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2014. december  

Információk a BÉT ülésről - avagy a Grincs ellopta a minisztériumi 
dolgozók karácsonyát? 
2014. dec. 20. 
 

A február 14-ei BÉT ülés óta többször is sikertelenül indítványozott újabb belügyi érdekegyeztetést 
karácsony előtt néhány nappal hívta össze a BM, az új életpályamodellt, valamint a cafetériát érintő 
és egyéb kérdések megvitatása céljából. Ennek ellenére az életpályát illetően a novemberben 
megtartott belügyi tájékoztatón elhangzottakhoz, és az akkor megküldött koncepcióhoz képest 
újabb érdemi információhoz nem jutottunk. Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony 
tájékoztatása szerint, mivel 2015. február 25-én a kormány már tárgyalni kívánja az új szolgálati 
törvényt, ezért január közepére már szakmailag egyeztetett szövegszerű anyagnak kell 
rendelkezésre állnia. Jelenleg egy munkabizottság dolgozik ezen, melynek munkájába a 
szakszervezeteket nem vonták be. Főosztályvezető asszony elmondása szerint az első 
szövegszerű anyag az ünnepek végére készül el, amit majd január 7-én terveznek megküldeni az 
érdekképviseleteknek véleményezésre, és 9-én már egyeztetni, illetve tárgyalni kívánnak velünk az 
anyagról. Ezek szerint a BM munkatársaira kemény munka vár az év hátralévő napjaiban, lehet, 
hogy idén a Grincs ellopta a karácsonyukat... Részletes beszámolónk az alábbiakban olvasható. 
 
 
 

Lapszemle: A közszféra bérkompenzációs keretéből kártalanítják a 
Széchenyi Bank gazdag ügyfeleit 
2014. dec. 20. 

 
Az idei költségvetés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetéből 
csoportosítja át azt a 6 milliárd forintot a kormány, amelyből létrehozza a költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai című fejezetben a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 
betéteseinek kártalanítására szolgáló kárenyhítési keretet. Az összeget a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetből, a közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja terhére csoportosítják át - írja az 
Origó.   Ehhez kapcsolódik az Index cikke, mely szerint: Töröcskei saját cégeibe 
öntötte a pénz a bankból, aztán beszállt a kormány is. Nemcsak Töröcskei István, 
hanem a kormány felelőssége is felvethető a Széchenyi Bank ügyében, ahol a 
betétesek 7,5 milliárd forintja már biztosan elúszott, írta a hvg.hu, miután megismerte 
a bankról készült vaskos MNB jelentés egyes részleteit.  

Mindezek után továbbra is fenntartjuk év elején megfogalmazott kérdésünket: a közszférában miért a 2010. évi nettó illetmények 
csökkenését kompenzálja a kormány olyan szabályrendszerrel, mely az egyébként jogosultak többségét még ki is zárja a juttatsából? 
És miért kell a kompenzációt minimálisra korlátozni, amikor még a meglévő keretet sem használják fel? További részletek az 
alábbiakban. 
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NGTT: továbbra sincs bérmegállapodás a jövő évi bérekről 
2014. dec. 20. 
 

Továbbra sem született bérmegállapodás a szociális partnerek között a jövő évi 
bérekről, miután a kormányzat még nem válaszolt a szakszervezeteknek a 
bérmegállapodás feltételének tekintett kérésére, hogy tárgyaljon egyéb 
követeléseikről is. A felek pénteken a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 
(NGTT) ülésén folytatták a bértárgyalást. A kormány és a munkaadói oldal által 
elfogadott, és a szakszervezetek által feltétellel támogatott tervezetben mintegy 3,5 
százalékos minimálbér és garantált bérminimum növekedés, és 3-4 százalékos 
bérajánlás szerepel. Megállapodás hiányában a kormány egyoldalúan kihirdeti a 
minimálbér éves összegét, azonban bérajánlás így nem születhet. A minimálbér 
3500 forinttal, bruttó 105 ezerre, a garantált bérminimum 4000 forinttal, bruttó 122 
ezer forintra növekedhet jövőre - írja a szakszervezetek.hu. 
 

 

Nesze semmi, fogd meg jól - a BM fél év alatt megszületett válasza érdemi 
információt gyakorlatilag nem tartalmaz 
2014. dec. 19. 
 

 
A Belügyminisztérium egy nappal a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülése előtt küldte meg a 
szakszervezetek által több mint fél éve felvetett kérdésekre vonatkozó válaszát. Jó 
munkához idő kell, tartja a népi bölcsesség. Jelen esetben azonban a minisztériumnak 
sikerült erre rácáfolnia. A válasz ugyanis a jogszabályok idézésén túl érdemi információt alig 
tartalmaz, egyes kérdések megválaszolásától nagyvonalúan eltekintettek, mások esetében 
pedig egy valamikori szakmai egyeztetésről írnak, amire ezek szerint a megkeresés óta eltelt 
fél év kevés volt. Kiváncsian várjuk, mit hoz ezek után a Belügyi Érdekegyeztető Tanács mai 
ülése. További részletek az alábbiakban. 
 
 

Mióta téma a korkedvezményes nyugdíj? 
2014. dec. 19. 
 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úgy gondolja, hogy Gaskó István, a LIGA 
Szakszervezetek elnöke idén novemberben „ébredt fel csipkerózsika álmából”, és 
most kitolná a rendszert még egy évvel. Valójában azonban a korkedvezményes 
nyugdíj rendszerét 17 éve tologatják az aktuális kormányok maguk előtt, és 
gyakorlatilag nem volt év, hogy ne lett volna napirenden. 
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RÖVID HÍR: várhatóan már december 29-én számlán lesz a decemberi 
illetmény 
2014. dec. 17. 

 
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalának elnökétől kapott tájékoztatás 
szerint a BM irányítása alá tartozó szervek állományát megillető december havi 
illetmények átutalása már várhatóan december 23-án megtörténik, így az a számlavezető 
pénzitézet működésének függvényében legkésőbb december 29-én jóváírásra kerülhet a 
munkavállalók számláin.  
 
 
 
 
 

2014. december 15-től indul az új AYCM SportPass szerződéskötés a 
MAKASZ irodában! 
2014. dec. 17. 

 
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy az immár Magyar Brands díjas All You Can 
Move SportPass-szal 2015-ben, továbbra is lehetőségetek nyílik a kedvezményes 
sportolásra, a különböző mozgásformák igénybevételére egy bérlettel, a normál 
fitness- illetve uszodabérletek töredékéért! Az All You Can Move SportPass egy 
olyan multifunkcionális sportbérlet, amely korlátlanul felhasználható országosan 
több, mint 350 különböző sportlétesítményben, uszodában, korcsolya pályán, 
fitness centerben, boxteremben, jógastúdióban, golf/tenisz/squashpályán, 

táncstúdióban, rúdtánc teremben, hastánc klubban stb. (a létesítmények száma folyamatosan bővül) Függetlenül attól, hogy hány 
alkalommal - heti 5, vagy csak heti 2 - veszitek igénybe a létesítmények közül a kedvetekre valót, a klubkártya havi díja ugyanannyi 
- a választott csomagnak megfelelően. A felhasználhatósággal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy azokra a szolgáltatásokra 
használható a kártya, amelyeket helyi napi jeggyel is igénybe tudtok venni és egy nap egyszer használható a kártya, egy ilyen 
szolgáltatásra. További részletek az alábbiakban. 

Dunaújvárosban is volt forgalomlassító akció 
2014. dec. 17. 

 
A LIGA Szakszervezetek által a munkavállalókat sújtó intézkedésekkel 
szemben december 15-ére meghírdtett demonstráció keretében Dunaújvárosban 
hétfőn délelőtt 10 órától délután négy óráig tartott a forgalomlassítás. A vasgyári 
dolgozók, tanárok, vasutasok, nyugállományban lévő rendőrök és büntetés-
végrehajtásiak foglalták el hétfőn 10 órától egészen 16 óráig a Vasmű út egy 
szakaszát – körülbelül 30 személygépkocsi állta el az utat az országos 
kezdeményezés helyi leágazásaként megszervezett félpályás akció során, jelezve, 
hogy kiállnak érdekeikért az érintettek. A többit már az esemény főszervezője, 
Orgovány Zoltán így foglalta össze a sajtó képviselőnek: "A legfőbb probléma – ami 
például igen érzékenyen érinti helyben a vasműs dolgozókat is – a 
korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetése. Már az elképzeléssel sem tudtunk 
azonosulni, a felháborodás oka azonban még csak nem is ez; még nagyobb gond, 
hogy érdemi konszenzusra sem jutottak a felek a múlt héten, amikor a 

szakszervezetek képviselői a kormánnyal tárgyaltak. " További részletek az alábbiakban. 
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Gaskó szerint a terveknek megfelelően alakult a hétfői tüntetés 
2014. dec. 15. 
 

A terveknek megfelelően sikerült a tiltakozó akciót megvalósítani, amire a társadalom 
is toleránsan reagált - nyilatkozta Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke 
hétfőn délután az MTI-nek. Hozzátette: a rendőrséggel korrekt volt az 
együttműködés, a megvalósult 54 zárási pont közül pedig sehol nem volt 
konfliktus. Az érdekképviseleti szervezet elnöke szerint Czomba Sándor 
szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár délutáni kijelentése, miszerint 
a demonstráció elsősorban nem szakszervezeti megmozdulás, hanem a dohányipari 
lobbi tevékenysége, túlzó, féligazságon alapul. Kifejtette, a munkáltatók is érdekeltek 
abban, hogy a kormány ne rendezze át a dohányipari elosztói, nagykereskedelmi 
tevékenységét és ne sújtsa olyan többlet adóval, ami miatt ezek a cégek 
tönkremehetnek, de a munkáltatói és munkavállalói érdekek összecsengésének 
megbélyegzése nem korrekt lépés az államtitkártól. 

OKÉT közlemény a bértárgyalásokról 
2014. dec. 15. 
 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói 
Oldalának (OKÉT MVO) közleménye szerint a közszolgálati 
szakszervezetek vezetői december 9-én, kedden  kénytelenek voltak felállni 
a Kormánnyal - az OKÉT keretében -  folytatott bértárgyalások asztalától. Az OKÉT 
Munkavállalói Oldala ma több mint 300 ezer olyan közszolgálati munkavállaló 
érdekében folytat bérharcot, akik immáron hetedik éve nem kapnak béremelést. 
Kollektív és egyéni jogaik egyre súlyosabban sérülnek, napi munkaidejük lassan 10-
12 órára nő. Számukra a kormány semmiféle elfogadható bérajánlást nem tett. 
Elutasította a minimális bérfelzárkóztatás lehetőségét tartalmazó – 2015. évben 5 %, 
de minimum 10 ezer forintot jelentő – szakszervezeti javaslatot. EZ 
ELFOGADHATATLAN! A helyzetet, a szakszervezeti akcióegységet és a kölcsönös 

szolidaritás formáit is tárgyaló egyeztetésen kiemelt szerepet kapott a hitelesség és a szervezeti bizalom mértéke. Javaslat 
fogalmazódott meg az Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs- és Sztrájkbizottsága (KÖZDEMOSZ) – mint létező és a 
kormányzat által is elismert – jogintézmény ismételt működtetésére, valamint egy társadalmi Érdekegyeztető Kerekasztal 
létrehozására. A közlemény teljes szövege az alábbiakban olvasható. 

A minisztérium december 19-ére összehívta a BÉT ülését 
2014. dec. 15. 
 

A Belügyminisztérium december 19-ére összehívta a Belügyi Érdekegyeztető Tanács 
ülését. A személyügyi helyettes államtitkár levele szerint az ülésen a minisztérium 
vezetői tájékoztatást adnak az új életpálya-modellről, a cafetéria rendszer közelebbről 
meg nem határozott kérdeseiről, és ezek mellett napirendre kerülhetnek "egyéb 
kérdések" is. Írásos előterjesztést a BM ez ideig nem bocsájtott a rendelkezésünkre, 
bár információink szerint már próbaszámításokat is végeztek az életpálya-modell új 
illetményrendszere hatásainak elemzése céljából, így valószínűleg előrehaladott 
állapotban van a jogszabály tervezete. Emléklezetes, hogy a BÉT idén egy 
alkalommal ülésezetett, még februárban, amikor is a belügyminiszter kérdéseink 
jelentős részét a választások közelségére hivatkozva nyitva hagyta. Az azóta eltelt 
időszakban a szakszervezetek eredménytelenül kezdeményezték a BÉT 
összehívását, arra a BM ez ideig nem talált megfelelő lehetőséget, vagy időpontot... 
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A BM szerint várhatóan még idén kifizetik a decemberi illetményt 
2014. dec. 12. 
 

A Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkára által adott tájékoztatás szerint a 
rendvédelmi szerveknél a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan várhatóan már a hónap 
végén kifizetik a decemberi illetményeket. Szőke Irma helyettes államtitkár asszony azt is 
közölte, hogy a minisztériumnak nincs tudomása olyan kormányzati intézkedésről vagy 
jogszabály-módosításról mely az illetménykifizetés egyébként szokásos időpontjának 
módosítására irányulna. Emlékezetes, hogy a Belügyi Érdekegyeztető Tanács 
munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek november végén megkereséssel 
fordultak a belügyminiszterhez annak érdekében, hogy a 2014. decemberére járó 
illetményt a kollégák az eddigi gyakorlatnak megfelelően a két ünnep között még 
decemberben megkaphassák. További részletek és a BM válaszlevele az alábbiakban 
olvasható. 
 
 
 
 

Nagy támogatottsággal szerveződik a december 15-ei útlezárás! 
2014. dec. 12. 
 

Egyre több szakszervezet és munkavállaló jelzi csatlakozási szándékát a LIGA 
Szakszervezetek december 15-i országos demonstrációjához, sőt az Európai és 
Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség is szolidaritásáról biztosította a szövetséget 
- mondta Gaskó István, a szakszervezeti szövetség elnöke pénteken Budapesten 
sajtótájékoztatón. Gaskó István a sajtótájékoztatón kifejtette: 5 elemből álló 
csomagot állítottak össze, amelyben megállapodást szeretnének kötni a 
kormánnyal. Ez az 5 elem a jövő évi, megfelelő nagyságú bérfejlesztés, a munka 
törvénykönyvének felülvizsgálata, az alkotmányos sztrájkjogot elvonó sztrájktörvény 

módosítása, a korkedvezményes nyugdíjrendszer megtartása, valamint a béren kívüli juttatások adózásának változatlanul 
hagyása. A LIGA a elnöke elmondta, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség 
főtitkárai levelet írtak a miniszterelnöknek, amelyben támogatásukról biztosítják a hétfői akciót. A sajtótájékoztatón kiosztott 
levélben a főtitkárok kifejtik: remélik, hogy a kormány megváltoztatja a szakszervezetek által vitatott javaslatait. Az útlezárások 
helyszínei itt tekinthetőek meg. 

