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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

133 292

132 067

107

58

133 185

132 009

69 436

68 506

448

97

III. Értékpapírok

10 457

10 457

IV. Pénzeszközök

58 531

57 952

69

47

202 797

200 620

199 806

197 367

I. Induló tőke/jegyzett tőke

6 624

6 624

II. Tőkeváltozás/eredmény

202 192

194 694

-9 102

-3 966

92

15

2 820

3 219

2 820

3 219

171

34

202 797

200 620

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

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

3 026

4 953

55 600
51 533

5 616

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 336

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

8 642

7 289

58 554

55 600

58 554

54 185

51 533

54 185

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

27

27

945

265

92

35

1 037

300

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

59 571

63 772

5 708

2 371

65 279

66 143

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

59 570

63 772

59 570

63 772

6. Anyagjellegű ráfordítások

37 017

31 235

168

56

37 185

31 291

7. Személyi jellegű ráfordítások

28 935

34 467

5 448

2 300

34 383

36 767

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

2 026

8. Értékcsökkenési leírás

2 589

1 808

2 589

1 808

85

2

85

2

9. Egyéb ráfordítások

2 026

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

47

226

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

68 673

67 738

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

68 673

67 512

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-9 102

-3 966

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

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év
helyesbítése

5 616

tárgyév

2 356

92

15

0

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

47

226

74 289

70 094

68 673

67 512

-9 010

-3 951

0

-9 102

-3 966

92

15

-9 010

-3 951

-9 102

-3 966

92

15

-9 010

-3 951

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
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

tárgyi eszközök

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
1 860

Vagyonelem értéke

pénzeszközök
4.3

(Adatok ezer forintban.)

érdekvédelem
Felhasználás célja

579

érdekvédelem
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

2 439

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

2 439

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
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)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
elnök

360
Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

főtitkár
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Tárgyév (2)
0
Tárgy év (2)
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1 738
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Szervezet neve:
Független Rendőr Szakszervezet
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

65 279

66 143

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)]

65 279

66 143

H. Összes ráfordítás (kiadás)

74 289

70 094

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

34 383

36 767

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

68 673

67 512

K. Adózott eredmény

-9 010

-3 951

ebből:

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:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.04.02 22.30.44

A Független Rendőr Szakszervezet
2014. 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, 2015. március 20.

Pongó Géza főtitkár

1) A szervezeti, működésbeli változások
A Megyei Elnöki Értekezlet 2014. március 28-ai ülésén a taglétszám elveszítése miatt
megszűntnek nyilvánította:
Ø az FRSZ Nyíradonyi Tagszervezetét és
Ø az FRSZ Siklósi Tagszervezetét.
Fenti két tagszervezet megszűnése mellett azonban tisztségviselőinknek sikerült három új
tagszervezetet is alapítaniuk:
Ø Békés megyében a Lökösházai Tagszervezetet,
Ø Hajdú-Bihar megyében a (korábban megszűnt) Létavértes HRK Tagszervezetet, és
Ø Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Vásárosnaményi KHSZ Tagszervezetet.
Mindezek eredményeként tagszervezeteink száma az elmúlt esztendőben 117-re emelkedett,
és így sikerült megőriznünk az FRSZ országos lefedettségét.

2) A taglétszám alakulása
Az FRSZ taglétszáma az év folyamán 3.500 – 3.700 fő között stabilizálódott.
A taglétszám jövőbeli alakulását negatívan befolyásolhatja a strasbourgi bíróság szolgálati
járadékosok panaszát elutasító 2014. júliusi döntése. Ezzel a határozattal ugyanis az érintettek
számára a hazai és a nemzetközi bíróságok előtti jogorvoslati lehetőségek kimerültek, így
közülük 2015-ben várhatóan többen nem fogják megújítani tagsági jogviszonyukat.
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 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) ülését egyetlen alkalommal, a tavaszi országgyűlési választások előtt hívták össze, ahol
az időzítésből eredően érdemi döntésekre eleve nem kerülhetett sor. A Rendőrségi
Érdekegyeztető Tanács továbbra is kéthavonta ülésezett, és a körülményekhez képest
betöltötte szerepét. Fentiek tükrében eredménynek legfeljebb a szociális párbeszéd
fórumrendszerének fennmaradását tekinthetjük, azt is csak akkor, ha figyelembe vesszük,
hogy a kormányzat több más ágazatban gyakorlatilag felszámolta az érdekegyeztetés
korábban kialakult intézményes formáit.

