határozat száma:

Ajtó:

Emelet:

0 6. PK . 6 0 8 8 9 1 / 0 0 0 1 /

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 6 2 2 1 1 0

1.6 Képviselő neve:

sor

0 8

7 3 1
1

4 2

Pongó Géza

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

munkavállalói érdekképviselet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: rendvelmi aktív és nyugdíjas, vmint. rendv.okt.hallgató
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 55000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

szociális segély
5.2

Tárgyév
5 775

9 775

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

5 775

9 775

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

5 775

9 775

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
elnök

Tárgyév (2)
283

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

főtitkár
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Tárgy év (2)
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

5 775

9 775

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
főtitkár -helyettes

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

66 143

68 120

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

66 143

68 120

H. Összes ráfordítás (kiadás)

70 094

70 244

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

36 767

39 873

ebből:

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

67 512

K. Adózott eredmény

-3 951

-2 124

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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A Független Rendőr Szakszervezet
2015. évi beszámolója
(szöveges melléklet a számviteli beszámolóhoz)

A szervezet hivatalos neve:

Független Rendőr Szakszervezet

Rövidített név:

FRSZ

Bírósági nyilvántartásba vétel száma:

Fővárosi Bíróság 731/1989

Bírósági bejegyzés (végzés) száma:

Pk.60.889/1989.

Székhely:

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A

Levelezési cím:

1388 Budapest Pf.: 52.

Adószám:

19622110-1-42

Főtevékenység:

érdekképviselet

TEÁOR szám:

9420 - szakszervezeti tevékenység

A szakszervezet hivatalos képviselői:

- Pongó Géza főtitkár
- Kiss János István elnök

Kelt, Budapest, 2016. március 21.

