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Igazo\om, hogy a(z) Független Rendőr Szakszervezet /Székhely: Budapest/
elnevezésű szeÍYezet az egyesii{ési )ogróI, a közhasznú jogál1ástó1, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásárőI szóIő 2011. éi CLxXv. törwény 30. s (1)-(3)
bekezdése, va1amint a civil szervezetek bítósági nyi1vántartásátóI és az ezzel ósszef',jggő
eljátást szabáIyokról szó1ó 2011. évL CLxxxI. töwény 105. s (1) bekezdése alapján a
2011', /vonaÍkődz 00005344 / évte vonatkozó papít a1apú beszámoló)át az Otszágos
Bítóságt Hívata]hoz személyesen behozta.
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19622110-9420-531-41
statisztikai számjel

Független Rendőr Szakszervezet
1133 Budapest, Pozsonyi út. 56.
MÉRLEG
2011.01.01-2011.12.31.
adatok eFt

Sorszám

Tétel megnevezése

a.

A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Előző év
Előző é.mód
c.
d.
146 388
0

b.

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pü. eszközök
Befektetett eszk.értékhely.
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen:
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptev.
Tárgyévi eredmény váll.tev.
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passszív időbeli elhatárolások
Források összesen:

146 388

28 937

Tárgyév
e.
143 382
143 382

0

62 298

671

354

28 266
95
175 420
172 898
6 624
148 875

61 944
688
206 368
202 377
6 624
166 274

0
0

17 399

1 835

1 835
687
175 420

29 479

0

3 513

0

3 513
478
206 368
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19622110-9420-531-41
statisztikai számjel

Független Rendőr Szakszervezet
1133 Budapest, Pozsonyi út. 56.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.01.01-2011.12.31.
adatok eFt
Sorsz.
1.
2.
3.

Megnevezés

Előző év
Alaptev. Váll.tev. Össz.

6.

Ért.nettó árbev.
Akt.s.telj.érték
Egyéb bevételek
ebből:
-támogatások
--alapítói
--közp.ktg.vetés
--helyi önkorm.
--egyéb
Pénzügyi műveletek bev.
Rendkívüli bevételek
ebből:
-támogatások
--alapítói
--közp.ktg.vetés
--helyi önkorm.
--egyéb
Tagdíjak

A.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Összes bevétel
Anyagjellegű ráford.
Személyi jell.ráford.
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pü.műveletek ráford.
Rendkívüli ráford.

142 017
78 443
32 372
7 486
225

0 142 017
78 443
32 372
7 486
225

6 092

6 092

B.

Összes ráfordítás

124 618

C.
I.
D.

Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Jóváhagyott osztalék

17 399

E.

Tárgyévi eredmény

17 399

4.
5.

Korábbi évek
A.tev. V.tev. Össz. Alaptev.

Tárgyév
Váll.tev. Össz.