2

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldalát alkotó
érdekképviseletek közül 28 ágazati szakszervezet még 2013. november hónapban alakította
meg a közszolgálati szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottságát, közismertebb nevén
a KÖZDEMOSZ-t. A bizottság fő követelése az volt, hogy 2014. január elsejétől
húszszázalékos béremelést kapjanak a közszolgálat munkavállalói. A KÖZDEMOSZ
követelésként fogalmazta meg a bértáblák legalább 2 további fizetési fokozattal való
kibővítését, valamint egy egységes cafeteria szabályozás bevezetését a közszférában. Az
FRSZ alapító tagként vett részt a KÖZDEMOSZ munkájában és az általa szervezett
megmozdulásokban.
A BÉT plenáris ülését 2014. február hónapban hívta össze a miniszter. A munkavállalói oldalt
alkotó szakszervezetek elfogadták az FRSZ javaslatait és (a honvédekre, valamint a tűzoltókra
vonatkozó néhány speciális témával kiegészítve) a mi kezdeményezéseinket terjesztették elő
megvitatásra. A BÉT ülés – egy kivételtől eltekintve – kézzel fogható eredményt nem hozott.
Egyes javaslatainkat a BM forráshiányra hivatkozva elutasította, más javaslatainkkal
kapcsolatban pedig ígéretet tettek a probléma kivizsgálására és annak függvényében az
esetleges jövőbeli megoldásra. Kezdeményezéseink közül gyakorlatilag egyedül a cafetéria
keret terhére igényelhető munkáltatói lakáshitel törlesztési támogatás lehetőségének
megteremtése valósult meg.
Július végén a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította az FRSZ egyik
szolgálati járandóságban részesülő tagjának képviseletében benyújtott panaszunkat. A bíróság
két, más jogászok által képviselt panaszosra is kiterjedő hatályú döntése szerint nem sérti az
Emberi Jogok Európai Egyezményét, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött
személyek szolgálati nyugdíját a magyar törvényhozás szolgálati járandósággá alakította át és
16 %-os csökkentéssel sújtotta.
a) A kollektív érdekképviseleti tevékenység eredményei
Kollektív érdekképviseleti munkánkkal a nehézségek és a szakszervezetek háttérbe szorítására
irányuló kormányzati törekvések ellenére is sikerült eredményeket elérni.
Kezdeményezéseinkkel, kifogásainkkal számos tagunk és összességében több ezernyi
rendőrségi dolgozó számára tudtuk olyan juttatások megszerzését előmozdítani, melyeket a
munkáltatók egyébként, önkéntes alapon nem biztosítottak volna számukra. Ezek közül az
alábbiakat emelem ki:
Ø Sikeres kezdeményezést tettünk a próbaidőre kinevezett, vidéki lakhelyű másodéves
rendőr-szakközépiskolai tanulók lakhatási és utazási költségtérítésének problémájával
kapcsolatban. A BRFK érvelésünket elfogadva rövid időn belül kezdeményezte a
vonatkozó rendelet módosítását, az utazási költségtérítéssel kapcsolatban pedig
készséget mutatott a további kivizsgálásra. A szállóelhelyezéshez nyújtott pénzbeli
munkáltatói támogatás folyósítását pedig az ORFK a vonatkozó belső norma
módosításával automatikussá tette, vagyis megszűnt az az anomália, hogy a dolgozótól
a szállótérítési díjat a munkáltató automatikusan levonta, viszont a támogatást
kifejezetten kérvényezni kellett, mert a nélkül nem adták.
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Ø Kifogásunk eredményeként a Készenléti Rendőrség parancsnoka módosította a
közalkalmazottak fizetési fokozatban való előresorolására kiadott határozatait és a
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészbe történő beszámítás helyett elrendelte az
érintettek illetményének tényleges emelését.
Ø A BÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetekkel közösen eredményesen
léptünk fel a tiszthelyettesek kereset-kiegészítésének BM által tervezett
teljesítményértékeléshez kötése ellen. Ennek eredményeként a 10 ezer forinttal
megemelt összegű juttatáshoz minden tiszthelyettes maradéktalanul hozzájuthatott.
