KIK VAGYUNK?

A TE PROBLÉMÁD A MI MUNKÁNK!

Az FRSZ 1989-ben alakult, több mint 25
éves múltra visszatekintő, független
társadalmi szervezet, mely jelenleg
több ezernyi taggal, több mint 100 tagszerveze el, és országos lefede séggel
rendelkezik.

Az FRSZ nem csak szavakban képviseli tagságának érdekeit, hanem a tagjaink által jelze és a sztségviselőink által feltárt valamennyi probléma megoldása érdekében kezdeményezzük az illetékes vezető intézkedését vagy a
vitás kérdés érdekegyeztető fórumokon való megtárgyalását és megoldását.
Amennyiben pedig az egyeztetések nem vezetnek eredményre, peres úton
érvényesítjük tagjaink jogait és jogos érdekeit!

MIT KÍNÁL SZÁMODRA AZ FRSZ?
·

jogi tanácsadást és jogi képviseletet;

·

naprakész tájékoztatást az aktuális munkajogi ügyekről;

·

tagszerveze szociális segélyt a nehéz helyzetekben;

·

iskolakezdési támogatást gyermekednek;

·

kedvezményes üdültetést;

·

MAKASZ vásárlói kártyát;

·

kedvezményes VODAFONE ﬂo a előﬁzetést;

·

az átlagosnál olcsóbb bankolási lehetőséget a K&H Banknál

·

több száz egyéb vásárlási és szolgáltatói kedvezményt;

·

tartalmas közösségi programokat.

HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE AZ
FRSZ SZOLGÁLTATÁSAIT?

KI LEHET AZ FRSZ TAGJA?

A rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, az ezek irányítása alá tartozó
Ki kell tölteni a mellékelt belépési nyilatkozatot szerveknél, az NKE-nél, a Miniszterelnöki Hivatalnál és
(valamint a tagdíjﬁzetés választo módjától függően a egyéb kormányza feladatot ellátó szerveknél foglalkoztacsoportos beszedési megbízást) és leadni helyi sztség- to ak, ezen szervek nyugdíjasai, valamint az e szervekkel
viselőnknek vagy megküldeni közpon irodánknak.
tanulói, illetőleg ösztöndíjas hallgatói jogviszonyban állók.

MI TÉGED SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!

MIT CSINÁL AZ FRSZ?
Az FRSZ olyan érdekképvisele és érdekvédelmi szervezet, amely sztségviselői, jogtanácsosai és szakértői révén a
tagjai élet és munkakörülményeit érintő valamennyi kérdésben fellép. A szakszervezetek számára a munkajogi törvények által biztosíto jogosultságokkal élve, részt veszünk a jogszabályok véleményezésében és így, már a munkáltatói
döntések előkészítése során képviseljük és védelmezzük tagjaink érdekeit. Segítséget nyújtunk tagjaink munkahelyi
konﬂiktusainak megoldásához, ha szükséges jogi eszközökkel is kikényszerítjük a munkavállalókat megillető jogosultságok és ju atások biztosítását. Mindezeken túl jogi tanácsadást, jogi képviseletet, valamint számtalan szolgáltatást
és kedvezményt biztosítunk tagjaink számára. A rendőrség munkavállalóinak érdekében történő fellépéseinkről, eredményeinkről és kudarcainkról naprakész információt találsz honlapunkon: www.frsz.hu