70 296

70 296

88 234

88 234

5 217

5 217

3 654

3 654

3 020

3 020

2 700

2 700

1 146
523
1 424

1 146
523
1 424

954
1 046
0

954
1 046
0

1 424
64 557

1 424
64 557

69 940

69 940

0

0

0 162 874
84 426
35 463
8 463
109
4
4 930

0 162 874
84 426
35 463
8 463
109
4
4 930

0 124 618

0

0

0 133 395

0 133 395

0

17 399

0

0

0

29 479

0

29 479

0

17 399

0

0

0

29 479

0

29 479
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1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A gazdálkodó bemutatása
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással
lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép
szempontjából lényeges.
A Független Rendőrszakszervezet (továbbiakban: FRSZ) tevékenységi köre az alábbi:
• Érdekvédelem
• Üdültetés
• Reklám, propaganda
1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló a 2011. január 01. - 2011. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2011. december 31.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt
fenn, az FRSZ a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
1.3. A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy
mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve,
címe, regisztrálási száma: Boróczki és Társa Bt. 1134 Budapest, Apály u. 4/B, nyilv.szám:
005773, Boróczki József.
A beszámoló aláírója
A FRSZ számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő
mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a FRSZ képviseletére jogosult alábbi személy
köteles aláírni (név, lakcím): Pongó Géza, 1148 Budapest, Vezér u. 147.
A FRSZ könyvvizsgálatra nem kötelezett, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét,
megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
A számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan – az arra jogosult legfőbb szervnek a beszámoló
elfogadásához kapcsolódó döntésén kívül – fentieken túl más szerv vagy személy
közreműködése – akár az elkészítésben, akár a beszámoló ellenőrzésében, felülvizsgálatában –
nem feltétel.
1.4. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a
jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a FRSZ munkavállalói, alkalmazottai és tagjai
számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot
készíthetnek. A székhely pontos címe: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.

Független Rendőr Szakszervezet
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-22. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A FRSZ könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az ezzel
–szerződés keretében – megbízott vállalkozó feladata.
2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a FRSZ kialakított számviteli
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény
nem merült fel.
2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben a FRSZ számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
2.5. A számviteli rend további sajátosságai
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:
Kiemelt számviteli teendők
Teendő
Főkönyvi kivonat készítése
Értékvesztések elszámolása
Céltartalék képzés és megszüntetése
Időbeli elhatárolások elszámolása
Értékelési különbözetek elszámolása
Kerekítési különbözetek elszámolása
Értékhelyesbítések elszámolása
Éves elszámolású adók előírása
Analitika-főkönyv egyeztetése
Leltár-analitika egyeztetése

Ütemezés
adatszolgáltatáskor vagy n. évente
évente
évente
évente vagy azonnal
évente
évente vagy azonnal
évente
évente
negyedévente
minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa
Az FRSZ beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
szabályozza. A FRSZ a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves
beszámolót készít, amely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Független Rendőr Szakszervezet
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-3A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül a hiba feltárásának évében, az ellenőrzések során – ugyanazon
évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2%-át. A szervezetnél megállapított érték a mérlegfőösszeg: 2 %-a.
2.8. Lényeges hibák értelmezése
Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba [Szt. 3. § (3) bek. 5. pont], ha a jelentős
összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen – a számviteli
politikában meghatározott módon és mértékben – megváltoztatja, és ezért a már közzétett –
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztőek. Minden esetben
megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások
következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke
legalább 20%-kal változik. A szervezetnél megállapított érték a saját tőke 20 %-a.
2.9. Ismételt közzététel alkalmazása
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a
feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával,
a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé
kell tenni kivéve, ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló
letétbe helyezése és közzététele - az előző éveket érintő módosítások kiemelésével megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi
beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.
2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris
leírási módszerrel) történik.
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó
analitikákban – évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében
történik.
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni
értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az
értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték
Független Rendőr Szakszervezet
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-4Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában – a
rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz
meghatározott a hasznos élettartam végén várható realizálható értéke. Nulla lehet a
maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A szervezet az 1 millió
forint alatti, egyedi beszerzésű eszközök esetén nem határoz meg maradványértéket.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a
100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
2.13. Értékvesztések elszámolása
Az értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és követelés várhatóan megtérülő összege
közötti veszteségjellegű különbözet összegében kell elszámolni, ha a különbözet tartós és
jelentős összegű.
Az értékelés szempontjából tartós az eltérés, ha az adott évi beszámoló és az azt megelőző
beszámoló készítéskor is fennállt és a különbség nőtt vagy nem csökkent.
Az értékelés szempontjából minden esetben jelentős összegűnek kell tekintetni a különbözetet,
ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi
vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként előlegként adott összegeket) az
értékvesztés összege (adott követelés nyilvántartásba vételi és piaci értéke közötti különbözet)
meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy 100.000 forintot.
2.14. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános
szabályok szerint történik.
2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása
A FRSZ az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.
2.16. Valós értéken történő értékelés
A FRSZ a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.
2.17. Alapítás-átszervezés költségei
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között.
2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása
A FRSZ a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni.
Független Rendőr Szakszervezet
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-52.19. Céltartalék-képzés szabályai
A FRSZ garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem
képez.
2.20. Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre,
az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai
döntések miatt módosítás nem történt.
2.21. Értékelési szabályok más változásai
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó
elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai
döntések miatt módosítás nem történt.
2.22. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint,
az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez
képest nem változtak.
2.23. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt
szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.
2.24. Önköltségszámítás szabályai
Az FRSZ az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta.
2.25. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A FRSZ tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.
3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF
ESZKÖZÖK (aktivák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
Független Rendőr Szakszervezet