Ø Eredményesen kezdeményeztük a cafetéria keret lakáshitel törlesztésre való
felhasználásához szükséges végrehajtási jogszabályok megalkotását.
Ø Javaslatunkra - 2014. március 15-ei hatállyal - módosították a Hszt-t, melynek alapján
az Mt-vel megegyezően ikergyermek esetén 5 helyett 7 munkanap pótszabadság illeti
meg a hivatásos állományú apát is.
Ø Kifogásaink hatására az ORFK rendezte a Miskolcon és Szombathelyen működő
Hívásfogadó Központok munkavállalóinak munkajogi helyzetét, a határozott idős
munkaszerződéseket határozatlan idejűvé alakították át.
Ø Kezdeményezésünkre az ORFK gazdasági főigazgatója felülbírálta a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság alanyi jogon járó beiskolázási segély
folyósításával kapcsolatos jogellenes gyakorlatát, így azon szülők is megkaphatták a
juttatást, akiknek a házastársa is a rendőrség alkalmazásában áll.
b) Egyéb kollektív érdekképviseleti kezdeményezések
Az FRSZ fentieken túl is számos kezdeményezést, jogszabály-módosítási javaslatot terjesztett
elő, melyek egyelőre nem vagy csak részben vezettek eredményre. Ezek közül terjedelmi
okok miatt csak a legjelentősebbeket emelem ki:
Ø Kezdeményeztük a saját tulajdonú gépjárművek szolgálati célú igénybevételére
vonatkozó ORFK utasítás módosítását, az újonnan bevezetett indokolatlan
szigorítások megszüntetését (a költségtérítést igénylő dolgozónak üzembentartóként
szerepelnie kell a forgalmi engedélyben, illetve a költségtérítés feltétele a gépjármű
megfelelő esztétikai-műszaki állapotának megléte, amit erre irányuló szemle keretében
vizsgál a rendőrség).
Ø Indítványoztuk a szálló elhelyezési- illetve térítési díjak fizetésének rendjére
vonatkozó szabályok módosításával, a használat idejével arányos díjfizetés
bevezetését és a lakhatási támogatás fel bruttósítását.
Ø Javaslatot tettünk a fegyveres biztonsági őrök kihordási idő előtt, minőségi problémák
miatt elhasználódott őszi-téli felszerelésének munkaáltató általi, térítésmentes
cseréjére.
Ø Ismételten indítványoztuk a tiszti feladatotokat megfelelő végzettség birtokában ellátó
kollégák első tiszti rendfokozatba történő kinevezésének felgyorsítását.
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Ø Kezdeményeztük megteremteni annak jogalapját, hogy az idegen-nyelvtudási pótlék a
magyar állampolgárság mellett fennálló másik idegen állampolgárságra tekintettel is
folyósítható legyen.
Ø 2014. január hónapban ismételten kezdeményeztük, hogy a cafetéria juttatás közterheit
a civil szférához hasonlóan a rendőrség munkavállalói vonatkozásában is a munkáltató
fizesse. Javaslatunk elfogadása, az egyébként változatlanul 200 ezer forintos éves
keret mintegy 50 ezer forintos emelését eredményezte volna.
Ø Az év elején hatályba lépett jogszabályi változásokra hivatkozással kezdeményeztük a
bankszámla-költségtérítés éves szinten 8 ezer forinttal történő megemelését.
Ø Tiltakoztunk az egyéni védőeszköz ellátás rendjét meghatározó ORFK utasítás
tervezetével szemben, mivel az a védőeszközök kihordási idejének eltörlésére irányult.
Kezdeményeztük a védőeszközök időközi ellenőrzésére, vizsgálatára vonatkozó
szabályok ORFK utasításba történő beiktatását.
Ø Ismételten kezdeményeztük a fogászati ellátás és szemüveg (kontaktlencse) készítés
költségtérítési forma munkavállalói és kormánytisztviselői állományra történő
kiterjesztését. Felhívtuk a BM figyelmét arra, hogy a képernyős szemüveg
költségeinek megtérítésének gyakorisága és a térítés összege nem korlátozható
jogszerűen. Kezdeményeztük továbbá a látásjavító szemüveg/kontaktlencse
költségtérítés éves összeghatárának a jelenlegi, illetményalap 30 %-áról legalább 50
%-ra történő felemelését.
Ø Március végén megkereséssel fordultunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK
vezetőjéhez a fegyveres biztonsági őrként dolgozó tagjaink bérkompenzáció iránti
