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A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET 

PROGRAMJA 
 

 

A Független Rendőr Szakszervezet IX. Kongresszusa - értékelve tevékenységének 

eredményeit és hiányosságait - a következő programot fogadta el: 

 

 

1. 

A Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységét 

továbbra is politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül, a Magyar Köztársaság 

Alkotmányának, az egyesülésről szóló törvénynek, a hazai és nemzetközi szabályoknak és 

jogszabályoknak megfelelően, az Alapszabályban foglaltak szerint végzi. 

 

 

2. 

Az FRSZ továbbra is a hazai és a nemzetközi szakszervezeti mozgalom részeként, az egymás 

iránti szolidaritás elve alapján, a munkavállalók érdekeinek érvényre juttatása érdekében 

szorgalmazza minden lehetséges ügyben a szakszervezetek együttműködését. 

 

Tevékenységét elsődlegesen tagjai alkotmányos-, állampolgári-, politikai-, és munkavállalói 

jogainak maradéktalan érvényesítéséért fejti ki. Erőforrásai függvényében tagjainak szociális- 

és jóléti szolgáltatásokat nyújt. Célul tűzi ki, hogy bővíti a kizárólagosan tagjait megillető 

juttatások és kedvezmények körét.  

 

 

3. 

Az FRSZ döntéseinek, állásfoglalásainak alapját a jövőben is az Emberi Jogok Európai 

Egyezményében, az Európa Tanács 690/1979. számú −  a rendőrségről, a rendőr-tisztviselők 

kötelezettségeiről, jogairól és jogállásáról szóló − határozatában, valamint az Európai Rendőr 

Chartában rögzített elvek képezik. 

 

 

4. 

Az FRSZ jogi eszközök alkalmazásával kényszeríti ki a Munkavédelemről szóló törvény 

maradéktalan betartását, valamint − a törvényben a munkáltató részére előírt − rekreációs 

kötelezettség megvalósulását. 

 

 

5. 

Az FRSZ fellép annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban rögzítettek 

maradéktalanul érvényesüljenek. A munkavállalók jogait csorbító, jogos járandóságaik 

biztosítását akadályozó vezetők mulasztását jogi -, anyagi- és erkölcsi felelősségviselés 

kövesse. 
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6. 

Az FRSZ minden törvényes eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a speciális 

foglalkoztatási jogviszonyként deklarált hivatásos szolgálati viszony megőrizze eredeti 

tartalmát, s ne csökkentsék, illetve vonják el a már bevezetett kedvezményeket és juttatásokat.  

 

 

7. 

Az FRSZ fellép azért, hogy:  

− az európai jogelveknek és gyakorlatnak megfelelő humánpolitikai munka váljék 

általánossá a munkahelyeken,  

− a korszerű humán erőforrás-gazdálkodás keretei között átlátható, a szakmai 

közvélemény előtt nyilvános karrierrendszer alakuljon ki,  

− a munkavállalással összefüggő valamennyi intézkedés jogszerű, és − a 

személyiségi jogvédelem körén kívül −  nyilvános legyen, 

− az azonos beosztások betöltéséhez szükséges feltételek (előképzettség, szakmai 

gyakorlat, személyi alkalmasság, stb.) egységesek legyenek valamennyi 

munkahelyen, továbbá 

− bővüljön a pályázat útján betölthető beosztások köre. 

 

 

8. 

Az FRSZ minden lehetőségét latba veti, hogy: 

 

− a munkavállalók bére az Európai Uniós átlag szintjére emelkedjen, 

− a politikai jogok gyakorlása terén korlátozások csak az Emberi Jogok Európai 

Egyezményével összhangban történhessenek, 

− a közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalókat is illesse meg a sztrájkjog, 

− a törvényes munkaidőalap és a túlszolgálat meghatározása  harmonizáljon az 

Európai Uniós szabályozással, 

− a rendvédelmi szerveknél a munkavégzés személyi, technikai, tárgyi feltételei és a 

munkakörülmények egyezzenek meg az Uniós elvárással. 

 

 

9. 

Fenntartva az önálló egészség-, és nyugdíjbiztosító pénztár alapításának szükségességét, az 

FRSZ szorgalmazza a meglévő kiegészítő nyugdíjpénztár működésének és a pénztártagoknak 

a munkáltatói támogatását. Szorgalmazza a kiegészítő egészségbiztosító pénztár mielőbbi 

létrehozását, a leendő tagok munkáltatói támogatását, továbbá a szociális-, és jóléti célú 

intézmények új rendszerű −  a pénztárak keretében történő − működtetését. 

 

 

10. 

Az FRSz kiemelt figyelemmel kíséri és segíti a fiatal generáció pályakezdését. 

 

 

11. 

Az FRSZ a tagjait megillető szolgáltatások körében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a 

jogsegélyszolgálat és a jogi képviseleti rendszer továbbfejlesztésére. 
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12. 

 

Az FRSZ honlapján keresztül folyamatos tájékoztatást biztosít tagjai és az egyéb érdeklődők 

számára tevékenységéről, az egyéni és kollektív érdekképviseleti ügyek állásról, az 

érdekegyeztető fórumokon végzett munkáról, a szakszervezeti rendezvényekről és a tagok 

számára biztosított kedvezményekről. 

 

13. 

Az FRSZ hazai és nemzetközi téren minden törvényes eszközzel fellép annak érdekében, 

hogy visszavonásra vagy a jogállamiság és az alapvető emberi jogok egyetemesen elismert 

elveinek megfelelően módosításra kerüljenek az utóbbi időkben elfogadott azon jogszabályok, 

melyek: 

 

- diszkriminatív módon hátrányosan szabályozzák a fegyveres és rendvédelmi szféra 

szakszervezeteinek jogait, 

- melyek 98 %-os büntető adóval sújtják a közszféra munkavállalóit, 

- melyek indokolatlanul korlátozzák a hivatásos állományból leszereltek passzív 

választójogát, 

- melyek a magánszféra szentségét nem kímélve indokolatlan mélységben teszik 

lehetővé az állomány tagjai szolgálaton kívüli magatartásának, családi, baráti és 

lakókörnyezeti kapcsolatainak, anyagi, jövedelmi viszonyainak a megfigyelését, 

ellenőrzését, 

- melyek a Római Egyezménnyel ellentétesen lehetővé teszik a belső ellenőrzési 

szolgálat számára, hogy bírói engedély nélkül, akár bűncselekmény elkövetésével is 

provokálhassák a szolgálatot teljesítő rendőrt, így téve próbára annak becsületességét! 

- melyek a rendőrség volt és jelenlegi állományára a kollektív bűnösség bélyegét sütik, 

- melyek eltörölték a hivatásos szolgálattal együtt járó fokozott fizikai és pszichikai 

igénybevételt elismerő korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét, és 

- amelyek a jogállamiság és az Emberi Jogok Európai Egyezményét megsértve 16 %-os 

bűntető adóval sújtották a hivatásos állományból nyugállományba vonultakat. 

 

+ 1. 

 

Az FRSZ mindent törvényes eszközt felhasznál annak érdekében, hogy kikényszerítse a 

közszférában dolgozók illetménye 2006. óta tartó permanens befagyasztásának 

megszűntetését, mely az érintett munkavállalók és családjaik megélhetését veszélyeztetve 30 

évvel ezelőtti szintre süllyesztette életszínvonalukat. 

 

 

A Programot elfogadta: 

 

 

az FRSZ IX. Kongresszusa, Balatonalmádiban, 2012. december 01-jén. 