Előző
időszak

Tárgyidő
szak

Abszolút
változás

146 388
0
146 388
0
28 937

143 382
0
143 382
0
62 298

-3 006
0
-3 006
0
33 361

671

354

-317
Kiegészítő melléklet

-61000HUF
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidő
szak

Abszolút
változás

0
28 266
95

0
61 944
688

0
33 678
593

175 420

206 368

30 948

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

FORRÁSOK (passzívák)
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tev.ből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

0
172 893
6 624
148 875
0
0

0
202 377
6 624
166 274
0
0

0
29 484
0
17 399
0
0

17 399

29 479

12 080

0
0
1 835
0
0
1 835
687

0
0
3 513
0
0
3 513
478

0
0
1 678
0
0
1 678
-209

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

175 420

206 368

30 948

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

1000HUF
1.
2.
3.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek, ebből
- támogatások
- -alapítói
- -közp.költségvetés
- helyi önkormányzat
- egyéb

Független Rendőr Szakszervezet

Előző
időszak
70 296

88 234

25,5

5 217
0
0
3 020
0
1 146

3 654
0
0
2 700
0
954

-30,0
0
0
-10,6
0
-16,8
Kiegészítő melléklet

-71000HUF
4.
5.

Pénzügyi műveletek bevétele
Rendkívüli bevételek, ebből
- támogatások
- alapítói
- központi költségvetés
- helyi önkormányzat
- egyéb
6. Tagdíjak
ÖSSZES BEVÉTEL
7. Anyagjellegű ráfordítások
8. Személyi jellegű ráfordítások
9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai
12. Rendkívüli ráfordítások
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

523
1 424
0
0
0
0
1 424
64 557
142 017
78 443
32 372
7 486
225
0
6 092
124 618

1 046
0
0
0
0
0
0
69 940
162 874
84 426
35 463
8 463
109
4
4 930
133 395

200,0
0
0
0
0
8,3
14,7
7,6
9,5
13,0
-51,6
-19,1
7,0

17 399

29 479

69,4

C.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

I.

Adófizetési kötelezettség

0

0

-

D.

Jóváhagyott osztalék

0

0

-

E.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

17 399

29 479

69,4

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszköz
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Független Rendőr Szakszervezet

Előző
Tárgyidőszak
időszak (%)
(%)
83,4
0
83,4
0
16,5
0
0,4
0
16,1
0,1

69,5
0
69,5
0
30,2
0
0,2
0
30,0
0,3
Kiegészítő melléklet
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ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Forrás
Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény laptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző
Tárgyidőszak
időszak (%)
(%)
100.00

100.00

Előző
Tárgyidőszak
időszak (%)
(%)
98,6
3,8
84,9
0
0
9,9
0
0
1,0
0
0
1,0
0,4
100.00

98,1
3,2
80,6
0
0
14,3
0
0
1,7
0
0
1,7
0,2
100.00

3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök aránya a mérleg főösszegen belül csökkent a bázis évhez képest, amit
az elszámolt értékcsökkenés alakított.
A forgóeszközök aránya jelentősen – duplájára – nőtt az előző évhez képest, ami a
pénzeszközök állományának növekedése alakított kedvezően. A követelések aránya sem a
bázis, sem a tárgy évben nem volt jelentős. Az aktív időbeli elhatárolások aránya kis
mértékben nőtt az előző évhez képest.
A forrás oldalon az induló tőke és a tőkeváltozás aránya kis mértékben csökkent, ugyanakkor a
tárgyévi eredmény alaptevékenységből, nőtt. A kötelezettségek aránya kis mértékben nőtt, de a
mérleg főösszegén belül nem képvisel jelentős arányt. A passzív időbeli elhatárolások aránya
ugyancsak csökkent a bázishoz képest.
3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 33 678 EFt értékkel, 119,1 %-kal növekedett.
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a
pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya)
értéke az előző évben 15,77 a tárgyévben 17,73 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása
biztosított.