Tovább szélesedett a LIGA december 15-re meghirdetett országos 
útlezárásos demonstrációját támogató szakszervezetek köre 
2014. dec. 11. 
 

 LIGA Szakszervezetek december 15-én reggel 7 és délután 4 óra között országos 
félpályás útlezárással tiltakoznak a kormány munkavállalókat hátrányosan érintő 
intézkedései, köztük a korkedvezményes nyugdíj eltörlése és a kafetéria többlet 
adóterhei ellen - jelentette be Gaskó István, a tiltakozó akciót szervező LIGA 
Szakszervezetek elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 
közös demonstrációhoz csatlakozott a Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ), a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, a 
Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete 
(Médosz), a Mentő Dolgozók Önálló Szakszervezete, a Vasutasok 
Szakszervezete, illetve a Mozdonyvezetők Szakszervezete. A demonstrációban 
az FRSZ is részt vesz, a rendőrségi dolgozók illetményének évek óta tartó 
befagyasztása és jogaik folyamatos csorbítása elleni tiltakozásként. További 
részletek és helyszínek az alábbiakban. 
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A kormány nemet mondott a közszolgálati keresetek emelésére 
2014. dec. 11. 
 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) keddi ülésén a kormány 
"nemet mondott a többéves megállapodásra", és arra, hogy ennek kezdeteként a 
közszolgálati dolgozók keresetét minimum 5 százalékkal emeljék meg 2015. január 
1-jétől - írja a Szakszervezetek.hu a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési 
Fóruma) közleményére hivatkozva. A közlemény szerint ezzel a kormány tovább 
mélyíti a dolgozói szegénységet, munkáltatóként semmibe veszi a több mint 660 
ezer közszolgálati munkavállalót. A munkavállalói oldalt alkotó szakszervezetek 
pénteken egyeztetnek a tiltakozás közös formájáról - közölte a SZEF. 
 
 
 
 
 
 

Nem értünk egyet a 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya 
felhasználási rendjéről szóló BM rendelet tervezetével 
2014. dec. 9. 

 
Az FRSZ több vonatkozásban is kifogás tárgyává tette a a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya 
felhasználási rendjéről szóló BM rendelet tervezetének rendelkezéseit. Nem értjük, miért szükséges 
ismételten visszatartani a ruhapénz egy részét természetbeni ellátás céljára olyan ruházati termékek 
okán, amelyek már az idei is ellátási előírásként szerepeltek. Ráadásul májusban a BM egyik 
helyettes államtitkára még azt a tájékoztatást adta a szakszervezetek számára, hogy a rendőrségi 
egyenruha-csere program az idei évben befejeződik. Elfogadhatatlannak tartjuk azt is,  hogy a 
ruházati utánpótlási ellátmány pénzben kifizetendő része a korábbi évek szerinti időpontról (június, 
illetve május) szeptember 15-re kerülne kitolásra, ráadásul a jogszabály-tervezet nem határozza meg 
a pénzbeni-természetbeni ellátásrész %-os arányát sem, amivel véleményünk szerint 
jogbizonytalanságot eredményez.  A ruházati ellátáshoz kapcsolódóan szeretnénk választ kapni arra, 
hogy az ugyanazon gyártótól (IPOLY) származó bakancs (10 M rendészeti gyakorló bakancs) miért 
kerül a rendőrségi egyenruházatként több mint 10.000 Ft-tal többe (29.720 Ft), mint pl. egy tűzvédelmi 
boltban. Részletek az alábbiakban. 

AZ FRSZ TÁMOGATJA A DECEMBER 15-ÉRE MEGHIRDETETT 
ÚTLEZÁRÁST! 
2014. dec. 9. 

 
Miközben évek óta azt halljuk a közmédiákban és látjuk óriásplakátokon, hogy az 
ország egyre jobban teljesít, ebből a rendőrség munkavállalói semmit sem 
érzékelnek! A hivatásos állományúak illetményalapját immár 6 éve, a 
közalkalmazotti illetményeket pedig több mint 10 éve tartják folyamatosan 
befagyasztva. Mindeközben kollégáink kötelezettségei folyamatosan emelkednek, 
munkaterheik növekednek, ráadásul számos korábbi jogosultságukat megvonták, 
vagy korlátozták, a rendvédelmi szakszervetekre pedig indoklatlanul hátrányos 
szabályozást vezettek be. Mindezek okán a Független Rendőr 
Szakszervezet támogatja a LIGA Szakszervezetek által december 15-re 
meghirdetett félpályás útlezárást azzal, hogy tagszervezetei a későbbiekben 

döntenek a részvétel mértékéről. Az FRSZ - a LIGA Szakszervezetek által megfogalmazott célokkal egyetértve - követeli a 
közszolgálati életpálya-modell mielőbbi bevezetését, és a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül a rendőrség személyi 
állományának valamennyi tagjára kiterjedő illetményemelés soron kívüli végrehajtását. Kérjük tagjainkat és a velünk szimpatizáló, 
szolgálati nyugdíjuktól  törvénytelenül megfosztottakat, támogassák a megmozdulást és ennek érdekében vegyék fel a kapcsolatot 
helyi tisztségviselőinkkel. 
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Dunaújváros: a kapitányságon látták vendégül a nyugdíjasokat és a 
korábbi vezetőket 
2014. dec. 8. 

 
Az ünnepek előtt másodjára látták vendégül a rendőrkapitányság nyugdíjas 
dolgozóit,m valamint korábbi vezetőit. A dunaújvárosi kapitányság épületének 
ajtajában személyesen a vezető a vezető, Nagy Zoltán ezredes fogadta a 
vendégeket, akik végül teljesen megtöltötték a konferenciatermet. A Készenléti 
Rendőrség zenekarának színvonalas műsora után kötetlen beszélgetés következett. 
AZ ünnepség szervezésében az FRSZ helyi tisztségviselői is 
közreműködtek. Részletek a Dunaújvárosi Hírlap cikkében. 
 
 
 
 

December 15. - Félpályás útlezárások országszerte! 
2014. dec. 8. 
 

A LIGA Tanács december 4-i ülésén, hosszas tárgyalás után úgy határozott, hogy 
miután a LIGA Szakszervezetek követelései nem teljesültek, a tárgyalások és a 
november 21-i demonstráció eredménytelen volt, 2014. december 15-én, 7.00-16.00 
óra között, országszerte számos helyszínen félpályás útlezárásokat tart. A LIGA 
Szakszervezetek követelései között szerepel a korkedvezményes nyugdíj 
rendszerének meghosszabbítása, a kafetéria adóterheinek visszacsökkentése, a 
költségvetési törvény szociális partnerekkel történő érdemi megvitatása, az új 
Munka törvénykönyve munkavállalókra hátrányos rendelkezéseinek felülvizsgálata, 
és a sztrájktörvény visszaállítása.  

 

 

A nemzetközi szervezet a korkedvezményes nyugdíj megtartására szólítja 
fel a kormányt 
2014. dec. 5. 

 
December 2-án kelt levelében Ulrich Eckelmann, az IndustriAll főtitkára 
támogatásáról biztosította a magyar szakszervezetek törekvéseit a 
korkedvezményes nyugdíj megtartására. A levél szerint, miután a magyar kormány 
a korhatár előtti nyugdíjazás rendszerét a hatályos jogszabályok szerint 
megszüntette (ez volt a korengedményes nyugdíj, amit nem szabad a napjainkban 
aktuális korkedvezményessel összekeverni!), arról értesültek az IndustriAll-nál, hogy 
most a korkedvezményes nyugdíj lehetőségének elvétele is napirenden van. Ilyen 
kedvezményre jelenleg azok a megerőltető, vagy nehéz munkát végző dolgozók 
jogosultak, akiket a különböző foglalkoztatás-egészségügyi szempontok szerint 
veszélyeztetettnek kell tekinteni. További részletek a szakszervezetek.hu 
cikkében. 
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Kongresszust tartott és megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az 
FRSZ 
2014. dec. 5. 

 
Szakszervezetünk 2014. november 29-én tartotta XI. Kongressusát. 
Az FRSZ legfőbb döntéshozó szervének ülésén elnökünk, főtitkárunk 
és az Ellenörző Bizottság elnöke is beszámolt az elmúlt évben 
végzett munkájáról. A kongresszus az egyéb napirendi pontok 
megvitatása és a határozathozatalok után megemlékezést tartott a 
Független Rendőr Szakszervezet megalakításának 25. évfordulója 
alkalmából.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új megyei elnököt választottak Baranya megyében 
2014. dec. 5. 

 
Az FRSZ Baranya megyei titkári értekezlete - a korábbi tisztségviselő 5 éves mandátumának lejáta miatt 
- Bakos Tibor személyében új megyei elnököt választott. 

Bakos úr új tisztsége mellett továbbra is ellátja az FRSZ Szigetvári Tagszervezetének titkári feldatait. 

A titkári értekezlet megerősítette megyei elnök-helyettesi tisztségében Dr. Hantai Katalin asszonyt, 
gazdasági vezetői tisztségében pedig Gaszt Erika asszonyt. 

Az FRSZ vezetősége ezúton is megköszöni a leköszönő megyei elnök, Pálfalvi Nándor úr munkáját, az 
újonnan megválasztott, illetve újraválasztott tisztségviselőknek pedig sok sikert, erőt és kitartást kíván a 
szakszervezeti tisztségükből eredő feladatok ellátásához. 
 
 
 
 
 

Támogatta a megyei közgyűlés az új zalai rendőrfőkapitány kinevezését 
2014. dec. 5. 
 

Egyhangúlag támogatta a Zala Megyei Közgyűlés csütörtöki ülésén, hogy 2015. január végétől Sipos Gyula 
rendőr vezérőrnagyot nevezze ki a belügyminiszter új zalai rendőrfőkapitánynak.  

Papp Károly országos rendőrfőkapitány a közgyűlés keretében elmondta: 2015. január végén a felső korhatár 
elérése miatt nyugdíjba vonul Szukics Ferenc jelenlegi megbízott zalai rendőrfőkapitány. 

Javaslatát elfogadva a belügyminiszter január végétől Sipos Gyula rendőr vezérőrnagyot kívánja kinevezni Zala 
megyei rendőrfőkapitánynak. 
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2014. november  

Extra, 20 - 40 %-os MAKASZ kedvezmény a Fővárosi Nagycirkuszban 
2014. nov. 28. 
 

 

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a MAKASZ együttműködő partnereinek 
sorába lépett a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft is. MAKASZ kártyával 
rendelkező tagjaink egyedi kedvezményt kapnak jegyvásárlásra, így a karácsony 
közeledtével is jó program lehet családosoknak és azoknak akik szeretik a Cirkusz 
és Varieté világát. A Zéró Gravitáció című műsor 2014. december 31-ig 
látható, valamint új műsor a Magyar cirkuszcsillagok 3 című 2015. január 10 - 
március 15-ig között lesz látható.  A MAKASZ kedvezmény mértéke: 
hétköznapokon: 40%, hétvégén és ünnepnapokon: 20%! A kedvezmény az I. és 
II. kategóriás helyekre vonatkozik!  Extra MAKASZ napok: 40% kedvezménnyel: 
2014. december 20. szombat, 19 óra, december 21. vasárnap, 11 óra. 

Egy komplett tábornoki kar irányítja a magyar közfoglalkoztatást - írja a 
HVG 
2014. nov. 28. 
 

Megbukott, leváltott, nyugdíjazott tábornokokkal töltötte fel Pintér Sándor a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási helyettes-államtitkárságát - írja a HVG. 

A főtisztek új pozíciójukban egyebek mellett összekötőként, megyei koordinátorként tevékenykedhetnek. Volt 
szervezeti egységüktől kapják a fizetésüket, és továbbra is jár nekik a szolgálati autó. 

A hvg.hu megkapta a Belügyminisztériumtól azokat az információkat, amiket két hónappal ezelőtt kért ki. 

 

 

 

Közös szakszervezeti indítvány a decemberi illetmények év végi 
kifizetéséért 
2014. nov. 27. 
 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek 
megkereséssel fordultak a belügyminiszterhez annak érdekében, hogy a 2014. 
decemberére járó illetményt a kollégák az eddigi gyakorlatnak megfelelően a két 
ünnep között még decemberben megkaphassák. Információnk szerint ugyanis az 
Államkincstár 2015-ben megkezdi az új illetmény-számfejtő rendszer használatát, 
melynek következtében előfordulhat, hogy a munkavállalók csak január 10-én kapják 
meg munkabérüket. A késedelmes fizetés nagy problémát okozna az állomány 
jelentős részének az ünnepi kiadások kifizetése, a hitelek törlesztése, és a 
kedvezményes banki csomagokban vállalt kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztása miatt.  
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LIGA demonstráció a Kossuth térnél 
2014. nov. 24. 
 

Az elnökség határozata alapján, valamint az eredménytelen tárgyalások 
következtében a LIGA Szakszervezetek demonstrációt szervezett a cafeteria 
adóterheinek emelése ellen, az adótörvények társadalmi egyeztetés nélküli 
benyújtása ellen, és a korkedvezményes nyugdíj védelmében november 21-én, 
délután, az Alkotmány utcában. Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke 
hangsúlyozta, hogy követeljük a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatát, a 
sztrájkjog visszaállítását és a minimálbér reálkereset-növekedést biztosító 
emelését. Beszédében elmondta: tiltakozunk az ellen, hogy a kormány majdnem a 
bérek színvonalán akarja adóztatni a cafeteriát, ami azzal a veszéllyel fenyeget, 
hogy a munkáltatók megszüntetik a juttatást. Ezért követeljük, hogy ne növeljék a 
cafeteria közterheit. 
 

Jövőre csak szeptemberben fizetnék ki a ruhapénzt? 
2014. nov. 20. 
 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult 
személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló BM rendelet 
módosításának tervezete a ruhapénz kifizetésének határidejét szeptember 15-ére 
módosítaná. 