MIKOR JÁR A JOGSEGÉLY?
Tagjaink jogsegély igénybevételére jogosultak, ami
ingyenes tanácsadást és jogi képviseletet jelent. 6 havi tagsági viszony fennállása után − a tagszervezet
döntése szerin mértékben és módon − képviselet jár
a foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő:
· büntetőügyekben (kivéve te enérés és beismerés),
· a munkaügyi- és polgári peres ügyekben, valamint
· a fegyelmi eljárások során.
Büntetőügyekben megyei szervezeteink döntenek
(pénzügyi lehetőségeik függvényében) az ügyvédi
költségek átvállalásának módjáról és mértékéről.
Munkaügyi és fegyelmi eljárásokban a jogi képviselet
ingyenes, de a megnyert munkaügyi jogvitákban az
FRSZ-t ille a munkáltató által ﬁzetendő perköltség,
és a tag számára megítélt bru ó pénzösszeg 7 %-a.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE
A JOGI SEGÍTSÉG?
Ha valakinek konkrét jogi problémája, kérdése van, célszerű az
FRSZ Jogsegélyszolgálatának valamelyik jogászát keresnie.
Amennyiben a jogász kollégával való egyeztetés után képviselet szükséges, először a meghatalmazást kell kitölteni (ami az
FRSZ honlapjáról, a Jogsegélyszolgálat menüpontból letölthető, ha azonban ez nem megoldható, a jogászoktól vagy a sztségviselőktől beszerezhető). A kitöltö meghatalmazást – a
tagszerveze
tkáron keresztül – a megyei elnökhöz kell elju atni, aki a meghatalmazó FRSZ tagságát igazolva továbbítja
azt a Jogsegélyszolgálathoz. Sürgős esetben a meghatalmazás
közvetlenül is megküldhető a jogászok részére. Az ügy elindítása elő szerezzétek be a vonatkozó dokumentumokat
(parancsot, munkaköri leírást, minősítést, stb.), mivel jogászaink azok bemutatását kérik annak érdekében, hogy korrekt,
jogilag helytálló állásfoglalást tudjanak adni.

KIT KERESSEK PROBLÉMÁIMMAL?
Jogi segítség irán igényeddel, vagy az FRSZ szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseiddel bármely sztségviselőnket
megkeresheted. Elsődlegesen célszerű tagszervezeted tkárával vagy megyei elnököddel kapcsolatba lépni. Rajtuk
kívül azonban készséggel állnak rendelkezésedre terüle elnökeink, jogászaink és Közpon Koordinációs Irodánk munkatársai is! Telefonszámaikat és egyéb elérhetőségeiket megtalálod honlapunkon: www.frsz.hu

JOGÁSZAINK

KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODÁNK

· dr. Tordai Gábor jogtanácsos (BM: 39-531, · Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
· Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 52,
+3630/999-72-05, frsz@frsz.hu ),
· dr. Oláh Tamás jogtanácsos (BM: 39-531, · Telefon: 06(1)785-00-10 és 06(1)785-07-16 / Telefax: 06(1)799-27-13
· Titkársági mobil telefon (FRSZ ﬂo ás): +36(70)-775-17-73
+3670/366-39-64, tamas.olah@frsz.hu),
· BM telefon: 39-530 és 39-532
· dr. Varga Marianna jogász (BM: 39-531,
+3670/398-5630, marianna.varga@frsz.hu · E-mail: frsz@frsz.hu / Rendőrségi: frsz@or .police.hu
· Honlap: www.frsz.hu

VALÓDI ÉRDEKKÉPVISELET, VALÓDI EREDMÉNYEK

FRSZ IGAZOLVÁNY = MAKASZ KEDVEZMÉNY KÁRTYA
Az FRSZ tagsági igazolvány 2008 óta a MAKASZ kedvezménykártyájának segítségével
egy komplex engedményrendszert tesz elérhetővé tagjaink számára. A célirányosan,
csak a szakszerveze tagság részére kialakíto és 12 éve folyamatosan fejleszte kedvezményrendszer az élet majd minden területén biztosít különböző mértékű, de minden esetben számo evő árengedményeket. A rendszer sarokkövei az országos lefede ség, a legnagyobb kedvezmény elve és a mindennapi használhatóság.

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS APARTMANJAINKBAN:
HAJDÚSZOBOSZLÓN ÉS HARKÁNYBAN
Egész évben 8 apartmanunk várja üdülni vágyó tagjainkat és családjaikat. Az
apartmanokban 4-5 fő pihenhet, melynek zavartalanságát légkondicionáló, jól
felszerelt konyha és színes tv szolgálja. A keddtől - keddig tartó turnusok térítési díja (a beutaltak számától függetlenül) 30 (nyáron 40) ezer forint. A beutalót
elő- és utószezonban üdültetési előadónktól (Erdősiné, Ka : 39-530, 06-1-78500-10 ), a nyári főszezonra helyi sztségviselőinktől lehet igényelni. Főszezon
Havonta több ezer forintot spórol- kivételével az apartmanok hétvégi wellness üdülés céljából is igénybe vehetőhatsz a részben lebeszélhető, kedvez- ek, 15 ezer Ft-os térítés ellenében. Üdülőinket FRSZ tagsággal nem rendelkező
ményes havi díjjal, a másodperc ala- rendőrségi dolgozók is használhatják, 5 ezer Ft-al magasabb díj ellenében.
pú számlázással és az egymás közö
ingyenes beszélgetési lehetőséggel
előﬁzethető VODAFONE LIGA-ﬂo a A hagyományos szakszerveze feladatok ellátásán felül arra törekszünk, hogy
tarifacsomagunkkal! Egy FRSZ tag tagjainknak minél több kedvezményt biztosítsunk. Ezek köre folyamatosan bővül és a wellness lehetőségektől a vásárlási kedvezményekig számos területre
akár hat készüléket is vásárolhat!
terjed ki. Részletek a honlapunkon: www.frsz.hu