Független Rendőr Szakszervezet

Kiegészítő melléklet

-9A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben
16,5 %, a tárgyévben 30,2 % volt.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben
fedezték a kötelezettségeket.
3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 142 017 EFt, a
tárgyévben 162 874 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 20 857 EFt értékkel,
14,7 %-kal nőtt. A tárgyévi eredmény 69,4 %-kal haladja meg az előző évit.
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
4.2. Sajátos tételbesorolások
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos
besorolása bemutatást kívánna.
4.3. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A FRSZ mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott
számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.
Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások
változásain túl - nem változtak.
4.4. A mérleg tagolása
Összevont tételek a mérlegben
A FRSZ a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem
élt.
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a FRSZ a tárgyidőszakban nem élt.
Tételek elhagyása a mérlegben
A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti
összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.
Független Rendőr Szakszervezet

Kiegészítő melléklet

-104.5. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök
mérlegtételenként az alábbi táblázat:

bruttó

értékének

alakulását

mutatja

be

Bruttó érték alakulása
Mérlegtétel (1000HUF)
Immateriális javak
Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
Műszaki berendezések,
gépek, járművek
Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek
Tárgyi eszközök
összesen

Nyitó

Növekedés Csökkenés

Záró

142

0

0

142

157 613

0

0

157 613

0

0

0

0

30 950

4 862

0

35 812

188 705

4 862

0

193 567

Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be
mérlegtételenként az alábbi táblázat:
Halmozott értékcsökkenés alakulása
Mérlegtétel (1000HUF)
Immateriális javak
összesen
Ingatlanok és jogok
Műszaki berendezések,
gépek, járművek
Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek
Tárgyi eszközök
összesen

Nyitó

Növekedés Csökkenés

Záró

142
21 604

0
3 153

0
0

142
24 757

0

0

0

0

20 571

4 715

0

25 286

42 317

7 868

0

50 185

Az értékcsökkenés elszámolása lineárisan történt.
Terven felüli értékcsökkenés
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem
került sor.
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
Független Rendőr Szakszervezet

Kiegészítő melléklet
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került sor.
Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási
időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz
esetében sem került sor.
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései
A FRSZ mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott
értékvesztés az előző üzleti évben és a tárgyévben is szerepel.
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt
fenn.
4.6. Forgóeszközök
A FRSZ mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző
üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.
Követelések alakulása
A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az
alábbi táblázat:
Követelések értékelése
Jogcím (1000HUF)

Eredeti
érték

Követelések
áruszállításból és
szolgáltatásból (vevők)
Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések összesen

Könyvszer
Tárgyévi
Halmozot
.
értékvesztés
t
érték
elszámo visszaírás értékv.
lás

215
0
140
354

215
0
140
354

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései
A FRSZ mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés
sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került
sor.
Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepel.

Független Rendőr Szakszervezet

Kiegészítő melléklet

-124.7. Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
A bevételek aktív időbeli elhatárolása a mérlegben nem szerepel.
Elhatárolt költségek és ráfordítások
Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei a következők:
Jogcím (1000HUF)

Előző év

Gépkocsi biztosítási díjak
Előfizetési díjak
Posta ktg.
LIGA tagdíj
Összesen:

Tárgyév

0
95
0
0
95

73
127
8
480
688

Halasztott ráfordítások
A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző
évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.
4.8. Saját tőke
Saját tőke változása
A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:
Saját tőke alakulása
Tőkeelem 1000HUF

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredm.alaptevékenységből
Tárgyévi eredm.váll.tevékenységből
Saját tőke összesen

Előző
időszak
6 624
148 875
0
0
17 399
0
172 898

Tárgyidőszak

Változás
%

6 624
166 274
0
0
29 479
0
202 377

0
11,7
0
0
69,4
0
17,0

Jegyzett tőke alakulása
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.
Lekötött tartalék jogcímei
A lekötött tartalék a mérlegben nem szerepel.