E rendelkezés, valamint az egyes ruházati termékek és felszerelések viselési 
idejének véleményünk szerint kellően át nem gondolt meghatározása ellen az FRSZ 
tiltakozását fejezte ki a minisztérium irányában. 

 

 

 

 

Társadalmi Párbeszédet! 
2014. nov. 20. 
 

 
 A LIGA Szakszervezetek tiltakozik a Társadalmi Párbeszéd intézményeinek 
figyelmen kívül hagyása ellen, a szándékosan a szakmai és társadalmi egyeztetést 
megkerülő egyéni képviselői indítványokkal hozott parlamenti döntések ellen. 
Tiltakozik továbbá az átgondolatlan és a munkavállalókat egyre csak sújtó 
törvényalkotás és adóztatás ellen, melynek csak egyik áldozata lehet a 
korkedvezményes nyugdíj, de ugyanígy bármikor áldozata lehet az internet, a 
cafeteria, vagy az üzletek vasárnapi nyitvatartása is! Elfogadhatatlan továbbá a 
különböző különadók és illetékek már-már követhetetlen és megmagyarázhatatlan 

bevezetése, amelyek teljes iparágak munkavállalóinak tízezreit lökik a szakadék szélére, miközben az állásukat megőrző 
munkavállalók bérei is olyan alacsonyak, hogy sokszor a létminimumot sem érik el. A LIGA Szakszervezetek 2014. november 21-
én, pénteken, 15 órakor demonstrációt szervez Budapesten a Kossuth tér – Alkotmány utca találkozásánál. Mi ott leszünk, 
gyere el Te is! Találkozzunk az FRSZ zászló alatt! 
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Demonstrációt tart a LIGA Szakszervezetek november 21-én 
2014. nov. 13. 
 

Demonstrációt tart a LIGA Szakszervezetek november 21-én Budapesten az 
adótörvények és a költségvetési törvény társadalmi egyeztetés nélküli benyújtása 
ellen, valamint a korkedvezményes nyugdíj védelmében - jelentette be Gaskó István, 
a LIGA elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. A munkavállalókat súlyosan 
érinti a cafeteria adójának emelése, a források elvonása a közoktatástól, a 
korkedvezményes nyugdíj rendezetlensége pedig bizonytalanságban tart több 
százezer dolgozót - hangsúlyozta Gaskó István. Hozzátette: szakszervezeti 
hovatartozástól függetlenül felhívnak minden munkahelyi és ágazati 
érdekképviseletet, hogy vegyenek részt a november 21-én délután a budapesti 
Kossuth téren tartandó tüntetésen. További részletek az alábbiakban. 
 
 

Mi történt a RÉT-en? Tájékoztató a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 
üléséről 
2014. nov. 11. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács november 10-ei ülésén napirendre került a 
közszolgálati életpálya és a bérek jövő évben várható alakulása, a 
határátkelőhelyeken a korrupció megelőzése céljából kihelyezett plakátok kérdése, 
a családi adókedvezmény számfejtésével kapcsolatos problémák és az új 
illetményszámfejtési rendszerre történő átállás, az első éves RSZKI tanulók 
gyakorlatra vezénylésével kapcsolatos kérdések, a szeptemberi árvízi túlórák 
kompenzálása, az idén elmaradt ruházati ellátmány pénzbeli megváltása, a bűnügyi 
technikusi juttatások egységesítésének kérdése, a hivatásos szolgálatra 
egészségileg alkalmatlanná váltak sorsa, a lakhatási támogatások elosztásának 
helyzete. Mindezekről részletesen az alábbiakban olvasható főtitkári tájékoztatóban 
számolunk be részletesen. 
 
 
 
 
 
 
 

Közszolgálati életpálya-modell koncepció - FRSZ vélemény 
2014. nov. 10. 
 

A múlt héten Bakondi György miniszteri biztos által adott szóbeli tájékoztatás után a 
Belügyminisztérium véleményezés céljából rendelkezésünkre bocsájtotta az új 
közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló kormány előterjesztés tervezét. Az 
előterjesztés az életpálya-modell koncepcionális elemeit foglalja össze, melynek 
alapján a későbbiekben megkezdődhet a konkrét jogszabály-tervezetek kidolgozása. 
Az anyagot "nem nyilvános" minősítése miatt nem tudjuk közzé tenni, de 
szakszervezetünk véleményéről és javaslatainkról az alábbiakban tájékoztatjuk 
tagjainkat. 
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Kedvezményes őszi-téli ajánlat Bükfürdőn, a Piroska Hoteltől 
2014. nov. 10. 
 

Három nap wellness teljes ellátással, 21.900,- Ft/fő ártól! Az FRSZ tagjai és 
családtagjai részére, teljes ellátás, italfogyasztással, ingyenes elhelyezés 
kisgyermekeseknek, ajándék masszázskupon, korlátlan wellness használat, és 
számos kikapcsolódási lehetőség Bükfürdőn! Ezt ajánlja tagjainknak partnerünk a 
Hotel Piroska. A kedvezményt az FRSZ tagsági igazolvány szállodában történő 
felmutatásával lehet igénybe venni. További részletek a hotel honlapján és az 
alábbi szóróanyagban. 

 

 

Újabb információk a hivatásos állomány új életpálya-modelljéről 
2014. nov. 9. 

 
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a közszolgálati életpálya kidolgozásának 
koordinálásáért felelős miniszteri biztos a rendvédelmi és honvéd szakszervezetek 
számára november 06-án tartott tájékoztatón megerősítette a sajtóban korábban 
megjelent híreket. A hivatalos tájékoztatás szerint a hivatásos rendvédelmi dolgozók 
- a katonákkal azonos módon - 5 év alatt 50 %-os bérfejlesztésben részesülnek. Az 
első ütem (az össz-bérfejlesztés 60 %-a) 2015. július 1-el valósul meg, melyhez a 
2015. évi költségvetésben plusz 44 milliárd Ft kerül elkülönítésre. Az új életpálya és 
ezzel együtt egy új bérrendszer bevezetése az elhangzott tájékoztatás szerint nem 
az idén „nagykorúvá” vált Hszt. (1996. szeptember 1-jével lépett hatályba) 
módosításával, hanem egy új szolgálati törvény és végrehajtási rendeletek 
megalkotásával, illetve hatályba léptetésével fog megvalósulni. A szükséges jogi 
kodifikációs folyamat a közeli határidőkre tekintettel tehát erőltetett menetben fog 

zajlani, de a tárca ígérete szerint a munkabizottságok tevékenységébe aktívan be fogják vonni a szakszervezeteket. Jelenleg a 
szabályozási koncepció véglegesítése zajlik, amihez a szakszervezetektől is kértek javaslatokat. 

A LIGA nem támogatja a boltok vasárnapi bezáratását 
2014. nov. 9. 

 
A LIGA Szakszervezetek szerint komoly elbocsátásokkal, a munkájukat megőrzők 
számára komoly jövedelemcsökkenéssel, az államkincstár számára pedig komoly 
bevételkieséssel járna a kereskedelmi ágazatban bevezetendő kötelező vasárnapi 
zárvatartás, amely így sem a munkavállalók érdekeit, sem a vállalkozások érdekeit, 
sem a nemzetgazdaság érdekeit, sem pedig a vásárlók érdekeit nem 
szolgálná. További részletek a LIGA honlapján. 
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Új esélyegyenlőségi terv az ORFK-n 
2014. nov. 3. 
 

A napokban került kihirdetésre az Országos Rendőr-főkapitányság új esélyegyenlőségi terve, melynek 
előkészítésébe a rendőrség szakszervezetünket is bevonta. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kiadásra került 
belső szabályzatba a legtöbb, dolgozói érdekeket szolgáló javaslatunk figyelembevételre és bedolgozásra 
került. Az ORFK Esélyegyenlőségi Terve az ORFK személyi állományába tartozókra terjed ki, és 2014. 
november 1-től hatályos. A korábbi esélyegyenlőségi terv 2010-ben került kiadásra, és tartalmazta, hogy az 
újabb időszakra vonatkozó tervet 2014. dec. 31-ig kell elfogadni. Erre, valamint a megváltozott jogszabályi 
környezetre figyelemmel az ORFK kidolgozta az új esélyegyenlőségi tervét, melyet szakszervezetünknek is 
megküldött véleményezésre, biztosítva a javaslattétel lehetőségét. Részletek és letölthető norma az 
alábbiakban. 
 
 

A LIGA üdvözli a netadó visszavonását, és igazoltnak látja a szociális 
párbeszéd szükségességét 
2014. nov. 3. 
 

A távközlési adó kiterjesztése ebben a formában nem vezethető be, így módosítani 
kell a parlament előtt fekvő adótörvény-javaslatot - jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a 
döntést, de ezzel is igazoltnak látja a szociális párbeszéd bevett formáinak alapvető 
szükségességét. A LIGA Szakszervezetek az elsők között emelte fel a hangját a 
tervezett internetadó ellen, és örömmel nyugtázza annak visszavonását. 
Ugyanakkor figyelmeztető jelként értékeli a történteket arra vonatkozóan, hogy a 
mindenkori kormánynak nem ad hoc módon kell törvényeket gyártania, hanem 
aktívan részt kell vennie a fejlett demokratikus államokban alapvetőnek tartott 

szociális párbeszéd intézményrendszerében. További részletek a LIGA honlapján. 

Lapszemle: hogyan változtak az átlagkeresetek tíz év alatt és béremelési 
ígéret a rendvédelmi szférának 
2014. nov. 3. 

 
2003-ban még a közszférában volt magasabb a nettó átlagbér, most viszont már a versenyszféra vezet - 
derül ki a KSH adataiból. A legutóbbi mérés szerint az idei első nyolc hónapban a közszférában 135 ezer, 
a versenyszférában 163 ezer forint volt az átlagkereset - olvasható a Szakszervezetek.hu cikkében. 

  

2015-beni elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell. Ebben az ágazatban 2015 júliustól 30 
százalékos béremelést terveznek, ezt követően pedig évente 5 százalékkal nőnek a bérek. Az emelés 
mértéke így 2019-re eléri majd az 50 százalékot. A kormány emellett kidolgozza a rendvédelmi dolgozók új 
lakástámogatási programját is – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Részletek a 
HR/Munkajog cikkében. 
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PRAKTIKER HÉTVÉGE: NOVEMBER 7 - 9. KÖZÖTT 
2014. nov. 3. 
 

Minden termékre, 10 % kedvezményt kapnak a MAKASZ kártyával rendelkezők, havonta 3 napon, az ország 19 PRAKTIKER 
áruházában! Novemberben 7. és 9. között vehető igénybe a kedvezmény. Részletek itt! 
 

2014. október  

Negyedszázada az érdekvédelem frontvonalában - interjú Pongó Gézával, 
az FRSZ főtitkárával 
2014. okt. 30. 
 

A rendszerváltozás hajnalán, 1989-ben alakult Független Rendőr Szakszervezet 
teljesíti történelmi küldetését: a testületen belül a legmarkánsabban, 
legkövetkezetesebben képviseli tagjainak érdekeit. Érthető tehát, hogy az oly régóta 
szorgalmazott életpálya modell kapcsán is megfogalmazza kritikáit, s megteszi 
javaslatait az érdekegyeztető fórumokon. Pongó Géza, az FRSZ főtitkára szerint 
számos ponton korrekcióra szorul a jogszabály-tervezet. A FRÁSZ újság 
főszekesztője által készített interjú az alábbiakban olvasható. 
 
 
 
 
 

Kedvezményes jegyek a Fővárosi Nagycirkuszba 
2014. okt. 28. 
 

A Honvédszakszervezet a korábbi években népszerűvé vált hagyományt folytatva 
idén is csoportos látogatást szervez a Fővárosi Nagycirkuszba, a Zéró Gravitáció 
– A Repülő Cirkusz című előadásra. Jegyek (2.100,- Ft/fő áron) a 2014. december 
13. 11.00 órai és a december 14. 15.00 órai előadásokra igényelhetőek. (A 
belépés „karon ülő” önálló helyet nem foglaló gyermek számára ingyenes.) 

Jelentkezési határidő: 2014. november 28., de az igények kielégítése a vételár 
kiegyenlítésének sorrendjében történik, ezért érdemes mielőbb leadni a mellékelt 
jelentkezési lapot és befizetni a jegyek árát. További információ az alábbiakban. 
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Jó, ha tudjuk: milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságra 
2014. okt. 28. 
 

A 2012. évi nyugdíjreform, melynek keretében a jövőben a teljes öregségi 
nyugdíjkorhatárt megelőzően csak a nők negyven év jogosultsági idővel történő 
kedvezményes nyugellátása esetén van mód nyugdíjba vonulni, nem csak a „civil” 
szférát, hanem a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjazási 
lehetőségeit is érintette. A korábban már megállapított szolgálati nyugdíjak 2012. január 
1-től szolgálati járandóságként kerültek továbbfolyósításra, kivéve a a 2011. december 
31-ig ötvenhetedik életévüket betöltött szolgálati nyugdíjasokat, akiknek szolgálati 
nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át. A HR/Munkajog cikke a szolgálati 
járandósággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze. 
 
 
 
 
 
 

Hende: Nincs köze a netadónak az illetményemeléshez 
2014. okt. 27. 
 

Négy év alatt 50 százalékkal emelik a katonák illetményét jövő júliustól - jelentette 
be Hende Csaba honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten tartott 
sajtótájékoztatóján. Hende Csaba elmondta: a kormány 2010 óta elkötelezett abban, 
hogy a közszolgálatban dolgozók számára életpályamodellt, béremelést vezessen 
be. A pedagógusok és az egészségügyi dolgozók után a tűzoltóknál, rendőröknél és 
a katonáknál, s a tervek szerint 2016-tól a köztisztviselőknél is bevezetik az 
illetményfejlesztéssel egybekötött életpályamodell. Hende Csaba újságírói kérdésre 
válaszolva elmondta: az életpályamodell bevezetésének semmi köze az 
internetadóhoz, a szóban forgó változtatások előkészítése hosszú évek óta folyik, és 
„soha, még gondolati szinten sem merült fel, hogy a két dolog összetartozna”, 
különösen annak fényében, hogy a költségvetés logikája is egészen más. Az FRSZ 
vezetése megnyugvással vette tudomásul miniszter úr azon kijelentését, mely 

szerint a fegyveres és rendvédelmi szerveknél tervezett illetményemelés nincs összefüggésben a nagy társadalmi felháborodást 
kiváltó internetadóval. A sajtóban megjelent ellentétes tartalmú híresztelések ugyanis véleményünk szerint alkalmasak voltak arra, 
hogy ellenszenvet keltsenek a rendőrökkel, katonákkal és más fegyveres testületek tagjaival szemben. További részletek az 
alábbiakban. 