igényének megvizsgálása és érdemi elbírálása érdekében, mivel elfogadható választ
sem a rendőrség, sem a MÁK részéről nem kaptak az igénybejelentésük ellenére sem.
Ø Kezdeményeztük a más helyiségbe vezényeltek számára saját gépkocsi használat
esetén a felmerült költségeket ténylegesen fedező ellentételezés kifizetését (a 9,- Ft/km
összegű költségtérítés helyett). Javaslatunkat az ORFK egy korábbi eseti bírósági
döntésre hivatkozással elutasította.
Ø A gyermeküket egyedül nevelő, illetve nagycsaládos rendvédelmi dolgozók üdülését
támogató Erzsébet program 2014. évi végrehajtása során tapasztaltak miatt a
Belügyminisztérium és a Rendőrség vezetése irányába is kifogással éltünk. A
pályázati feltételek ugyanis a pályázati kiírást követően és nem a kiíró által kerültek
módosításra, kibővítésre, nevezetesen, hogy a pályázat elbírálása során a rendvédelmi
dolgozók teljesítményértékelési eredménye is súlyozottan került figyelembevételre.
Bár ezen az idei évben már nem változtatott a rendvédelem vezetése, azonban a BM
később ígéretet tett arra, hogy jövőre – ha ismételten lesz üdülési támogatás – akkor
konstruktívabbak lesznek a szakszervezetekkel való együttműködés terén.
Ø Az Ebola járvány terjedése miatt kezdeményeztük a Magyarországra érkező
migránsokkal érintkező rendőrségi dolgozók járványügyi védelmének felülvizsgálatát
és a szükséges óvintézkedések azonnali bevezetését.
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A kifejtettek jól érzékeltetik, hogy az FRSZ az elmúlt évben is a tőle megszokott aktivitással
lépett fel az állomány érdekeinek képviseletében. Lendületünket nem törte meg a munkáltatói
oldal korábbiaktól jelentős mértékben elmaradó fogadókészsége, kompromisszumokra való
csekély hajlandósága sem.
5) Egyéni érdekképviselet – a Jogsegélyszolgálat tevékenysége
Jogsegélyszolgálatunk a korábbinál kisebb létszámmal erőn felüli teljesítményt produkált.
Jogászaink leterheltsége ugyanis az utóbbi két évben ugrásszerűen emelkedett, mivel
folyamatban lévő ügyeik száma megközelítette a 800-at.
A folyamatban lévő ügyek számának robbanásszerű emelkedését elsődlegesen az
akciószolgálati pótlék, valamint az ügyeletesi beosztást ellátó határrendészek és más II/II-es
besorolású tiszthelyettesek illetménykülönbözet iránti jogvitái idézték elő.
Ezek mellett kiemelést igényelnek azok a jogviták, melyek az érintettek száma miatt
közérdeklődésre tarthatnak számot. E körbe tartoznak:
Ø . a BRFK-s közalkalmazottak BKV bérletének kérdése (2011, 2012, 2013.évekre);
Ø a közalkalmazottak hivatásos munkakörben történő foglalkoztatása;
Ø a közalkalmazottak által ellátott helyettesítés;
Ø a hivatásos állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultsága;
Ø a Hszt. 50.§ alapján járó megbízási díj (így például különösen határrendész,
szolgálatparancsnok, járőr ügyeletesi helyettesítése, fegyverkezelés díjazása);
Ø a túlszolgálat ellentételezése szolgálat átadás-átvétel idejére;
Ø az átszervezés miatt felajánlott és elfogadott beosztásba történő kinevezés elmaradása;
Ø a bűnügyi technikusok, szemlebizottság-vezetők veszélyességi pótléka, pótszabadsága;
Ø a növendéki idő elismerése;
Ø az eltérő beosztásban történő foglalkoztatás;
Ø az egészségügyi alkalmatlanság esetén követendő személyzeti eljárás;
Ø a közalkalmazotti jogviszony azonnali hatályú megszüntetése,
Ø a járőr beosztásúak járőrvezetői, nyomozói beosztás ellátásával kapcsolatos megbízási
díj iránti perei,
Ø - tanulmányi szerződésekből eredő elszámolási jogviták,
Ø - fegyelmi és méltatlansági eljárások,
Ø - egyéb illetményviták (pl.: túlszolgálat számítása).
6) Szövetségi kapcsolatok, országos érdekegyeztetés
A LIGA Szakszervezetek 2013. december 13-án tartotta XVI. kongresszusát, amelyen új
Alapszabályt és új Programot fogadtak el a küldöttek. Az elnök Gaskó István maradt, de az