Független Rendőr Szakszervezet
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Értékelési tartalék a mérlegben nem szerepel.
Tőkemegfelelés
A FRSZ fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben
eleget tesz, a tevékenység folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.
4.9. Céltartalékok
Céltartalékok - várható kötelezettségekre
A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.
Céltartalékok - jövőbeni költségekre
A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben
nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.
Céltartalékok - egyéb címen
A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.
4.10. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt
év.
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb
hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.
Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül
esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal
biztosított kötelezettség nem szerepel.
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy
egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.
4.11. Passzív időbeli elhatárolások
Elhatárolt bevételek
A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem
szerepel.
Visszahatárolt költségek, ráfordítások
Független Rendőr Szakszervezet
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azok időbeli alakulása az alábbi:
Visszahatárolt ráfordítások alakulása
Jogcím (1000HUF)
Közüzemi díjak, üdülők közös költsége
Telefon költségek
Könyvelési díj
Belföldi kiküldetések
Gépkocsi igénybevétel
Rendezvények költsége, prop.ag.
Jogi képviselet
Összesen:

Előző év
12
103
312
68
55
97
40
687

Tárgyév
202
0
0
25
0
251
478

Halasztott bevételek
A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben,
sem a tárgyévben nem szerepel.
Átengedett befektetett eszközök bevétele
A FRSZ befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan
nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.
5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem
tartalmaz.
5.2. Össze nem hasonlítható adatok
A FRSZ eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Összevont tételek az eredménykimutatásban
Az FRSZ eredménykimutatását a korm. rendeletben meghatározott formában készítette el.
Új tételek az eredménykimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a FRSZ a tárgyidőszakban nem
élt.
Tételek elhagyása az eredménykimutatásban
Független Rendőr Szakszervezet
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séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott
sorban.
5.4. Bevételek
Bevételek alakulása
A FRSZ bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Alaptevékenység bevétele
Szakszervezeti munkaidő kedv.
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Bevételek összesen

Előző év
1000HUF
%
64 557
70 296
5 217
523
1 424
142 017

Tárgyév
1000HUF
%

45,5
49,5
3,7
0,3
1,0
100,0

69 940
80 341
11 547
1 046
0
162 874

42,9
49,3
7,1
0,7
0
100,0

Árbevétel tevékenységenként
Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző
tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:
Tevékenységenkénti árbevétel alakulása
Tevékenységi kör

Árbevétel (1000HUF)
Előző év
Tárgyév

Tagdíjak
Munkaidő kedvezmény
Üdültetési tevékenység
Reklám,propaganda, hirdetés
Nevezési díjak, demonstrációs alap
Reklám anyag értékesítés
Összesen:

64 557
64 013
5 830
99
330
16
134 855

69 940
80 341
5 248
936
1 608
102
158 175

Export árbevétel bemutatása
A FRSZ a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.
Exporttámogatás felhasználása
A FRSZ a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Független Rendőr Szakszervezet
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Az FRSZ a beszámolási időszakban végleges jelleggel vissza nem térítendő támogatást
tevékenysége fenntartására, fejlesztésre 2 700 EFt összegben kapott, amelynek felhasználásáról
a támogatást nyújtónak, határidőben elszámolt.
Visszatérítendő kapott támogatások
A FRSZ támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem
önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott,
illetve nem számolt el.
Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk
Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a FRSZ számára nem
írja elő.
Rendkívüli bevételek
A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.
5.5. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A FRSZ ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Ráfordítások összesen

Előző év
1000HUF
%
78 443
32 372
7 486
225
0
6 092
124 618

62,9
25,9
6,0
0,2
5,0
100,0

Tárgyév
1000HUF
%
84 426
35 463
8 463
109
4
4 930
133 395

63,3
26,6
6,3
0,1
0
3,7
100,0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.
Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.
5.6. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
A társasági adó megállapítására nem került sor.