Orbán találta ki az internetadót, a rendőrök pluszpénzét fedezné belőle? 
2014. okt. 26. 
 

A HVG miniszterelnökségi forrásból úgy értesült, hogy az internetezés 
megadóztatása a kormányfő ötlete volt, ebből szeretné ugyanis Orbán Viktor fedezni 
a rendvédelmi szervek és a katonák jelentős béremelését. A Nemzetgazdasági 
Minisztériumban most vadul számolnak, hogy mi férhet bele. Orbán mindenesetre 
harminc százalékos emelést szeretne, amit az internetadónak kellene fedeznie - írja 
a HVG. Az internetadó olyannyira frissen született ötlet, hogy semmilyen korábbi 
szakmai anyagban nem szerepelt, még kormányhatározati javaslatban sem. Nem 
volt benne az NGM ágazati szabályozási tervezetében, és előzetesen nem tudott róla 
a Fidesz-frakció sem. Orbán az előterjesztés benyújtását követően utasította Vargát, 
hogy üljön le az internetszolgáltatókkal egy kávéra, mint ahogy az Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján kiderült. További részletek 
a HVG cikkében, itt. 
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Demonstráció az internet adó ellen! 
2014. okt. 26. 
 

 

A LIGA Szakszervezetek tiltakozik az internet adó tervezett bevezetése ellen! 
Gyere el te is vasárnap este hatkor Budapesten a József Nádor térre! Tiltakozzunk 
együtt! 

  

Tovább halasztódik a fegyveres szervek béremelése, a legújabb dátum: 
2015. július... 
2014. okt. 22. 
 

2015. július elsejével a fegyveres testületeknél - honvédség, rendőrség, NAV - 
jelentős béremelés lesz, 2016 júliusában pedig elkészül a közszolgálati 
életpályamodell is - jelentette be ma Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter. Emlékezetes, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek életpálya-
modelljének bevezetését a kormányzat már 2011-ben kilátásba helyezte, a szolgálati 
nyugdíjrendszer eltörlésének kompenzálásaként. Az ígéretből csak a szolgálati 
törvény szigorítása valósult meg, igaz, az többször is. Bízunk benne, hogy az újabb 
céldátum nem jut elődei sorsára és a rendőri illetmények 6 éve tartó befagyasztása 
mielőbb véget ér, csakúgy mint a rendőrségi közalkalmazottak illetményének 12 éve 
tartó jegelése. A miniszter azt is bejelentette, hogy megkezdik az "államreformot", 
ami biztos, hogy jelentős elbocsájtásokat fog okozni a közszférában - adta hírül az 
INDEX. 
 
 
 
 
 

Az ORFK szerint a Hívásfogadó Központban minden rendben van 
2014. okt. 22. 
 

Az ORFK gazdasági főigazgatója gyorsan válaszolt a miskolci Hívásfogadó Központ 
állományát érintő problémákkal kapcsolatos megkeresésünkre. A megkeresés 
alapját az előírt formaruha költsége megtérítésének elmaradása, és az elhelyezési 
körletben lévő öltöző hiányosságai képezték. Halmosi tábornok úr szerint azonban 
téves információról van szó, mivel formaruha állandóan kötelező viselését nem írták 
elő a munkavállalók számára, ellenben megkezdték az állomány munkaruházattal 
való ellátásának előkészítését. Tábornok úr szerint az öltözők és az öltöző 
szekrények kialakítása is megfelelően igazodik a helyi adottságokhoz. Részletek az 
alábbiakban. 
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Bizonytalan, hogy mikor vezetik be a rendészeti életpályamodellt... 
2014. okt. 22. 
 

Harangozó Tamás (MSZP) az Országgyűlés hétfői ülésén az új rendészeti 
életpályamodell bevezetésének időpontjára kérdezett rá, emellett választ várt arra is: 
mekkora forrást szán erre a kormányzat és az Országgyűlés illetékes bizottsága 
mikor jut információkhoz a modellről. Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök már 
2010-ben beszélt erről programjában, a tárgyalások azonban elakadtak, később az 
illetmények befagyasztás, a szolgálati nyugdíj megszüntetése következett. Kontrát 
Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte: jelenlegi is zajlik egy 
olyan életpályamodell kidolgozása, amely nemcsak a pályára csábítja majd az 
embereket, de ott is tartaná őket. A konkrétumokat azonban az államtitkár homályban 
hagyta, a válaszában említett "széles körű társadalmi egyeztetési folyamat" pedig 
valószínűleg még nagyon az elején tart, mivel a rendvédelmi szakszervezetek egy 
rövid szóbeli tájékoztatáson és belső közvélemény kutatási adaton kívül más 

tájékoztatást nem kaptak,  és jogszabály-tervezet sem bocsájtottak a rendelkezésükre.  Az interpelláció és a válasz letölthető 
innen! További részletek az alábbiakban. (Frissített cikk!) 

A strasbourgi bíróság minden FRSZ által képviselt szolgálati járadékos 
ügyét lezártnak tekinti 
2014. okt. 21. 

 
Emlékezetes, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága idén július 
hónapban nyilvánosságra hozott jogerős döntésében kimondta: 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 strasbourgi bíróságtól 
szeptember 16-án négy levél érkezett az FRSZ Központi Koordinációs Irodájához, 
melyen négy, általunk képviselt panaszos neve volt feltűntetve és az „and Others” (és 
mások) kifejezés. A bíróság ezen leveleivel tehát a négy, név szerint megnevezett 
tagunk mellett a többi FRSZ által képviselt szolgálati járadékos kérelmét is 
elutasította. A számunkra képviseleti megbízást adottak közül azonban 46 fő egyéni 
jogorvoslati kérelmet is benyújtott a bírósághoz, az elsők között, még 2011. december 
hónapban. Mivel nem volt egyértelmű, hogy az elutasító döntés az utóbb említett 

tagjainkra is kiterjed-e, megkereséssel fordultunk a bírósághoz. A válaszból kiderült, hogy az eljárás kezdetén számukra adott 
ügyszámokat a bíróság törölte és beadványaikat egyesítette az FRSZ fentiekben említett csoportos beadványaival. Mindezekből 
pedig az következik, hogy az Augustin - Béres - Markovics ügyben hozott elutasító döntés reájuk is kiterjed. A érintetteket fentiekről 
levélben is tájékoztatni fogjuk. 

Új kedvezményekkel bővült a MAKASZ kínálata 
2014. okt. 21. 
 

Örömmel vesszük, amikor kedvezményadó cégeket ajánlanak a tagok. Most is több 
cég esetében volt ez így. Szívesen vesszük fel a kapcsolatot olyan cégekkel, akiket 
a tagjaink szeretnének látni a MAKASZ kedvezményt adók körében, mert akkor 
biztos szívesen használják a MAKASZ kártyát még több kedvezmény igénybe 
vételére - olvasható a MAKASZ által küldött körlevélben. Részletek az alábbiakban. 
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Országgyűlési interpelláció: miért nem akarják növelni a köztisztviselői 
illetményalapot? 
2014. okt. 21. 

 
Az Országgyűlés október 20-ai ülésnapján elhangzott interpellációk 
során kérdésként merült fel, hogy miért nem akarják növelni a köztisztviselői 
illetményalapot? Gúr Nándor szocialista képviselő azt kérdezte, hogy a kormány 
miért nem akarja növelni a 38 ezer forinton befagyasztott köztisztviselői 
illetményalapot, miért nem akarják, hogy a kollektív szerződés az emberek érdekét 
szolgálja. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és 
munkaerőpiacért felelős államtitkára úgy válaszolt: 22 éve nem dolgoznak annyian 
az országban, mint most, a nyugdíjrendszer fenntartható és stabil, sikerült emelni a 
nyugdíjak vásárlóértékét. A közszféra több területén is jelentős illetményemelés volt 
és a családi kedvezmény, a rezsicsökkentés is javította a közszférában dolgozók 
anyagi helyzetét. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 

Bérkiesést okozhat az illetményszámfejtési rendszer módosítása? 
2014. okt. 20. 

 
Információink szerint a rendőrség 2014. november 1-től új központosított illetmény-számfejtő 
rendszerre (KIRA) áll át, mely a munkavállalók egy részénél bérkiesést okozhat. 

A tartósan távollévőknél a családi járulékkedvezmény, a betegállományban lévőknél pedig a 
betegség idejére járó juttatás elszámolása  okozhat bérkiesését. 

Az átállás következményeiről és bevételkiesés kompenzálásának módjáról, illetve idejéről 
azonban az állomány nem kapott tájékoztatást, ezért a helyzet tisztázása érdekében az ORFK 
gazdasági főigazgatójához fordultunk megkereséssel. 

 

 

 

 

A LIGA megküldte javaslatait Varga Mihálynak 
2014. okt. 20. 
 

A LIGA Szakszervezetek megküldte Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszternek 
javaslatait azokról a témákról, amelyekről még az idén szeretné megkezdeni a 
tárgyalásokat. A javaslatok érintik a nemzeti együttműködés rendszerén belül a 
társadalmi párbeszéd továbbfejlesztését, a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe 
véve a Sztrájktörvény és a Munka Törvénykönyve módosítását, a korhatár előtti 
ellátások új rendszerét, és végül, de nem utolsósorban a 2015. évi bérek 
kérdéskörét. A fegyveres és rendvédelmi dolgozók speciális körülmények között, 
jelentős fizikai és pszichikai megterhelés mellett, szoros függelmi viszonyban, 
állampolgári jogaikban is korlátozva végzik munkájukat. Ez egy idő után már nem 

teszi lehetővé az eredeti munkakörben a hatékony munkavégzést. Ezt a helyzetet az életpálya-modellek kialakítása során kell 
kezelni, másrészt ki kell alakítani a nyugdíjkorhatár előtt igénybe vehető szolgálati ellátások új formáit. További részletek a LIGA 
honlapján. 
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A hanyatló nyugat ópiuma..... 
2014. okt. 14. 
 

Emlékezetes, hogy szeptember elején hivatalosan is átadták Miskolcon az új 
hívásfogadó központot. Az új szervezet létrehozása során felmerült problémákról 
honlapunkon is több alkalommal beszámoltunk. A napokban újabb gondokról 
szereztünk tudomást, melyket az egység vezetője "sajátos" módon próbál 
megoldani. Az anyaghoz kommentárt nem fűzünk, hiszen az önmagáért beszél, 
csak annyit jegyzünk meg, hogy nekünk a Tanú című film egyik jelenete jutott 
eszünkbe.... Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 

Ruházati és elhelyezési problémák a miskolci hívásfogadó központban 
2014. okt. 13. 
 

A miskolci hívásfogadó központ (HIK) állománya részére kötelező munkahelyi viselet 
került előírásra: fehér póló és sötét nadrág. A pólót a munkáltató biztosította, a 
nadrágot azonban nem és költségtérítést sem fizetett, holott az megillette volna a 
munkavállalókat. A másik probléma, hogy a HIK dolgozóinak elhelyezési körletében 
(az elhelyezésüket biztosító épületben) nem került kialakításra külön női és külön 
férfi öltöző. Gondot jelent az is, hogy egy öltözőszekrényen két munkavállalónak kell 
osztoznia. A fenti problémák megoldása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult 
az ORFK rendészeti főigazgatójához. További részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 

 

Október 7-e a Tisztes Munka Világnapja 
2014. okt. 7. 

 
Október 7-e a Tisztes Munka Világnapja, melynek alkalmából idén is a világ 
számos pontján, különböző akciókkal hívják fel a szakszervezetek a figyelmet 
arra, hogy munkavállalók tízmilliói dolgoznak tisztességtelen feltételekkel, 
embertelen körülmények között, törvénytelenül. 
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A strasbourgi bíróság két és fél év után lakonikus rövidségű levélben 
küldött értesítést a szolgálati nyugdíjuktól megfosztottak jogorvoslati 
kérelmeinek elutasításáról 
2014. okt. 2. 
 

Emlékezetes, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága idén július 
hónapban nyilvánosságra hozott jogerős döntésében kimondta: 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 13 ezer panaszos közül kiemelt 
három fő ügyében, a bírósági zsargon szerinti pilot eljárásban meghozott döntést 
sokan, sokféleképpen magyarázták és értelmezték az elmúlt időszakban. Bár a 
végzésből – egyebek mellett az is – egyértelműen következett, hogy a bíróság a 
többiek kérelmét is a három kiemelt ügyben hozott döntésnek megfelelően fogja 
elbírálni, sokan mégis reménykedtek, hogy az Ő ügyükben talán majd más döntés 
születik. Amint az várható volt, sajnos nem így történt. Részletek az alábbiakban. 
 

A K&H Bank által nyújtott kedvezményes - MAKASZ - bankszámlacsomag 
október 01-jétől érvényes változásai 
2014. okt. 1. 
 

a K&H Bank az MAKASZ kártyával rendelkezők számára új számlát nyitóknak 
díjmentes szolgáltatásokkal, meglévő számlával rendelkezőknek, egyedi 
kedvezményekkel kiegészített K&H minimum és K&H bővített lakossági 
számlavezetési csomagját kínálja. A két csomag kondícióit a letölthető 
tájékoztató tartalmazza.  

Fontos: a számlanyitás nem a K&H bankfiókokban, hanem kizárólag 
a www.makasz.hu weboldalon bejelentkezve (név és kártyaszám) 
kezdeményezhető a MAKASZ-nál. A weboldalon található nyomtatványok letöltését 
követően az eredetiben kitöltött okiratok MAKASZ részére történt beküldést követően, 
a MAKASZ a tagsági viszonyt leigazolja, majd továbbítja a kijelölt K&H bankfiókba a 
számlanyitási dokumentumokat, ezután a bankfiók felveszi a kapcsolatot Önnel egy 
személyes találkozó egyeztetése miatt, ahol a bankszámla nyitással kapcsolatos 
dokumentumok is aláírásra kerülnek. 

2014. szeptember  

A LIGA Szakszervezetek szakmai javaslatot készített a korhatár előtti 
ellátásról 
2014. szep. 28. 
 