Pongó Géza főtitkár

1) A szervezeti, működésbeli változások
A Megyei Elnöki Értekezlet 2015. március 26-ai ülésén három tagszervezetet szüntetett meg:
a) a Mátészalkai Rk. Tagszervezetét, mivel megalakítását követően ténylegesen nem
kezdte meg működését, az alapítók tagdíjukat sem fizették be;
b) a Kisvárda Rk. Tagszervezetét, mivel mind a 7 szolgálati járadékos tagjuk bejelentette
kilépési szándékát, így a tagszervezet beszüntette tevékenységét, valamint
c) a BRFK II. ker. Tagszervezetét, mivel annak taglétszáma egy főre csökkent.
A Mátészalkai Tagszervezet vagyonnal nem rendelkezett, a Kisvárdai Tagszervezet felélte
vagyonát, míg a BRFK II. ker. Tagszervezetének 30 ezer forintot alig meghaladó vagyona –
Alapszabályunk előírásainak megfelelően – fele - fele arányban megosztására került a
központi költségvetés és a BRFK Titkári Értekezlete között.
2015-ben két új tagszervezetet sikerült alakítanunk:
a) Bács-Kiskun megyében a Bácsbokod HRK Tagszervezetet,
b) Vas megyében a HIK Szombathely Tagszervezet és
c) a BRFK KVFO KOO Tagszervezetet.
Mindezek eredményeként a 2015. év végén az FRSZ 118 működő tagszervezettel
rendelkezett.
2) A taglétszám alakulása
Az FRSZ taglétszáma az év folyamán 3.500 – 4.200 fő között ingadozott. Az átlagos létszám
3.800 fő körül alakult, melynek alapján megállapítható, hogy a taglétszám évek óta tartó lassú
növekedése 2015-ben is folytatódott.
3) Személyzeti ügyek – tisztségviselőink helyzete
Az értékelt időszakban több tagszervezetnél zajlott le tisztújítás, melyeken rendszerint a
korábbi titkárokat választották újra.
A Központi Koordinációs Iroda tevékenységének ellátása érdekében ( a főtitkár és helyettesét
is beleértve) 5 főt foglalkoztattunk munkavállalói jogviszonyban. A Jogsegélyszolgálat által
végzett perképviseleti tevékenységet 2 fő jogtanácsos látta el, megbízási szerződéses
jogviszonyban. Üdülőink gondnoki feladatainak ellátását Hajdúszoboszlón megbízási
szerződéssel, Harkányban vállalkozási szerződéssel további egy-egy fővel biztosítottuk.
4) Kollektív érdekvédelem
A szakszervezeteket kirekesztő kormányzati politika az előző kongresszus óta eltelt
időszakban semmilyen vonatkozásban nem változott. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács
(BÉT) üléseit a minisztérium továbbra is csak eseti jelleggel hívta össze, amennyiben azt a
kormányzat jogalkotási programja szükségessé tette. A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács
továbbra is kéthavonta ülésezett, és a körülményekhez képest betöltötte szerepét. Fentiek
tükrében eredménynek legfeljebb a szociális párbeszéd fórumrendszerének fennmaradását
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tekinthetjük, azt is csak akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kormányzat több más
ágazatban gyakorlatilag felszámolta az érdekegyeztetés korábban kialakult intézményes
formáit.
Az új Hszt. megalkotásának előkészítésére a látszategyeztetés volt leginkább jellemző. Az
érdemi adatokat sokszor késve, vagy egyáltalán nem bocsájtották rendelkezésünkre, a BÉT
egyeztetés céljából összehívott szakértői ülései előtt több alkalommal is olyan jogszabálytervezeteket adtak át, melyeken a kodifikációt végző minisztériumi szervek már túlléptek. Az
esetek többségében olyan rövid határidőket szabtak a véleményezésre, melyek alatt
nyilvánvalóan nem volt lehetőség az anyagokat teljes körűen elemezni. Mindezek ellenére
több tucatnyi javaslatot fogalmaztunk meg a minisztérium irányába, bízva abban, hogy
észérveink értő fülekre találnak. Sajnos, a koncepcionális alapkérdésekben a BM nem
engedett a kormányzati elképzelésekből, ezért az új szolgálati törvény elfogadását nem
támogattuk, a hivatásos állomány jogainak újabb korlátozására és kötelezettségeinek további
növelésére irányuló rendelkezések törvénybe foglalása ellen pedig több alkalommal is
határozottan tiltakoztunk.
A törvény eleve nem adott garanciát az illetmények elkövetkező években történő emelésére,
sőt, az elfogadás után, de még a hatálybalépés előtt az illetményemelés eredeti ütemezését is
módosították, és az illetményrendszerre való 100 %-os beállás időpontját 2016-ról 2019.
január 01-jére halasztották. Az új lakáshitel és biztosítási konstrukciók bevezetésének ígérete
csak kormányhatározatban jelent meg, amit az év végén hatályon kívül is helyeztek, a