Független Rendőr Szakszervezet

Kiegészítő melléklet

-175.7. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
A tárgyévi jóváhagyott eredményt az arra jogosult testület határozatban elfogadta.
Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben
A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem
voltak.
Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok
Az eredmény alakulására az üzleti környezet, annak változásai érdemi hatást nem gyakoroltak.
6. Tájékoztató adatok
6.1. Import beszerzések
A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt.
6.2. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
Vezető tisztségviselők munkadíja
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az
üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:
Vezető tisztségviselők járandóságai
Vezető tisztségviselők (1000HUF)
Elnök
Főtitkár
Főtitkár-helyettes
Összesen:

Tiszteletdíj
995
1 295
373
2 663

Más
járandóság
145
21
140
306

Összesen
1 140
1 316
513
2 969

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai
A vezető tisztségviselők, valamint a megyei tisztségviselők az üzleti évben semmiféle előleget,
kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.
Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek
A korábbi vezető tisztségviselőkkel szemben semmiféle nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll
fenn.
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
Az FRSZ könyvvizsgálatra nem kötelezett, könyvvizsgálati díj felszámítására nem került sor.
6.4. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be
az alábbi táblázat:
Független Rendőr Szakszervezet
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Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)

Átlagos
létszám

Szellemi
Fizikai
Összesen:

24
0
24

Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be állománycsoportonként az
alábbi táblázat:
Bérköltség állománycsoportonként
Állománycsoport (1000HUF)

Bérköltség

Vezetők
Jogászok
Tisztségviselők
Egyéb ügyviteli alkalmazottak
Összesen:

2 663
2 795
9 421
5 299
20 178

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az
alábbi táblázat:
Béren kívüli juttatások megoszlása
Jogcím (1000HUF)
Kiküldetések
Reprezentáció
Munkába járás ktg. térítése
Étkezési hozzájárulás
Segélyek, kegyeleti kiadások
Egyéb természetbeni juttatás
Természetbeni juttatások SZJA
Összesen:

Kifizetések
Szellemi
Fizikai
1 400
6 590
55
266
465
82
607
9 465

0
0
0
0
0
0
0
0

6.5. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
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tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben
költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a
fordulónapon nem állt fenn.
6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A beszámoló nem tartalmazza a tagszervezetek 2011. évi beszámolóit – beszámolási
kötelezettségének 165 tagszervezetből 61 tett eleget – amely a megbízható és valós képet a
pénzeszközök és tőkeváltozás mérlegsorokon befolyásolta. A jövőben hathatós
intézkedésekkel törekszünk a megbízható és valós összképhez szükséges adatok beszerzésére.
7. Szakmai beszámoló
7.1 Tagszervezetek számának alakulása
2011. január 01-jén az FRSZ-nek 165 tagszervezete volt. Év közben a tagság kilépése
következtében megszűnt 3 tagszervezet, míg újonnan alakult 3. Ennek következtében a
tagszervezetek száma december 31-én 165 volt. Ezt egészítette ki a származtatott jogi
személyiséggel rendelkező 5 megyei titkári értekezlet.
7.2. Taglétszám alakulása
Az FRSZ taglétszáma 2011. január 01-jén 7.664 fő volt (5.713 hivatásos, 1.108
közalkalmazott, munkavállaló, illetve köztisztviselő, 636 fő rendvédelmi oktatási
intézményben tanuló, illetve hallgató, és 207 fő nyugdíjas. 2011. december 31-ére a taglétszám
– 333 fővel – 7.997 főre emelkedett. Ebből hivatásos jogviszonyban 6.165 fő, közalkalmazotti,
munkavállalói és köztisztviselői jogviszonyban 1.282 fő, hallgatói, illetve tanulói
jogviszonyban 31 fő állt, a nyugdíjas tagok létszáma pedig 519 fő volt.
7.3. Országos Választmányi ülések
Az Alapszabálynak megfelelően az FRSZ Országos Választmánya (OV) 2011-ben 4
alkalommal (márciusban, májusban, szeptemberben és decemberben) ülésezett. Az OV
testületi üléséken összesen 31 határozatot, távszavazás útján pedig további 2 határozatot
hozott.
7.4 Vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változások
Az FRSZ legfelsőbb vezetésében és a régióelnökök személyében nem volt változás. Az
Országos Választmány tagjait alkotó megyei és intézményi elnökök közül – nyugdíjazás,
lezserelés, illetve soros tisztújítás következtében – év közben változott a Heves-, a JászFüggetlen Rendőr Szakszervezet
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RSZKI intézményi elnökének személye.
7.5. Kollektív érdekképviselet
A tagság érdekeiknek kollektív képviseletét 2011-ben is az országos és ágazati érdekegyeztető
fórumokon (Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, Belügyi Érdekegyeztető Tanács, Szolgálati
Jogviszonyban állók Érdekegyeztető Fóruma), valamint egyes kiemelt ügyekben az illetékes
minisztériumoknak, illetve az Országos Rendőr-főkapitányságnak írt egyedi megkeresések
útján láttuk el. Az év folyamán kiemelt jelentőségű ügyként foglalkoznunk – többek között – a
hivatásos állomány szolgálati nyugdíjrendszerének eltörlésével, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosításaival, a semmisségi
törvénnyel, a munkába járás költségtérítésével, az egyenruházati illetménnyel, a kifogástalan
életvitelre és a megbízhatósági ellenőrzésre vonatkozó újonnan hatályba lépett jogszabályok
alkalmazásával, a bérkompenzációval, a rendőrség cafetéria szabályzatával, az ORFK
közszolgálati szabályzatával, a fegyveres biztonsági őrök illetményével, ruházatával,
biztosításával és egyéb juttatásaival, a határrendészek speciális problémáival, a túlórák
megváltásával, a BV szerveknél a szolgálatszervezésre vonatkozó szabályokkal és a kollektív
szerződéssel, a Munka Törvénykönyve módosításával, valamint a rendvédelmi szférában
működő szakszervezetekre vonatkozó jogszabályok módosításával. Tagságuk jogainak és
jogos érdekeinek védelmében több ízben fordultunk az Alkotmánybírósághoz is. Az AB előtt
támadtuk meg a kifogástalan életvitelre és a megbízhatósági ellenőrzésre, a bérkompenzációra
vonatkozó jogszabályok, valamint a 2006. őszi tömegdemonstrációk biztosításában részt vett
állomány szavahihetőségét megkérdőjelező semmisségi törvény ellen.
7.6. Demonstrációk
A rendőrség személyi állományának szerzett jogait és alapvető érdekeit sértő kormányzati
politika és jogalkotási tevékenység miatt 2011-ben az FRSZ korábban soha nem tapasztalt