A LIGA Szakszervezetek olyan átfogó szakmai javaslatot terjesztett elnöksége 
elé, amely komplexen kezelné a korhatár előtti ellátások minden fajtáját. 
Amennyiben a számtalan ágazat szakértőit és képviselőit megjárt javaslatot 
elfogadják, a LIGA Szakszervezetek megtárgyalásra és elfogadásra fogja 
beterjeszteni azt Magyarország kormányának. Fontos kiemelni, hogy a 
javasolt rendszer szervesen illeszkedik a kormány jelenleg is alkalmazott 
korhatár előtti ellátási rendszerébe, ugyanakkor gyökeresen szakít az 
idejétmúlt munkaköri listák rendszerével, amelyet egyébként hosszú évek óta 
sosem sikerült megnyugtatóan rendezni - olvasható a LIGA honlapján. 
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Kedvezőtlen döntés: az AB szerint nem kell kitakarni a rendőröket, ha 
közérdekű a tudósítás 
2014. szep. 25. 

 
A rendőri intézkedésről készült képfelvétel az érintett rendőr hozzájárulása nélkül is 
nyilvánosságra hozható, ha az nem öncélúan történik - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) 
abban az ügyben, amelyet az Index hírportál kezdeményezett azért, mert egy perben a bíróság 
jogsértőnek minősítette fotók közlését.  

Az Ab szerdán közzétett határozatában olvasható értelmezés szerint a nyilvánosságra hozatal 
akkor nem öncélú, ha az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a 
közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet 
érintő képi tudósításnak minősül. Rendőri bevetés demonstrációkon minden esetben a jelenkor 
eseményének minősül, ezért az arról készült felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül 
közvetíthető a nyilvánosságnak, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának sérelmét jelenti. 
Ilyen lehet például a hivatása gyakorlása közben megsérült rendőr szenvedésének bemutatása 
- olvasható a határozatban. 

 

 

 

 

Eredményes fellépés a szabolcsi beiskolázási segély ügyében 
2014. szep. 24. 
 

Az ORFK gazdasági főigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei főkapitányaságon rendezték az alanyi jogon járó beiskolázási segélyre való 
jogosultság elbírálásával kapcsolatos, FRSZ által kifogásolt téves joggyakorlatot. Kovács 
tábornok úr levele szerint, mindkét szülő részesülhet beiskolázási segélyben akkor is, 
ha  mindketten a rendőrség állományába tartoznak. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 
 

Lapszemle: Precedensértékű ítélet a nők korkedvezményes 
nyugdíjazásáról 
2014. szep. 24. 
 

Nemrég precedensértékű ítéletet hozott a bíróság a női kedvezményes nyugdíj ügyében. A 
Szabad Földben magyarázatot fűztek az ítélethez - írja a Szakszervezetek.hu. A kedvezményes 
nyugdíjra jogosító szolgálati időbe nem számít bele a fizetés nélküli szabadság ideje. A fizetés 
nélküli szabadság alatt értendő a tanulási időszak is, ahogy ez a mostani esetben is történt: a 
munkahelyét perlő nő ugyanis – fizetés nélküli szabadsága alatt – ösztöndíjas, felsőfokú 
tanulmányokkal töltött idejét szerette volna beszámíttatni szolgálati időként a kedvezményes 
nyugdíj megállapításába. További részletek itt. 
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LIGA: cél a létminimum 
2014. szep. 22. 
 

A LIGA Szakszervezetek kezdeményezi a 2015. évi bértárgyalások mielőbbi 
megkezdését. Ugyan a költségvetési keretszámok még nem ismertek, de 
Magyarország miniszterelnöke immár két egymást követő évértékelőjében is 
kijelentette, hogy Magyarország jobban teljesít, sőt, több fontos gazdasági mutató 
terén felülmúljuk az Európai Unió átlagát. A minimálbéren foglalkoztatott 
munkavállalók tömegeinek érdekeit jelenleg valószínűleg az szolgálná a legjobban, 
ha szakítva az elmúlt évek – válság által meghatározott – hagyományaival, amikor 
az éppen aktuális makrogazdasági mutatók alapján próbáltak a szociális partnerek 
megállapodni a minimálbér és a szakmai bérminimum összegéről, valamint a 

bérajánlás mértékéről, a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek megállapodnának egy hároméves felzárkóztató programról. 
Ennek lényege, hogy 2015-2017 között minden évben úgy emelkedjenek a legalacsonyabb bérek, hogy a ciklus végére a minimálbér 
összege megegyezzen a létminimum összegével. További részletek a LIGA honlapján. 

Mi történt a RÉT-en? Beszámoló a rendőrségi érdekegyeztető fórum 
legutóbbi üléséről 
2014. szep. 17. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) szeptemberi ülésén tucatnál is több 
szakszervezeti felvetés került napirendre. Egyebek mellet szó esett, a BKV bérlettel kapcsolatos 
ítéletek végrehíjtásáról, az adó- és járulékkedvezmények jóváírásának elmaradásának 
korrigálásáról, a túlórákról, a rendőrséget éríintő költségvetési zárolás következményeiről, a 
határrendészek által sérelmezett felhívásról, a szabolcsi korrupciós normáról, a bűnügyi 
technikusok juttatásairól, az FBÖ-s állomány szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerülő 
problémákról. Mindezekről és az ülésen megvitatott egyéb problémákról az alábbi főtitkári 
tájékoztatóban számolunk be részletesen. 
 
 
 
 
 
 

KONGRESSZUST TART AZ FRSZ 
2014. szep. 11. 

 
Ez úton is tájékoztatjuk tagságunkat és tisztségviselőinket, hogy az FRSZ elnöke 2014. november 29-
én (szombaton) 10.30 órára hívta össze az FRSZ XI. Kongresszusának ülését, a Rendőrségi 
Igazgatási Központ (RIK) auditóriumába (1139 Budapest, Teve utca 4-6. fszt.). A kongresszus 
napirendjén a vezető tisztségviselők beszámolói és egyes pénzügyi tárgyú előterjesztések szerepelnek. 
A kongresszus munkájának lezárása után rövid ünnepi megemlékezést tervezünk tartani az FRSZ 
alapításának 25. évfordulója alkalmából. Tisztségviselőink figyelmét felhívjuk arra is, hogy a számukra 
megadott felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után a részletes napirendet tartalmazó 
meghívót, valamint a kongresszusra való felkészüléshez szükséges dokumentumokat és iratmintákat a 
tisztségviselői menűben teljes körüen elérhetik, illetve letölthetik. 
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HOSSZÚ HÉTVÉGE HAJDÚSZOBOSZLÓN VAGY HARKÁNYBAN, AZ FRSZ 
APARTMANJAIBAN 
2014. szep. 11. 

 
Felhívjuk tagjaink és a LIGA szakszervezetek tagjainak szíves figyelmét, hogy a 
2014. október 23-ai munkaszüneti naphoz kapcsolódó munkarendváltozás 
miatt október 23. és 26. között négy napos hosszú hétvége lesz, ami ideális 
lehetőséget teremt egy kellemes wellness programhoz. Ennek 
eltöltéséhez javasoljuk igénybe venni szakszervezetünk Hajdúszoboszlón és 
Harkányban lévő, teljes körűen felszerelt, saját garázzsal rendelkező 
apartmanjait, melyek akár 4 felnőtt (illetve gyermekesek esetén 2 felnőtt és 3 
gyermek) számára ideális pihenési lehetőséget biztosítanak. A beutaló térítési díja 

az üdülésben részt vevők létszámától függetlenül csak 15 ezer forint. Részletes információ az alábbiakban. 

Életpályamodellt ígér Lázár 
2014. szep. 4. 
 

A kormány 2015. január 1-jén elindítja az Államreform 2 nevű programot, amelynek 
része lesz az úgynevezett állami rezsicsökkentés, vagyis az állami szolgáltatások 
díjának csökkentése, továbbá a köztisztviselői életpályamodell kialakítása  - mondta 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a programot "bürokrácialebontó 
csomagként" jellemezte. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 19-ig igényelhető lakáscélú támogatás a cafetéria keret 
terhére 
2014. szep. 1. 
 

Végre a rendőrség munkavállalói számára is megnyílt a lakáscélú munkáltatói támogatás 
cafetéria keret terhére történő igénylésének lehetősége. Bár az Szja. törvény már január 
elseje óta lehetővé tette, a végrehajtási részletszabályok hiánya ezideig gátolta a támogatás 
iránti igény érvényesítését. A napokban megjelent ORFK utasítás szerint a támogatás 
szeptember 19-ig igényelhető.  

Emlékezetes, hogy az FRSZ január óta minden lehetséges fórumon szót emelt a juttatás 
bevezetéséhez szükséges jogszabályok kidolgozásáért. Kitartásunk sikert hozott! 

Az ORFK vonatkozó tájékoztatója az alábbiakban tekinthető meg. 
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MAKASZ SULI-KÁRTYA: 15 % kedvezmény a PÁTRIA szaküzletekben 
2014. szep. 1. 
 

Elérkezett az iskolakezdés, ami a családi költségvetéseket idén is jelentős 
kiadásokkal terheli. Ezen terhek viseléséhez nyújt segítséget a MAKASZ akciós 
kedvezménye. Az egész éves 10 %-os MAKASZ kedvezmény helyett, szeptember 
30-ig a mellékelt suli kártyával  a Pátria Nyomda 15%-os kedvezményt biztosít 
tagjainknak.  

  

 

 

 

2014. augusztus  

Életpálya - megkezdődtek az egyeztetések 
2014. aug. 28. 

 
Augusztus 27-én Dr. Bakondi György tű. altábornagy közszolgálati életpálya 
kidolgozásának koordinálásáért felelős miniszteri biztos elnökletével szakértői 
egyeztetésre került sor a Belügyminisztériumban a rendvédelmi érdekképviseletek 
részvételével. A megbeszélésen a humánszolgálat képviseletében Zsinka András 
személyügyi helyettes államtitkár volt jelen. Az újabb szakértői konzultáció 
novemberre várható, amikor miniszteri biztos úr ígérete szerint már a kormány elé 
beterjesztésre kerülő életpálya-tervezetet véleményezhetik az érdekképviseletek. 
 
 
 
 
 

VODAFONE LIGA FLOTTA - AKTUÁLIS INFROMÁCIÓK 
2014. aug. 26. 
 

Az FRSZ tagok - szakszervezetünk LIGA tagsága alapján - akár százezer embert 
ingyen hívhatnak, mindenki mást pedig a piaci árak alatt! Természetesen mindezt a 
bolti áraknál olcsóbban kapható készülékekkel... A LIGA Szakszervezetek Vodafone 
flotta ajánlatáért írjatok a vodafone@liganet.hu e-mail címre! Ne feledd, új 
flottakódunk: 1ejyp 
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EBOLA: a migránsokkal érintkező rendőrségi dolgozók járványügyi 
védelmét fokozni szükséges 
2014. aug. 26. 

 
Az Ebola járvány vitathatatlanul hazánkat is fenyegeti, melynek elsődleges 
veszélyforrását a Magyarországra érkező migránsok jelentik, különösen az 
országhatárt a déli országrészen illegálisan átlépők személyében. A migránsokkal 
érintkező rendőrségi dolgozók járványügyi védelmét ezért az FRSZ véleménye 
szerint fokozni szükséges. A veszélyhelyzet kezelése érdekében a rendőrség által 
tett intézkedésekről tájékoztatást kértünk az ORFK vezetőjétől. 
 
 
 
 
 
 

Az ORFK gazdasági főigazgatója helyt adott a beiskolázási segéllyel 
kapcsolatos kifogásunknak 
2014. aug. 19. 
 

Kovács István r. dandártábornok úr szokásához híven gyorsan reagált megkeresésünkre. 

Az ORFK gazdasági főigazgatója ugyanis 8 napon belül intézkedett a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei főkapitányaság irányába annak érdekében, hogy megváltoztassák az alanyi 
jogon járó beiskolázási segélyre való jogosultság elbírálásával kapcsolatos, FRSZ által 
kifiogásolt téves joggyakorlatukat. 

A gyors intézkedést tagjaink és szakszervezetünk nevében ezúton is köszönjük. 

 

 

 

 

Hosszú várakozás után hamarosan a rendőrség munkavállalói is igénybe 
vehetik a "lakáshitel-cafetériát" 
2014. aug. 19. 

 
Elöljáróban is örömmel tapasztaltuk, hogy a január 1-jével törvényi szinten megteremtett cafetéira 
keret lakáshitel törlesztésre való felhasználásának végrehajtási szabályozása végre a 
célegyenesbe jutott: mert bár a rendeleti, illetve BM szabályozás 3+4 hónapot váratott magára, a 
rendőrség már gyorsan reagált, és elkészítette, valamint koordinációra bocsájtotta a maga belső 
szabályzójának módosítását. 

Így talán év végére tényleg sor kerül a végrehajtásra. Részletek az alábbiakban. 
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A rendőrséget sújtja legjobban a megszorítás 
2014. aug. 17. 
 

Pintér Sándor belügyminiszter javaslata alapján a rendőrséget, a Terrorelhárítási 
Központot (TEK), a büntetés-végrehajtást, az Alkotmányvédelmi Hivatalt és 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (KEKKH) 
érintené a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által július közepén bejelentett 
zárolás. A legnagyobb összeget, több mint 1,5 milliárd forintot a rendőrségnél 
zárolhatják - írja a Népszabadság. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOGOS JÁRANDÓSÁGOK: akció pótlék, egyéb pótlékok, a kinevezéstől 
eltérő, magasabb beosztás ellátása utáni illetmény különbözet 
2014. aug. 11. 

 
Az FRSZ országosan több pert nyert a fokozott elrendeléseken, akciókban részt vettek 
akciószolgálati pótlékra való jogosultságának ügyében. A Kúria is hatályában 
fenntartotta ezen kedvező ítéleteket. Egyes megyékben teljes éves szolgálatok 
(3.500-4.000 órák) kerülnek pótlékkal (700-800.000 Ft!) történő megfizetésre. 
Országos probléma, hogy nem a kinevezés szerint vagyunk foglalkoztatva… Például 
a járőrök ténylegesen folyamatosan vagy egyes szolgálatokban járőrvezetők, 
ügyeletesek, nyomozók… Ezen foglalkoztatások illetmény különbözettel járnak!!! Az 
egyes beosztások között az illetmény különbözet havonta 30.000-80.000 Ft!!! Ezek 
járnak, csak szólni kell…  
 
 
 
 
 
 
 

Bakondi: Az év végére alakíthatják ki a közszolgálati életpályamodell 
jogszabálytervezetét 
2014. aug. 11. 