elnökség egyébként részben megújult. Személyemet a kongresszus megerősítette társelnöki
tisztségében, főtitkár-helyettesünket pedig a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjává
választották.
LIGA tagságunknak köszönhetően az országos érdekegyeztető fórumok munkájába is be
tudtunk kapcsolódni, ahol az esetek többségében jómagam láttam el a közszférában működő
összes LIGA szakszervezet képviseletét is.
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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,
Ø a tájékoztató anyagok elkészítéséről és terjesztéséről, honlapunk szerkesztéséről,
Ø a beutalók elosztásáról,
Ø a tagnyilvántartás vezetéséről,
Ø a tagdíjak beszedéséről, a tagszervezeti számlák kezeléséről, a tagszervezeti
tagdíjhányad negyedévenkénti átutalásáról,
valamint mindezek technikai hátterének biztosításáról.
A KKI által végrehajtott feladatok közül kiemelést igényel:
Ø a toborzást szolgáló új szóróanyag elkészítése,
Ø az FRSZ honlapjának megújítása, valamint
Ø a MAKASZ-kártyák cseréje.
A szóróanyagot formailag és tartalmilag egyaránt megújítottuk, nyomdai úton 10 ezer
példányban legyártattuk és megküldtük tisztségviselőink számára.
A honlap megújítása két okból vált szükségessé. Egyrészt sok vonatkozásban elavult a
tartalma, másrészt elavult az a számítástechnikai program is, mellyel a honlapot a KKI
munkatársai szerkesztették. Az új honlapot egy korszerű és az ígéretek szerint a jövőben is
folyamatosan frissülő szoftverre alapozva készítettük el. A programváltás következtében
gyakorlatilag nulláról indulva újra fel kellett építeni a honlap szerkezetét, majd azt kellett
feltölteni a felülvizsgált, és részben megújított tartalommal.
A korábbi évektől eltérően az augusztusban lejáró érvényesítő címkék helyett új MAKASZ
kártyát postáztunk ki a titkároknak, illetve rajtuk keresztül a tagságnak. A régi kártyák
érvényességi idejének meghosszabbítása technikailag ugyan megoldható lett volna, de a
MAKASZ az általa korábban végrehajtott arculatváltás miatt igen kedvező ajánlatot tett a
kártyák cseréjére, így azt elfogadtuk. A MAKASZ vállalta azt is, hogy a legyártásra kerülő új
plasztik kártyákon is feltűntetik az FRSZ logóját és néhány elérhetőségi adatunkat. A
kártyacsere összességében 130 ezer forintos plusz kiadással járt úgy, hogy ezer darab tartalék
kártyát is rendeltünk a későbbiekben belépők számára.
Az új plasztikkártya továbbra is kettős funkcióval bír:
Ø egyrészt igazolja birtokosának szakszervezeti tagságát, valamint az FRSZ által nyújtott
szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
Ø másrészt feljogosít a MAKASZ által szervezett országos kedvezményrendszer
igénybevételére is.
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8) Gazdálkodás
Az FRSZ KKI és tagszervezetei gazdálkodását az elfogadott 2014. költségvetés alapján, a
takarékosságra törekedve végezte.
A kiadások forrását - 82 %-ban – a tagdíjbevételek jelentették. A 2014. évi terhez képest, a
ténylegesen realizált tagdíjbevételek 108 %-ra teljesültek. A tervezet szintet meghaladóan
alakult az üdülők igénybevételére fizetett térítési díjak, valamint a jogi segítségnyújtás
ellentételezésére befolyt bevételek összege is. Összességében a bevételek 13,8 %-kal haladták
meg a tervezett szintet, amely a tagdíjbeszedés illetve a toborzás valamint a hatékony jogi
munka eredménye.
A 2014. évi kiadások 20,7 %-kal haladták meg a tervezett szintet, így a gazdálkodás
eredménye negatív lett. A KKI és a tagszervezetek működése során a személyi jellegű
kiadások képviselték a legnagyobb arányt, ami betudható a kifizetett meg 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 jelentősen
csökkentek, a lekötésekből realizált bevétel 300 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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