mértékben volt kénytelen a kollektív érdekképviselet egyik legerősebb eszközét, a
tömegdemonstrációkon való részvételt alkalmazni. Ennek keretében április 09-én mintegy 600
fővel részt vettünk az Európai Szakszervezeti Szövetség által az uniós kormányok megszorító
intézkedései elleni tiltakozásként megtartott tömegdemonstráción. Részt vettünk a fegyveres és
rendvédelmi szféra április 16-ai, korkedvezményes nyugdíjak tervezett megvonása és a
szolgálati nyugdíj eltörlése elleni tiltakozó demonstrációján, melyen a megjelent 15 ezer főből
900 fő az FRSZ zászlói alatt vonult fel. A fegyveres és rendvédelmi dolgozók „Hivatásunk
védelmében” címmel május 06-án megtartott megmozdulásában az FRSZ a Hősök teréről
induló autós demonstrációban vett részt. Az FRSZ történetének legnagyobb
demonstrációjaként június 29-én több mint ezer személygépjármű részvételével, országszerte
41 helyszínen, félpályás forgalomlassító útlezárásokat tartottuk a munkavállalói jogok
védelme, a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjak megóvása, valamint az érdemi
háromoldalú érdekegyeztetés helyreállítása érdekében. Részt vettünk a szeptember 12-ei
Kossuth téri, „Ne tovább” címmel megtartott konföderációs demonstráción, valamint október
01-jén ugyanott a kormány jogalkotási és érdekegyeztetési politikája elleni tiltakozásként
megtartott tömegdemonstráción. Végezetül főszervezőként vettünk részt a LIGA
Szakszervezetek által november 04-én az ország 85 pontján megtartott félpályás útlezárásos
demonstrációban, melyen a Munka Törvénykönyve tervezett módosítása, a háromoldalú
társadalmi párbeszéd megszűntetése, a szakszervezeti jogok csorbítása, valamint a szolgálati
nyugdíjrendszer megszűntetése ellen tiltakoztunk. Végezetül december 03-án részt vettünk a
„Nemzeti Közszolgálatmentő Akció” keretében a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt
megtartott demonstráción.
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Az egyéni jogvitákban Jogsegélyszolgálatunk négy jogásza, több száz fegyelmi eljárásban és
munkaügyi perben képviselte tagjainkat. Jogászaink pert nyertek elsőként jogerősen a
munkavállalói járulék levonása tárgyban, a házon belüli vezénylés jogellenessége ügyében, a
Gyesen-Gyeden lévők étkezési utalvány iránti pereiben, a fogdaőrök veszélyességi pótlékra
való jogosultsága tárgyában, az akciószolgálati pótlékra való jogosultság ügyében, a magasabb
beosztásba kinevezettek soron kívüli előléptetése ügyében, és még több tucatnyi egyedi
munkaügyi perben.
7.8. Országos rendezvények
Hagyományainkhoz híven megrendeztük februárban a „Kéklámpások” II. országos síversenyét
Eplényben, a Nordica sí-arénában, tavasszal 19. alkalommal a Fábián Ágota emlékére kiírt
országos focikupát, májusban, a Vizsolyi horgásztavon az FRSZ Országos Horgászversenyét,
június hónapban a Diósgyőri várnál a Motorozó Rendőrök Országos Találkozóját, augusztus
hónapban az V. Police Feszt Rendőrmotoros Találkozót, Kisszékelyen. Országos
rendezvényeinken túl a központi költségvetésből számos helyi rendezvényt is támogattunk.
7.9. Tagsági kedvezmények
2011-ben is biztosítottuk a tagság kedvezményes üdültetését Harkányban és Hajdúszoboszlón
lévő apartmanjainkban, valamint a Gyomaendrődi Strandfürdő területén elhelyezett
lakókocsikban. A tagság egészére kiterjedően meghosszabbítottuk a MAKASZ kedvezménykártyák érvényességi idejét. Szerződést kötöttünk a Vodafone-val a LIGA flotta FRSZ tagok
általi használatára, melynek eredményeként kedvezőbb tarifával telefonálhatnak tagjaink. Több
tucatnyi új megállapodást kötöttünk civil partnerekkel, melyek alapján tagjaink különböző
termékek és szolgáltatások vásárlásánál, üdülésnél, bel- és külföldi turista utakra történő
befizetéseknél élvezhetnek 5 – 20 %-os árkedvezményt.
7.10. A tagság tájékoztatása
Tevékenységünkről folyamatos tájékoztatást adtunk tagságunk és a szakszerveztünk iránt
egyébként érdeklődők számára, honlapunkon és FRÁSZ című újságunkban. A FRÁSZ-t 10
alkalommal jelentettük meg 10 ezer példányban. Fentieken túl a fontosabb napi eseményekről
főtitkári tájékoztatók útján, a titkárokon keresztül is tájékoztattuk tagságunkat. Az FRSZ által
nyújtott kedvezményekről külön szóróanyagot adtunk ki, amit a tagtoborzás során is
felhasználtak tisztségviselőink.
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