 
Az év végére alakíthatják ki a közszolgálati életpályamodell jogszabálytervezetét - 
közölte a terület koordinálására nemrég kinevezett miniszteri biztos. Bakondi György 
országos katasztrófavédelmi főigazgató az InfoRádió Aréna című műsorában 
elmondta: jelenleg a rendvédelmi szerveknél, a honvédségnél és a civil 
közigazgatásnál is több munkacsoportban dolgoznak az életpályamodell lehetséges 
elemein. Hozzátette: az elképzelések egységesítése után megpróbálnak minél 
szélesebb körben egyeztetni az állománnyal és az érdekképviseletekkel. Az 
országgyűlés leghamarabb jövő év elején szavazhat az életpályamodell tervezetéről. 
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Jegenye Vendégház, Szatmár és Bereg határán - 10 % kedvezmény FRSZ 
tagoknak 
2014. aug. 8. 
 

 
Kisar község a Tiszahát és a Szamoshát közti Tisza hídnál a folyó bal partján 
helyezkedik el. Ez a híd köti össze Szatmárt, Bereggel. 
A Tisza árterében, Kisar határában található a máig fennmaradt legnagyobb területű 
ártéri dzsungelgyümölcsös, ami ma természetvédelmi terület, de látogatható. A 
természet szerelmesei ritkaságszámba menő növény és madárvilággal 
találkozhatnak itt. 
A 2012-ben megnyitott Jegenye vendégház, csendes családias környezetben egész 
évben szeretettel várja a vendégeket. 
 
 
 
 
 

Ki jogosult az alanyi jogon járó beiskolázási segélyre? 
2014. aug. 8. 

 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint alanyi jogon beiskolázási segély illeti meg a 
közoktatásban résztvevő, illetve középfokú nappali tanulmányokat folytató gyermeke/gyermekei 
után a nagycsaládos, az egyedülálló, továbbá a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről 
gondoskodó szülőket. Ennek ellenére információink szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság – egységes rendőrségi állásfoglalás hiányában – csak az egyik szülő részére 
biztosítja a juttatást, amennyiben mindkét szülő a rendőrség állományában dolgozik bármilyen 
foglalkoztatási jogviszonyban. Álláspontunk szerint az előzőek szerinti megkülönböztetésnek nincs 
jogi alapja, mivel a hivatkozott jogi szabályzók ilyen, a folyósítást kizáró okot nem nevesítenek. A 
jogsérelem orvoslása érdekében az FRSZ az ORFK gazdasági főigazgatójának intézkedését 
kezdeményezte. 
 
 

 

Hogy érinti a költségvetési zárolás a belügyet? 
2014. aug. 8. 
 

A kormány július közepén  - "nem szükséges" és "megszorításnak nem 
nevezhető", "de óvintézkedésként indokolt" - 110 milliárd forintos zárolást 
rendelt el az idei költségvetési hiánycél tartása érdekében. Az egyes 
tárcák augusztus 1-ig kaptak határidőt a reájuk eső részösszeg 
szakterületeik közötti megosztására. Mivel az intézkedés 2,7 milliárd 
forintos összeggel a Belügyminisztériumot is érinti és a határidő lejárt, 
megkereséssel fordultunk a tárcához, a részletekre vontakozó 
információk beszerzése érdekében. 
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Jó munkához idő kell! 
2014. aug. 8. 
 

Így tartja a mondás, és ezt sajnos az év elejétől törvényi szinten már lehetővé tett cafetéria 
keret lakáshitel törlesztésre való felhasználásának végrehajtása során kollégáink a saját 
bőrükön is megtapasztalták, illetve tapasztalják. A történetnek ugyanis még nincs vége. Az 
Szja. tv. január 1-jei módosulása, majd a negyedév elteltével április elején megjelent NGM 
rendelet után újabb 4 hónap elteltével adta ki a Belügyminisztérium a maga  (6 soros) 
cafetériás normamódosítását, de még a rendőrségi cafetéria utasítás módosítására is 
szükség van ahhoz, hogy a törvényi lehetőségből tényleges igénybevétel legyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hány bőre van a rendőrnek? 
2014. aug. 6. 
 

…  vagy lehetne pontosabban kezdenem, talán így: Mennyi ruha van rajta? A nagy 
megtakarítások korát éljük, állítólag. Eközben a rend őreit még mindig ruházzák, persze 
most finomabban (szerencsére 2006 most pihentetve van). A felháborodás általános, hisz 
ismét ruhaszemlék időszakát éljük. 

  

Újult izgalommal vártuk, mi hiányozhat még a szekrényünkből, mi rozsdásodik (varrótű) 
készletünkben, kell- e még fésű a kihullt hajunk igazításához? 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ FRSZ - MAKASZ TAGASÁGI IGAZOLVÁNNYAL LÁTJUK EL TAGJAINKAT! 
2014. aug. 6. 
 

Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy 2014. szeptember 01-től a régi FRSZ - 
MAKASZ tagsági igazolványt újra cseréljük, mivel a régi kártyák érvényességi 
idejének meghosszabbítása technikailag már nem volt lehetséges. A képen is látható 
új plasztikkártya továbbra is kettős funkcióval bír: egyrészt igazolja birtokosának 
szakszervezeti tagságát, valamint az FRSZ által nyújtott szolgáltatások és 
kedvezmények igénybevételére való jogosultságot, másrészt feljogosít a MAKASZ 
által szervezett országos kedvezményrendszer igénybevételére is! Az új tagsági 
igazolványt a titkároktól lehet átvenni, augusztus 11-étől kezdődően. Kérjük 
tagjainkat, hogy az igazolványcsere érdekében keressék tagszervezeti 
tisztségviselőiket.  
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FRSZ 24 órás horgászverseny: Biriben, a Kertalja horgásztavon - 
fényképekkel frissített cikk! 
2014. aug. 6. 

 
 

2014. július 04-05-én új helyszínen, harmadik alkalommal került sor a Független 
Rendőr Szakszervezet Nyírbátori Határrendész Tagszervezet (Jakab István titkár-
helyettes, Szikora Zoltán gazdasági-felelős és Molnár Zsolt titkár) szervezésében a 
24 órás horgászverseny. Beszámolónk és fényképalbumunk az alábbiakban 
tekinthető meg. 
 
 
 
 
 

20 % kedvezmény FRSZ tagoknak a Vásárosnaményi Szilva Termál- és 
Wellnessfürdőben 
2014. aug. 5. 

 
A Vásárosneményi Szilva Termál- és Wellness Fürdőt üzemeltető Vitka Nonprofit Kft-
vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján a fürdő az aktuális napi belépő 
árából az FRSZ tagjai és családtagjai (együttesen maximum 5 fő) számára 20% 
árkedvezményt, valamint az aktuális bérletei árából sávosan 20-50 % kedvezményt 
biztosít (30 alkalmas bérlet esetén 50 %). 
 
 
 
 

Tisztes megélhetést biztosító életpálya-modell kialakítását tartja 
szükségesnek a BÉT Munkavállalói Oldala 
2014. aug. 4. 
 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldala (BÉT MVO) olyan életpálya-modell 
kialakítását tartja szükségesnek, amely a közszféra / rendvédelem / honvédelem valamennyi 
munkavállalójának tisztes megélhetést és megfelelő jövedelmet biztosít. A közszolgálati 
életpálya-modell "átfogó koncepciójának" kidolgozásához készített javaslatban a Munkavállalói 
Oldal azt is jelezte a BM számára, hogy közalkalmazottak anyagi és egzisztenciális helyzetük 
megoldását, javítását is elengedhetetlennek tartja. A BÉT MVO álláspontját Powell Pál oldal 
elnök úr küldte meg a minisztériumnak, amit az alábbiakban teszünk közzé. 
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2014. július 

Nem "csak" 40 ezer volt szolgálati nyugdíjas, hanem a magyar 
jogállamiság szenvedett jogerős vereséget 
2014. júl. 22. 

 
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának múlt pénteken nyilvánosságra 
hozott jogerős 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 
csöklentéssel súlytotta. A bíróság által elbírált három panasz közül az egyiket az 
FRSZ felkérésére a Magyar Helsinki Bizottság szakjogászai készítették el és 
nyújtották be. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 

Mi történt a RÉT-en? 
2014. júl. 14. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) mai ülésén ismét számos közérdeklődésre számot 
tartó probléma került napirendre. Szó esett - egyebek mellett - a cafetéria lakáshitel törlesztésre 
való felhasználásához szükséges jogalkotás állásáról, a ruházati ellátásról, a számfejtési 
problémák elhárításáról, az akciószolgálati pótlékra való jogosultságról. Mindezekről és az ülésen 
megvitatott egyéb kérdésekről az alábbiakban letölthető főtitkári tájékoztatóban számolunk be 
részletesen. 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyik kutya másik eb! Ismét érdekes és persze jogszerűtlen 
foglalkoztatásra derült fény! 
2014. júl. 11. 

 
Bács-Kiskun megyében egyes kinevezésük szerint II/II. beosztásban lévő járőrök, 
valójában II/III. besorolású kutyavezetői beosztást látnak el, mindenféle 
ellentételezés nélkül. Elvégezték a kutyavezetői szaktanfolyamot, vállalják a kutyával 
való (munkaidőn túli) foglalkozást, etetést és egyéb terheket, s mit kapnak cserébe, 
hogy ők nem kutyavezetők, hanem járőrök, mégpedig kutyás járőrök… Egy nem 
létező, de ténylegesen kutyavezetői beosztást töltenek be egy alacsonyabb járőri 
illetményért. Pofátlanság! 
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Adatátviteli hiba okozta a téves tájékoztatást: a rendőrségi dolgozók 2015. 
augusztus 31-ig vehetik igénybe a támogatást 
2014. júl. 11. 

 
A BM Személyügyi Főosztályának megkeresésünkre adott tájékoztatása szerint a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány által a rendőrségi dolgozók számára idén kiírt pályázat nyertesei a 
2015. augusztus 31-ig megkezdett üdülésekre vehetik igénybe a támogatást. Emlékezetes, 
hogy az FRSZ néhány nappal korábban éppen ezért fordult megkereséssel a minnisztériumhoz, 
mert kollégáink a pályázati kiírásban foglaltaktól eltérő tájékoztatást kaptak az MNÜA-tól. A BM 
szerint a hibát egy adatátviteli probléma okozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Javaslatokat kért a BM a közszolgálati életpálya-modell kidolgozásához 
2014. júl. 11. 

 
A Belügyminisztérium újonnan kinevezett személyügyi helyettes államtitkára  a napokban javaslatokat 
kért a fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeteitől a közszolgálati életpálya-modell "átfogó 
koncepciójának" kidolgozásához. 

A helyettes államtitkár levele szerint az új közszolgálati életpálya elkövetkező időszakban 
megvalósításra tervezett elemei különösen az új előmeneteli és illetményrendszer, a lakhatási 
támogatási rendszer, valamint egy megtakarítás jellegű biztosítási konstrukció kidolgozása és 
bevezetése. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 

Hasznos információ: családi kedvezmény szolgálati járandóságban 
részesülőknek 
2014. júl. 10. 

 
2012. január 1-jétől a korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot a személyi jövedelemadóval 
megegyező összeggel (16 %) csökkentve folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. 

Tekintettel arra, hogy e két ellátás kívül esik a személyi jövedelemadó rendszerén, ezen csökkentéssel 
szemben a családi kedvezmény is csak speciális szabályozás alapján számolható el. 
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Lapszemle: Jövőre sem terveznek a közszférában béremelést 
2014. júl. 9. 
 

A 2015-ös költségvetés tervezési köriratának egyik legérdekesebb része, hogy 
mindössze egyetlen számadat szerepel benne, mely iránymutatásként szolgálhat a 
tárcák számára. A dokumentum létszámra és juttatásokra vonatkozó adatai szerint a 
tárcák létszáma az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintrehozásával 
növelhető. A tervezés első szakaszában viszont változatlan mértékű 
illetményalappal/alapilletménnyel és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, 
a személyi juttatás előirányzat illetményfejlesztés címén nem növelhető. 
 
 
 
 
 

Lapszemle: "Ha Orbán akarja, biztosan végrehajtják" 
2014. júl. 8. 
 

Biztonságosabb, stabilabb és kiszámíthatóbb életpályát ígért a rendőröknek Orbán 
Viktor. Rendvédelmiek életpályamodelljéből már több is készült, ezek eddig mind a 
kukában végezték. Mint megtudtuk, folyik az előkészítés, csakhogy egy ilyen 
megvalósításának igazán fontos eleme a bérkérdés – ám fizetésrendezés a 
megkérdezettek szerint nem igazán várható - írta a HVG. 
 
 
 
 
 
 
 

Van élet délen - családi nap Kiskunhalason 
2014. júl. 6. 

 
2014. május 31-én a kiskunhalasi Őrzött Szállás állománya részére egy Családi nap 
került megrendezésre a kiskunhalasi Sóstó területén, melyet helyi tagszervezet 
támogatott. Az időjárás előrejelzés kaotikussága sem akadályozta meg a 
rendezvény tervezését- kollégák tömkelege figyelte, elemezte a meteorológia 
szolgálatok havi, heti, majd a napi kimutatásait. Felvetődött egy esetleges „Tlalok- 
azték esősisten” engesztelésére szolgáló áldozat lehetősége is. A kiírt dátum és hely 
több alkalommal változott- de ez csak a szűk tervezőcsapat asztalát és elméjét 
terhelte. Szerencsére a kisebb módosítások és finomítások mellett, a végére minden 
a helyére került. 
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Meddig vehetik igénybe a rendőrségi dolgozók az üdülési támogatást? 
2014. júl. 2. 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által a rendőrségi dolgozók és gyermekeik részére meghírdetett kedvezményes üdülési 
pályázattal kapcsolatban ismételten megkereséssel fordultunk a BM személyügyi vezetőjéhez. A meghirdetett üdülési pályázatban 
és a Belügyminisztériumban június 11–én e tárgyban megtartott tájékoztató során is azt az információt adták, hogy az elnyert 
támogatás a 2015. augusztus 31–ig megkezdett üdülésekre vehető igénybe. Ennek ellentmondva a sikeresen pályázó és az önerőt 
befizetett kollégákat az MNÜA levélben arról értesítette, hogy a támogatást legkésőbb 2014. december 31-ig vehetik igénybe. 
Egyrészt az üdülési lehetőségek kimerülése, másrészt a dolgozói részről felmerülő egyéni körülmények miatt is több kollégát 
hátrányosan érint az újabb utólagos negatív változtatás. 
 