közalkalmazottak számára a hivatásos állományétól messze elmaradó, kétszer 5 %-os
illetményemelést vezettek be, míg a munkavállalók bérezését nem rendezték. A jogok és a
kötelezettségek egyensúlya helyett újabb jogkorlátozások kerültek bevezetésre, a
nyugállományba vonulás feltételeit nem enyhítették, hanem inkább szigorították, a
rendvédelmi szakszervezetek diszkriminációját nem szűntették meg. Mindezek ellenére,
erőfeszítéseink nem minősíthetőek hiábavalónak, mert közel tucatnyi ponton sikerült az
állomány számára kedvezőbb szabályozás elfogadását elérnünk.
Természetesen a kollektív érdekképviseleti munkánk nem merült ki az új szolgálati
törvénnyel kapcsolatos tárgyalásokban, hanem azokon felül számtalan egyéb kezdeményezést
is tettünk a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) keretein belül, sürgős esetekben, vagy
nagyobb súlyú ügyekben pedig közvetlenül az ORFK vezetőjéhez vagy a miniszterhez
címezve. Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat emelem ki:
Ø ismételten kezdeményeztük a bűnügyi technikusok juttatásainak egységesítését;
Ø kifogásoltuk a ruhapénz visszatartását azon ruházati termékek esetében, amelyek már
korábban is ellátási előírásként szerepeltek. Tiltakoztunk a ruházati utánpótlási
ellátmány kifizetésének májusról szeptemberre történő elhalasztása, valamint a
beszerezni előírt ruházati termékek aránytalanul magas árai ellen;
Ø kezdeményezésünknek megfelelően ORFK késedelmi kamattal növelt összegben
rendelte el az elmaradt vagy tévesen kifizetett 2014. évi családi adó-, illetve
járulékkedvezmény utólagos kifizetését;
Ø egységes rendőrségi iránymutatás kiadását kezdeményeztük, hogy a január 1-jei
közalkalmazotti fizetési fokozat előresorolások végrehajtására a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor. Az ORFK kérésünknek eleget is tett.
Ø javasoltuk a Röszkei határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő, munkába járáshoz saját
tulajdonú gépkocsit használó kollégák megyei matrica megvásárlása miatti
többletköltségeinek munkáltató általi átvállalását;
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Ø indítványoztuk, hogy a munkáltató, akár egyszeri külön juttatás formájában
kompenzálja a nagyfokú migráció miatt megnövekedett leterheltséggel szolgálatot
teljesítő határrendész állomány munkáját;
Ø javaslatot tettünk az ORFK által kiadott új gazdálkodási szabályzat utazási
költségtérítésre vonatkozó azon rendelkezésének módosítására, mely a saját tulajdonú
személygépjármű használat esetén a költségtérítés feltételéül szabja a teljes körű
casco- és balesetbiztosítás meglétét;
Ø ismételten javaslatot tettünk a bankszámla költségtérítés hosszú ideje változatlan, éves
szinten 4 ezer forintos összegének havonkénti ezer forintra történő felemelésére,
továbbá kezdeményeztük azt is, hogy a munkáltató ne hárítsa át a cafetéria juttatás
közterheit a munkavállalókra;
Ø kezdeményeztük, hogy a BM terjessze ki a rendőrség állományába tartozó
közalkalmazottakra is a honvédelmi tárca közalkalmazottai számára akkor
megállapított 2 %-os kereset-kiegészítésre való jogosultságot;
Ø javaslatot tettünk a Tevékenységirányító Központok szolgálatszervezésének országos
szintű felülvizsgálatára, mivel számtalan panasz érkezett hozzánk különböző
jogsértésekről. Az ellenőrzést az ORFK elrendelte és a túlórák megváltásával,
valamint a szabadságok kiadásával kapcsolatos hiányosságokat elismerve intézkedett a
jogsértő állapot megszüntetésére;
Ø kezdeményeztük a rendőrök képmásának jogszabályi védelmét, mivel a Kúria
korábban hatályos álláspontját megváltoztatva megsemmisítette azt a 2012-es
jogegységi döntést, mely szerint korábban csak a beleegyezésükkel lehetett
felismerhető fotót, és hangfelvételt közölni az intézkedő rendőrökről;
Ø az előzetes egyeztetés elmaradása miatt kifogásoltuk a Központi Gazdasági Ellátó
Igazgatóság egységeinek Készenléti Rendőrség szervezetébe való integrálásával
kapcsolatos munkáltatói intézkedést;
Ø kezdeményeztük a rendészeti szakközépiskolák 2014/2016. évfolyamán tanulók első
évfolyam eredményes teljesítése utáni próbaidős hivatásos állományba történő
kinevezését. Javaslatunk elől az ORFK tavasszal még elzárkózott, a nyár végén
azonban a „menekültügyi válsághelyzetre” hivatkozással megváltoztatták
álláspontjukat;