EGYÉB FRSZ KEDVEZMÉNYEK

FRSZ A SZOLGÁLTATÓ SZAKSZERVEZET

MENNYI A TAGDÍJ?
· hivatásos állományúak esetében a beosztási illetmény 0,8 %-a,
· közalkalmazo ak, köz sztviselők és munkavállalók esetében a pótlékok nélküli bru ó illetmény, munkabér 0,8 %-a,
· nyugdíjasok, GYED-en és GYES-en levők esetében havi 800,- Ft,
· rendésze szakközépiskolai tanulók esetében havi 100,- Ft.

MIRE KÖLTJÜK A TAGDÍJBEVÉTELT?
Az FRSZ Alapszabálya szerint a tagok által beﬁzete tagdíj 60 – 40 %-os arányban oszlik a meg az FRSZ közpon költségvetése és a helyi tagszervezet közö . A tagdíj jelentős részes tehát – más rendőrségi szakszervezetektől eltérően –
az önállóan gazdálkodó tagszervezetek bankszámláira kerül átutalásra. Ezen összeg fele a helyi közösség - a jogszabályi keretek közö - saját belátása szerint rendelkezhet, abból saját döntésük szerin célok (pl. segélyezés) megvalósítását ﬁnanszírozhatják. A tagdíj közpon költségvetésre eső részéből ﬁnanszírozzuk a tagok számára térítésmentes
szolgáltatásainkat (pl. a jogsegélyszolgálatot), a tagok által igénybe vehető kedvezményeket (pl. az üdültetést), a
MAKASZ kedvezményes vásárlói kártyát (mely egyben FRSZ tagsági igazolványt is képez), országos rendezvényeinket,
honlapunk üzemeltetési költségeit és Közpon Koordinációs Irodánk (KKI) működési költségeit.

A beﬁzete tagdíj kb. háromnegyed részét különböző szolgáltatások formájában visszaju atjuk tagjainknak!

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS
Tisztségviselőink kiemelt ﬁgyelmet fordítanak a nehéz élethelyzetbe került tagok szociális helyzetének javítására. Az adómentes
szociális segélyeket (pl. gyermek születése vagy hozzátartozó elhalálozása esetén) szakszerveztünk részben saját (tagszerveze
és közpon ) pénzalapjaiból, részben az FRSZ által alapíto Police
Caritas Alapítvány támogatásával biztosítja rászoruló tagjai számára. Kollégáidon Te magad is segíthetsz, ha adód 1 %-ával támogatod Alapítványunkat. Csak 1 mozdulat, hogy az, az 1 %, amit
Tőled egyébként is levonnak, valóban jó helyre kerüljön!

MEGÉRI?
Fen ek ismeretében ezt mindenki könnyen kiszámolhatja! Egy kapitányságon szolgálatot teljesítő kezdő járőrnek
havonta 1.635,- Ft tagdíjat kell ﬁzetnie, ami napi szinten mindössze 46,- Ft-ot tesz ki. A tagdíj összegével azonban
csökkentő az Szja. alapja, (mivel a tagdíjra eső adót nem kell megﬁzetni), így a példabeli kolléga esetében az FRSZ tagság éves költsége alig több, mint 10 ezer forint. Ezzel szemben áll, a térítésmentes jogsegély, több tucatnyi ingyenes
szolgáltatás és kedvezmény, melyek véleményünk szerint többszörösen is ellensúlyozzák a tagdíjﬁzetés terheit.

LÉPJ KÖZÉNK, MERT A RENDŐRÖKNEK
A RENDŐRSZAKSZERVEZETBEN A HELYÜK!
Felelős kiadó: Pongó Géza fő tkár (Budapest, 2016.)