Meghívó a Sárbogárdi rendőrök Családi Napjára 
2014. júl. 2. 

 
A Sárbogárdi Rendőrkaptányság idén is megrendezi Családi Napját. A 
rendezvényre 2014. július 5-én kerül sor a Rétimajorban. A szervezők színes 
programokkal, többek között kommandós és tűzoltó bemutatóval, 
horgászversennyel, a gyermekeket pedig átszóházzal, légvárral, rajzversennyel, 
ügyességi versennyekkel várják a szervezők. Részletek a letölthető felhívásban. 
 
 
 
 
 
 

Az ORFK szerint nem jár több utazási költségtérítés a vezényelteknek 
2014. júl. 2. 

Így foglalt állást az ORFK Hivatala az említett tárgykörben történt megkeresésünk 
nyomán. Pár héttel ezelőtt az e-útdíj ellenőrzéssel, illetve bírságolással összefüggő 
rendőri feladatokban résztvevő, más helységbe vezényelt kollégák ügyében 
fordultunk az ORFK Hivatalához, mert álláspontunk szerint a Hszt. 113. § (1) 
bekezdésére tekintettel a saját gépjárművel történő munkába járás esetén a 
kinevezés, illetve vezénylés szerinti szolgálatteljesítési hely közötti távolságra nem 
az általános 9 Ft/km gépkocsi költségtérítés, hanem teljes összegű (üzemanyag + 9 
Ft) ellentételezés járna a kollégáknak. Az ORFK Hivatal vezetőjének válaszában 
foglaltak szerint azonban a Hszt. 113. § (1) bekezdése szerinti „teljes” költségtérítés 
kizárólag azon dolgozói kiadásokra vonatkoztatható, melyek szorosan a vezénylés 
végrehajtása miatt keletkeztek. 
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2014. június  

Orbán: az egyik legnagyobb adósság a rendvédelmi életpályamodell 
kialakítása 
2014. jún. 29. 
 

Orbán Viktor miniszterelnök szerint nehéz munkával, de sikerült elérni, hogy 
Magyarországon az egyenruha többé nem félelmet ébreszt, hanem tiszteletet 
parancsol. A kormányfő ezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának vasárnapi tisztavatási ünnepségén mondta, a budai Várban. Beszédében 
az egyik legnagyobb adósságnak a rendvédelmi életpályamodell kialakítását 
nevezte, jelezve: kiemelten fontos feladatnak tartja e munka elvégzését, hogy 
tervezhetőbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és stabilabb legyen az ágazatban 
dolgozók életpályája - adta hírül a Magyar Nemzet. 
 
 
 
 

LAPSZEMLE: Mindenhol bevezetik a 24 órás rendőri jelenlétet 
2014. jún. 26. 
 

Az egész országban bevezeti a rendőrség a korábban csak öt észak-keleti megyében bevezetett, 24 órás 
rendőri jelenlétet biztosító programot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden településen a bűnügyi 
és közbiztonsági igényeknek megfelelően biztosít járőrszolgálatot a rendőrség. Lesz olyan település, ahol 
visszatérő ellenőrzésekre lehet számítani, de olyan is, ahol állandó rendőri jelenlétre kell számítani 
mindaddig, amíg indokolt. Ha kell, a Készenléti Rendőrség is besegít a megyei főkapitányságoknak - adta 
hírül az M1 Híradója. A kérdés már csak az, hogy az egyébként is túlterhelt, a napi szolgálati feldatatokat 
is csak folyamatos túlórázással teljesíteni képes állomány miként fogja bírni az újabb plusz feldatok 
ellátását? 
 
 
 
 
 
 

Az elfelejtett állomány - interjú Pongó Gézával, az FRSZ főtitkárával 
2014. jún. 26. 
 

A 2010-ben alakult Orbán-kormány nem váltotta be a rendőri állománynak tett 
ígéreteit – e mulasztását remélhetőleg pótolja a rendelkezésére álló négy évben – 
nyilatkozza Pongó Géza. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára egyben 
reményét fejezi ki, hogy a kabinet számára a jövőben elfogadható tárgyalópartner 
lesz a tagjainak érdekében fellépő, apolitikus szakszervezet. 
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Nemzedékek biztonságáért: nemes szándékú, jól működő alapítvány 
2014. jún. 24. 
 

Goethe-től választottak mottót a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagjai az 
idei programok bemutatásához. A „Tevékenység teszi az embert boldoggá” esetükben nem egyszerű 
jelszó, hanem vezérelv. Azok az aktivisták, akiknek jelentős része ma már a jól megérdemelt nyugdíjat 
élvezi, korábban maguk is a rendvédelmi szerveknél teljesítettek szolgálatot: rendőrként, határőrként, 
tűzoltóként, a büntetés-végrehajtásban vagy éppen a polgári védelemben töltöttek be felelős beosztást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2307 nyertes pályázattal 7721 fő rendőr-család üdülhet 
2014. jún. 13. 
 

A BM Személyügyi Főosztály vezetője a június 11-én tájékoztatót tartott a 
rendvédelmi szakszervezetek részére a május 16-al lezárult Erzsébet-program 
keretében kiírt üdülési pályázat eredményéről és tapasztalatairól. A rendvédelem 
egészét tekintve 400 millió Ft keretösszeg a rendőrségi, büntetés-végrehajtási, és 
az egyéb rendvédelmi szerveknél 3652 fő pályázatát fedezte, melynek keretében 
12,5 ezer fő (a rendvédelmi dolgozó valamint családtagjai) kedvezményes üdülésére 
nyílik lehetőség. Sajnos ugyanakkor több mint 5000 pályázatot el kellett utasítani 
kerethiány miatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKASZ matek - avagy a kedvezménykártya tudatos használata 
2014. jún. 13. 

Tagjaink előtt ismeretes, hogy az FRSZ tagsági igazolvány a MAKASZ 
kedvezménykártyájának segítségével egy komplex engedményrendszert tesz 
elérhetővé. A célirányosan, csak a szakszervezeti tagság részére kialakított és 10 
éve folyamatosan fejlesztett kedvezményrendszer az élet majd minden területén 
biztosít különböző mértékű, de minden esetben számottevő árengedményeket. 
Amennyiben vásárlás, vagy valamely szolgáltatás megrendelése előtt néhány percet 
rászánunk és tájékozódunk a MAKASZ kedvezményekről, akkor éves szinten több 
tízezer  forintos megtakarítást is elérhetünk. A MAKASZ matek itt 
tanulmányozható. 
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Ebben a ciklusban lesz rendőri életpályamodell - mondta Pintér 
2014. jún. 12. 
 

Ebben a ciklusban lesz rendőri életpályamodell - jelentette be Pintér Sándor 
belügyminiszter a honvédelmi és rendészeti bizottság, valamint a nemzetbiztonsági 
bizottság együttes ülésén miniszterjelölti meghallgatásán. Bízunk benne, hogy ez az 
ígéret nem jut a 4 évvel ezelőtti sorsára, amiből a hivatásos állomány számos 
jogosultságnak megvonásán túl gyakorlatilag semmi nem valósult meg. 
 
 
 
 
 
 
 

Hévíz - Takács Apartmanház: 15 % kedvezmény FRSZ tagoknak 
2014. jún. 11. 
 

A Takács Apartmanház a méltán híres hévízi gyógy tótól 900 m-re, csendes, nyugodt 
környezetben található. Új partnerünk az FRSZ tagoknak, tagsági igazolványuk 
bemutatása esetén 15 % kedvezményt biztosít aktuális áraiból! Részletek az 
alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hűségpénz jövője 
2014. jún. 5. 

 
Mint ismeretes 2009. májustól 2011. december 31-ig köthettek szerződést a munkáltatóval azon 
hivatásos állományú rendőrök, illetve büntetésvégrehajtási dolgozók, akik legalább 25 év 
nyugdíjjogszerző szolgálati idővel rendelkeztek, és vállalták, hogy 3-5 évig nem szüntetik meg 
szolgálati viszonyukat. Ennek ellentételezéseként havi 50.000 Ft „hűségpénzben” részesültek. A 
2009-ben megállapodást kötöttek szerződései és havi rendszeres juttatása ez évben fut ki, ami a 
rendőrségen ezernél is több kollégát érint. A kérdés megvitatását, a helyzet rendezését és 
valamilyen kompenzáció bevezetését már többször alkalommal kezdeményeztük, mind a 
rendőrség, mind a rendvédelmi tárca vezetésénél. Mindezidáig azonban csak a probléma 
rendezésére tett, konkrétumok nélküli ígéretek hangzottak el. Részletek az alábbiakban.  
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A ruhapénz szervenként, azon belül állománycsoportonként 
differenciáltan kerül kifizetésre 
2014. jún. 4. 

 
Amint arról korábban már beszámoltunk a ruhapénz kifizetésére június 30-ig kerül sor. A BM a 
múlt heti szakértői egyeztetésen elhangzottakat merősítve azt a tájékoztatást adta számunkra, 
hogy a idén a természetbeni ellátásra figyelemmel az éves ruházati utánpótlási ellátmány 
szervenként, illetve azon belül állománycsoportonként differenciáltan, az éves ellátmány 80, 70, 
45, 40, illetve 20 %-ában kerül kifizetésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismét a taktikai övről 
2014. jún. 4. 

 
A rendszeresített taktikai öv használatával kapcsolatos korábbi megkeresésünkre az ORFK gyorsan 
reagált. Válaszuk lényege szerint az egyenruházati cikkek polgári ruházati cikkekkel történő vegyes 
viselését a vonatkozó ORFK utasítás tiltja, ezért nem lehet, de nem is kell az általunk példaként hozott 
rejtett viselésű fegyvertokot a taktikai övre felfűzni. Azt már mi jegyezzük meg, hogy szükséghelyzet 
esetén, amikor a rendfenntartásba be kell vonni az ilyen fegyverrel, és tokkal fölszerelt polgári ruhás 
kollégákat, akkor ők emiatt majd civilben lesznek kénytelenk szolgálatot ellátni, vagy kölcsön kérhetik 
az egyenruhások felszerelését, vagy mégis csak az egyébként tiltott maszek tokkal mennek 
szolgálatba. 
 
 
 

Miért késik a bűnmegelőzési előadók laptoppal való ellátása? 
2014. jún. 4. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2014. március 17-ei ülésén tájékoztatást és intézkedést 
kértünk a bűnmegelőzési előadók informatikai ellátásának elmaradása miatt. Az ORFK gazdasági 
szakterületétől kapott válasz szerint „a 100 db notebook beszerzésére megkapták az engedélyt a 
Miniszterelnökségtől, a beszerzési dokumentációt eljuttatták az NFM-be. Az eszközök várhatóan 
2014. április első felében fognak beérkezni". A válaszban foglaltakkal ellentétben információink 
szerint a kollégák technikai ellátása még mindig nem valósult meg, ezért ismételten az ORFK-hoz 
fordultunk. 
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2014. május  

Az egyenruhacsere idén lezárul, a ruhapénz visszatartása azonban 
sokaknál várhatóan nem, az elszámolás elhúzódása miatt 
2014. máj. 29. 
 

A 2014. évi ruházati ellátás tárgyában a BM-ben megtartott szakmai egyeztetésen Dr. Tóth László 
helyettes államtitkár megerősítette, hogy a hivatásos állomány ruházatának egységesítési folyamata - 
ami 2010-től vette kezdetét - ez évben lezárul. (Az elmúlt években 23 ruházati cikk és 5 ékítmény 
rendszerbe állítása valósult meg.) Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a folyamat lezárulása a ruházati 
cikkösszetételre értendő, és nem az elszámolásra, ami áthúzódhat, ha netán még túlellátás áll fenn 
valaki esetében. Ez abból adódhat, ha a korábbi években visszatartott ruhapénz terhére természetben 
kiadott ruházati cikkek ára magasabb volt, mint a visszatartott ruhapénz-rész. Részletek az 
alábbiakban. A ruhapénz témájához kapcsolódóan ismételten felmerült, hogy a közalkalmazotti 
állomány tekintetében is meg kellene vizsgálnia a minisztériumnak a ruhapénz jogintézményének 
visszaállítási lehetőségét. 
 

Rövid hír: a BÉT következő ülése elé kerülhet a számfejtési probléma 
2014. máj. 29. 

Amint arról néhány napja hírt adtunk, az április elejei bérkifizetéskor - programhiba miatt - sok kollágánk 
nem kapta meg hiánytalanul a járandóságát. Az adókedvezmények jóváírásával összefüggésben 
felmerült számfejtési problémát az ORFK-tól kapott tájékoztatás szerint a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések belső ellentmondásai okozzák, ezért a Belügyi Érdekegyeztető Tanács titkáránál 
kiegészítettük korábbi javaslatainkat és kezdeményeztük ezen téma napirendre tűzését is az 
érdekegyeztető fórum néhány héten belül várhatóan összehívásra kerülő ülésén. 
 
 
 
 

Lapszemle: a beindult korhatáremelés már érezteti hatását 
2014. máj. 29. 
 

Az év első negyedében megállt a nyugdíjrendszerbe belépők száma, sőt a nyugdíjasok száma, ha csak 
kis mértékben is, de csökkent. Ez utóbbi a beinduló korhatáremelés következménye. A nyugdíjak messze 
az infláció felett emelkedtek, a legnagyobb összegű nyugdíjat továbbra is a volt fegyveres dolgozók kapják 
- olvasható a szakszervezetek.hu cikkében. 
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24 ÓRÁS HORGÁSZVERSENYT SZERVEZ JÚLIUS 04-05-ÉN A NYÍRBÁTORI 
HATÁRRENDÉSZ TAGSZERVEZET 
2014. máj. 29. 