Ø javaslatunkra az ORFK utóellenőrzés keretében megvizsgálta a 2014. évben
keletkezett, szabályszerűen elrendelt túlszolgálatok kompenzáltságát, és az egységes
joggyakorlat kialakítása érdekében az illegális migránsokkal kapcsolatos feladatokat
ellátó hivatásos állomány veszélyességi pótlékban való részesítését is. Az ellenőrzés
keretében közel ötvenen kapták meg az elmaradt pótlékot és intézkedés történt a
túlórák utólagos megváltására is.
Ø munkavédelmi bejárást kezdeményeztünk a miskolci Hívásfogadó Központban. Az
április 21-én megtartott szemlére szakszervezetünk a LIGA munkavédelmi referensét
kérte fel szakértőként való közreműködésre.
Ø javaslatuk, hogy a veszélyességi pótlékra való jogosultságot az ORFK terjessze ki a
fegyveres biztonsági őrökre is;
Ø kezdeményeztük, hogy az ORFK ellenőrizze a Tompai Közúti Határátkelőhelyen az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét, mivel felmerült annak
lehetősége, hogy az ott működő röntgenkapuk káros sugárzást bocsájtanak ki. Az
ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.
Ø javaslattal fordultunk a belügyminiszterhez annak érdekében, hogy a rendészeti
szakközépiskolák
közalkalmazotti
állománya,
valamint
a
rendőrségen
munkaviszonyban foglalkoztatottak is részesülhessenek a rendvédelmi ágazati pótlék
címén július 1-jétől 5 %-os, majd 2016. januártól további 5% illetményemelésből;
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Ø a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülésének soron kívüli összehívását
kezdeményeztük a Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság felállításával
kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.
5) Jogsegélyszolgálatunk tevékenysége - egyéni jogvédelem
Jogsegélyszolgálatunk az elmúlt esztendőben is jelentős teljesítményt produkált.
Leterheltségük emelkedett, folyamatban lévő ügyeik száma meghaladta a 800-at. A jogvitás
ügyek számának robbanásszerű emelkedését elsődlegesen az akciószolgálati pótlék, valamint
az ügyeletesi beosztást ellátó határrendészek és más II/II-es besorolású tiszthelyettesek
illetménykülönbözet iránti jogvitái, valamint a közalkalmazottak garantált illetményének
jogszerűtlen megállapítása miatti perek idézték elő.
Ezek mellett jogászaink számtalan egyéb ügytípusban képviselik tagjainkat, mint például:
Ø a közalkalmazottak által végzett rendőri (nyomozói, vizsgálói) munka díjazása,
helyettesítés; átirányítás,
Ø a hivatásos állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultsága;
Ø az eltérő státuszon történő foglalkoztatás, a Hszt. 50.§ alapján járó megbízási díj (így
például különösen határrendészek járőrparancsnoki, járőrök járőrvezetői,
segédelőadók ügyeletesi feladatellátása, ellentételezés nélküli fogdaőr I.,
őrparancsnoki feladatellátás, referensi munkavégzés),
Ø a kártérítési ügyek,
Ø a szolgálati balesetté minősítéssel kapcsolatos ügyek,
Ø az illetménykiegészítések (helyi és területi) jogszerűtlen megállapításai,
Ø a 2015. július 01-től hatályos kinevezések jogszerűtlensége (illetmény-megállapítások,
szolgálati időpótlék számítása), illetménykülönbözet megfizetése,
Ø a bűnügyi technikusok, szemlebizottság-vezetők veszélyességi pótléka, pótszabadsága;
Ø a közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése,
Ø a tanulmányi szerződésekből eredő elszámolási jogviták,
Ø a fegyelmi és méltatlansági eljárások,
Ø az egyéb illetményviták (pl.: túlszolgálat, távolléti díj számítása)
Ø a családi jogi peres eljárások.
6) Szövetségi kapcsolatok, országos érdekegyeztetés
LIGA tagságunkat köszönhetően részt vettünk az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanács (OKÉT) munkájában.
Csatlakoztunk a férfiak 40 munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetőségének
megteremtéséért a LIGA által indított népszavazási kezdeményezéshez.
7) A Központi Koordinációs Iroda tevékenysége
Az FRSZ működési feltételeit a korábbi években kialakult gyakorlat szerint továbbra is a
Központi Koordinációs Iroda (KKI) biztosította. Az iroda gondoskodott:
Ø a tagságtól és a tisztségviselőktől származó információk összegyűjtéséről,
Ø az iratforgalom lebonyolításáról,
Ø az egyéni és kollektív érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges feltételek
biztosításáról,
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Ø
Ø
Ø
Ø

a tájékoztató anyagok elkészítéséről és terjesztéséről, honlapunk szerkesztéséről,
a beutalók elosztásáról,
a tagnyilvántartás vezetéséről,
a tagdíjak beszedéséről, a tagszervezeti számlák kezeléséről, a tagszervezeti
tagdíjhányad negyedévenkénti átutalásáról,
valamint mindezek technikai hátterének biztosításáról.
8) Gazdálkodás
Az FRSZ KKI és tagszervezetei gazdálkodását az elfogadott 2015. költségvetés alapján, a
takarékosságra törekedve végezte.
A kiadások forrását – 82 %-ban – a tagdíjbevételek jelentették. A 2015. évi tervhez képest, a
ténylegesen realizált tagdíjbevételek 105 %-ra teljesültek. A tervezet szintet meghaladóan
alakult az üdülők igénybevétele után fizetett térítési díj, valamint a Jogsegélyszolgálat
tevékenységének eredményeként befolyt perköltség és támogatási díj bevételek összege is.
Összességében a bevételek 4 %-kal haladták meg a tervezett szintet, amely a tagdíjbeszedés
illetve a toborzás valamint a hatékony jogi munka eredménye.
A 2015. évi kiadások 4 %-al ugyan elmaradtak a tervezettől, a gazdálkodás eredménye mégis
negatív lett. A KKI és a tagszervezetek működése során a személyi jellegű kiadások
képviselték a legnagyobb arányt, ami betudható a kifizetett munkabéreknek, közterheknek,
segélyeknek, valamint a különböző rendezvények keretében felhasznált természetbeni
juttatásoknak.
A kiadások között szereplő értékcsökkenési leírás a tervezett szint alatt maradt, tekintettel
arra, hogy jelentős eszközbeszerzések nem történtek a tárgyidőszakban, illetve a meglévő
tárgyi eszköz állomány értékcsökkenése évről évre csökken.
A takarékos gazdálkodást nehezítette, hogy az év során a banki betéti kamatok továbbra is
igen alacsonyak voltak, a lekötésekből realizált bevétel 86 E Ft volt, ezzel szemben a banki
költségekre közel 2 millió forintot fizettünk ki.
Az FRSZ gazdálkodásában a jövőre nézve is a takarékosságot kell szem előtt tartani, a
hatékony toborzó munka és a tagdíjbevételek beszedésének ellenőrzésével a jövő évi
gazdálkodás biztosítható.
9) Kedvezmények, üdültetés
A korábbi években létrehozott kedvezmény-rendszert sikerült az elmúlt esztendőben is
megőrizni. Továbbra is biztosítottuk tagságunk számára a MAKASZ kedvezmény-kártyát,
valamint a VODAFONE kedvezmény igénybevételének lehetőségét. Az FRSZ flotta tagjai
jelenleg már a korábbiaknál kedvezőbb tarifákat biztosító LIGA flotta előfizetést
használhatják. Fenntartottuk együttműködésünket azon több tucatnyi partnerünkkel is, aki
tagjaink számára kedvezményes vásárlási lehetőségeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak.
Továbbra is gondoskodtunk a Hajdúszoboszlón és Harkányban levő apartmanok
üzemeltetéséről.
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