 
A FRSZ Nyírbátori Határrendész Tagszervezete - a tavalyi sikeres rendezvény után - ismét 24 órás 
horgászversenyt szervez 2014. július 04-05-én Biriben, a Kertalja Horgásztavon. A versenyre csak kétfős 
csapatok nevezhetnek, FRSZ tagok számára: 3.500,- Ft/fő, más jelentkezők 5.000,- Ft/fő díj 
befizetésével. Nevezési határidő: 2014. június 23. További fontos részletek és a jelentkezési lap az 
alábbiakban olvasható, illetve tölthető le.  
 
 
 
 
 

 

Jogszabályok közötti ellentmondás okozza az adókedvezmények 
jóváírásának téves számfejtését 
2014. máj. 27. 

 
Tisztségviselőink, illetve tagjaink problémaként jelezték irányunkba, hogy már az április elejei 
bérkifizetéskor - programhiba miatt - nem kapták meg hiánytalanul a járandóságukat. Az 
adókedvezmények jóváírásával összefüggésben felmerült számfejtési probléma megoldása érdekében 
az ORFK gazdasági főigazgatójához fordultunk. Kovács István tábornok úr gyorsan reagált 
felvetésünkre, amit ez úton is megköszönünk!  

 

 

 

 Idei	ruhapénz	‐	tervezet	már	van	
2014. máj. 27. 

 
Soron kívüli véleményezésre május utolsó hetében küldte meg véleményezésre a Belügyminisztérium az 
idei ruhapénz kifizetését szabályozó rendelet tervezetét. Mint köztudott a Hszt. a belügyminisztert 
hatalmazza fel ezzel a jogkörrel, ami alapján évek óta általában csak a fele ruhapénzt kapják meg pénzben 
a kollégák, míg a fennmaradó rész terhére természetbeni ellátásban részesülnek. Az idén sem lesz 
másként. 
 
 
 
 

Véleményünk szerint vezénylés esetén teljes összegű költségtérítés illeti 
meg a hivatásos állomány tagját 
2014. máj. 26. 

 
Az e-útdíj ellenőrzéssel és bírságolással kapcsolatban a rendőrségre háruló feladatok ellátása érdekében 
gyakorta kerül sor a hivatásos állomány tagjainak más helyiségbe vezénylésére, ami gyakran több tíz, akár 
50 km plusz utazást is jelent a kollégáknak. A probléma az utazási költségek megtérítése körében merül 
fel, amit - saját gépkocsi használat esetén - az általános szabályok szerinti csupán 9 Ft/km mértékben 
fizetnek a munkáltatók. Ezzel szemben az FRSZ véleménye szerint kollágáinkat jogszerűen teljes 
összegű, a felmerült költségeket ténylegesen fedező ellentételezés illetné meg. A helyzet tisztázása és a 
jogos járandóságok biztosítása érdekében megkereséssel fordultunk az ORFK-hoz. 
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Az FRSZ csapata is részt vett a HOSZ 24 órás horgászversenyén 
2014. máj. 26. 
 

A Honvédszakszervezet főtitkárának meghívására az FRSZ is képviseltethette magát a honvédek által 
Móron, az Ezerjó Major Horgásztavon május 24-25-én megrendezett 24 órás horgászversennyen. Az 
FRSZ-HO.KED.LI néven induló Fejér megyei tagjainkból verbuválódott csapata (Tomkovics László, 
Bognár János és Enczi József) a középmezőnyben végzett.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tucatnál is több probléma megvitatása érdekében kezdeményeztük a BÉT 
összehívását 
2014. máj. 21. 
 

Bár a kormányalakítás csigalassúsággal folyik, az élet nem állhat meg, tagjaink problémáit mielőbb 
szeretnénk orvosolni. Tekintettel arra, hogy a belügyi tárca vezetőjének személye - a miniszterelnök korábbi 
bejelentése - szerint nem változik, az FRSZ tucanyinál is több probléma megoldása érdekében 
kezdeményezte a Belügyi Érdekegyeztető Tanács összehívását. A szállóhasználati díjaktól kezdve, a a 
fegyveres biztonsági őrök foglalkoztatási problémáin és veszélyességi pótlékán, valamint a lassan kifutó 
hűségpénz kompenzációján keresztül a bérkompenzációs anomáliákig terjedően számos téma 
megvitatására tettünk előterjesztést. 
 
 

NE HAGYD JOGOS JÁRANDÓSÁGODAT VESZNI! AZ AKCIÓSZOLGÁLATI 
PÓTLÉK NEKED IS JÁR! 
2014. máj. 19. 

 
Az FRSZ országosan több pert nyert a fokozott elrendeléseken, akciókban részt vettek akciószolgálati 
pótlékra való jogosultságának ügyében. A Kúria is hatályában fenntartotta ezen kedvező ítéleteket. Egyes 
megyékben teljes éves szolgálatok kerülnek pótlékkal történő megfizetésre. A megyei főkapitányságok egy 
része már nem is fellebbez az ítéletek ellen. Akik tehát az elmúlt 3 évben részt vettek ilyen feladatokban, és 
szeretnék elérni, hogy a pótlékok részükre megfizetésre kerüljenek, keressék a Független Rendőr 
Szakszervezet jogtanácsosait. 
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Sok vagy kevés az 500.000 Ft? 
2014. máj. 19. 

Ez relatív, lakást venni kevés, ott hagyni valahol sok. És sokan ott hagyják. Szakszervezeti tagunk a BRFK 
állományában dolgozott, amikor a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és a rendőrség 
közös szervezésében megrendezett labdarúgó tornán kereszt- és oldalsó térdszalag-szakadást 
szenvedett. A balesetet a BRFK határozatával szolgálati (üzemi) balesetnek minősítette. Kollégánk 
szolgálati jegyeken előterjesztette kártérítési igényét, melyben egyrészt vagyoni, másrészt nem vagyoni 
kárának megtérítését kérte. Az Őt jogosan megillető összeghez azonban csak Jogsegélyszolgálatunk 
segítségével tudott hozzájutni. 
 
 

Mikor fizetik a ruhapénzt és mikortól lehet a cafetériát lakáshitelre 
fordítani? 
2014. máj. 19. 

Fenti kérdésekkel fordultunk a belügyminiszterhez, mivel a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács múlt heti 
ülésén kérdéseinkre nem kaptunk egyértelmű válaszokat az ORFK képviselőitől. Levelünk az alábbiakban 
olvasható. 
 
 
 
 

 

Beszámoló az FRSZ 2014. évi Országos Vándor Horgászversenyéről 
2014. máj. 19. 

 
Az FRSZ borsod megyei elnöksége a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezte az Országos 
Vándor Horgászversenyt. Az időjárás kegyes volt a szervezőkkel, így az indulók gyakorlatilag optimális 
körülmények között vehették fel a versenyt egymással és a halakkal. Beszámolónk és fényképalbumunk az 
alábbiakban tekinthető meg. 
 
 
 
 
 

Még sem tökéletes a taktikai öv 
2014. máj. 19. 
 

Az újonnan rendszeresített taktikai öv gyakorlati használati problémáit a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 
(RÉT) ülésein többször is jeleztük, illetve tárgyaltuk. A legutóbbi, hétfői (május 12-ei) RÉT ülésen 
kezdeményezésünkre ismételten napirenden szerepelt a probléma megvitatása, mellyel kapcsolatban azt a 
választ kaptuk, hogy bár valóban voltak korábban problémák - egészen pontosan a PA 63-as fegyvertok 
vonatkozásában - de azok kiküszöbölése azóta megtörtént. Borsod megyei kollégáink azonban az ORFK 
álláspontját megkérdőjelező fényképeket juttattak el hozzánk, ezért a probléma orvoslása érdekében 
ismételten megkereséssel fordultunk az ORFK-hoz. 
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Beszámoló a RÉT ülésről 
2014. máj. 13. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei harmadik ülésén ismét számos probléma, 
megválaszolandó kérdés került napirendre. Szó esett a bérkompenzációról, a pótlékokról, a 
többletmunka díjazásáról és természetesen a ruhapénz kifizetéséről is. Sajnos a kollégáinkat 
napjainkban leginkább foglalkoztató kérdés vonatkozásában nem lettünk sokkal okosabbak, mivel a 
jelenlevő rendőri vezetők csak az általunk is ismert jogszabályi rendelkezéseket ismételték meg, de sem 
a kifizetés várható időpontjáról, sem a visszatartás mértékéről nem tudtak (vagy nem akartak) konkrét 
kijelentéseket tenni. 
 
 
 
 

A szabolcsi válasz szerint a munkavállalók bér- és pótlékkompenzációja 
rendben 
2014. máj. 8. 
 

Március végén megkereséssel fordultunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK vezetőjéhez a fegyveres 
biztonsági őrként dolgozó munkavállaló tagjaink bérkompenzációban részesítése, valamint az új Munka 
Törvénykönyve (Mt.) miatti pótlékveszteség ellentételezésének problémájával kapcsolatban. A dolgozói 
jelzések szerint a kormányrendelet szerinti bérkompenzációt azonos feltételek mellett egyik megyében 
folyósítják, míg Szabolcsban nem, és még csak megfelelő indokolást sem kapnak az igény elutasítás okáról 
a munkáltatótól. Az Mt.-változás miatti pótlékveszteség ellentételezésével - amiről pedig korábban 
rendőrségi és minisztériumi döntés is született - hasonló a helyzet, a szakszervezetünkhöz eljutott 
információk szerint. A napokban érkezett megyei főkapitányi válasz szerint mind a bér-, mind a 
pótlékkompenzáció szabályszerűen került végrehajtásra. Egy következtetés biztosan adódik a történetből: 

a 2012-ben bevezetett bérkompenzáció egyre kuszább, átláthatatlanabb és igazságtlan éltehelyzeteket eredményez, melynek 
alapvető oka az, hogy az elmúlt években elmaradt az illetmények emelése. Bízunk benne, hogy az ország sokat emlegetett jobb 
teljesítménye mielőbb lehetővé teszi a rendőrségi dolgozók illetményének emelését is.  

A BRFK - megkeresésünkre adott válasza - szerint szabályszerűen emelték 
a közalkalmazotti illetményeket 
2014. máj. 8. 

 
Március végén megkereséssel fordultunk a BRFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetőjéhez, mivel a 
fővárosi rendőri szervnél dolgozó közalkalmazott tagjaink tájékoztatása szerint a január 1-jei kötelező 
fizetési fokozat előresorolás nem a jogszabályoknak megfelelően került végrehajtásra. Az ORFK a 
márciusi soros RÉT (Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács) ülésen maga is úgy foglalt állást, hogy a bruttó 
bérekben érvényre kell juttatni a közalkalmazotti bértábla, valamint a kollektív szerződésekben (KSZ) 
garantált illetménynövekedést. Mivel információink szerint ez a BRFK-n nem történt meg, ezért a BRFK 
szakterületi vezetőjéhez fordultunk. A napokban érkezett BRFK válasz szerint a főkapitányság a leírtak 
szerint járt el, azaz a közalkalmazottak bruttó összilletménye a fizetési fokozat előresorolással a bértábla 
és a KSZ szerinti bérnövekménnyel megemelésre került. 
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Orgovány Zoltán: jó munkát végez az állomány, de a körülmények nem a 
legideálisabbak 
2014. máj. 5. 

 
Az FRSZ dél-dunántúli területi elnöke - a Fejér Megyei Hírlapnak adott interjúban elismerően szólt a 
rendőrség eredményeiről, ám hozzátette: kevés szó esik arról, milyen körülmények között érték el ezt 
kollégái. Csak Fejér megyében közel 109 ezer volt a túlórák száma, és ebből csupán 11.500 írható a 
rendkívüli árvízhelyzet számlájára. További részletek itt 
 
 
 
 
 

 

2014. április  

RENDŐRÖK CSALÁDI NAPJA DUNAÚJVÁROSBAN 
2014. ápr. 28. 
 

Kötetlen és jó hangulatú napot töltöttek együtt a helyi rendőrök és a kapitánysághoz  tartozó őrsök 
dolgozói a családtagokkal együtt szombaton. Az FRSZ és a szakmai vezetés közösen látja 
vendégül immár 24 éve a kollégákat - számos támogató és segítő közreműködésével -, hogy egy 
kellemes, spontán programokkal tűzdelt napot töltsenek együtt, ki-ki férjével, feleségével, 
gyermekével együtt - hangsúlyozta Orgovány Zoltán megyei és területi elnök, aki elmondta azt is, 
hogy az idei szervezésből Kőhalmi Zoltán és Ács Szilvia vállalt oroszlánrészt.  
 
 
 

A szolgálati törvény pontosítását kéri az ombudsman 
2014. ápr. 23. 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak készenléti beosztásával 
kapcsolatos szolgálati törvény pontosítását és a készenléti pótlékemelés 
lehetőségének vizsgálatát kérte Pintér Sándor belügyminisztertől Székely László 
ombudsman. 
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VIP-Phone: kedvezmény mobiltelefonokra, tabletekre és tartozékokra, 
FRSZ tagoknak 
2014. ápr. 22. 

 
A VIP-Phonnal létrejött együttműködésünk hatására az FRSZ tagok 2.000 Ft,- 
kedvezménnyel vásárolhatnak kártyafüggetlen mobiltelefonokat, tableteket, és a 
tartozékokhoz is 10 % kedvezménnyel jutnak hozzzá. A kedvezményt az FRSZ tagok 
tagságuk igazolásával vehetik igénybe az alábbi címen található üzletben: 1138 
Budapest Váci út 136/c. 

 

 

 

 

 

 

 

2-ből 1 FRSZ siker az új ORFK normák eredménymérlege: a szállón 
elhelyezetteknek a jövőben automatikusan kell folyósítani a támogatást! 
2014. ápr. 16. 

A napokban két ORFK utasítás került kiadásra, az egyik az ORFK Lakásbizottság 
megváltozott jogszabályi környezethez igazított átalakításával, míg a másik a 
szállóhasználati díjakkal kapcsolatosan. Az előbbi vonatkozásában tett észrevételeinket 
sajnos nem vette figyelembe az ORFK, viszont a szállódíjak területén sikerült pozitív 
változtatást elérni. Az új eljárási rend alapján ugyanis nem kell külön kérelmet benyújtani 
a szállón elhelyezetteknek a munkáltatói támogatás biztosítása érdekében, hanem azt 
automatikusan, a szálló igénybevételéért fizetett használati díj levonásával együtt fogják 
ezután folyósítani. 
 
 
 
 

Hotel Piroska, Bük - 2014. évi kedvezményes ajánlat FRSZ tagoknak 
2014. ápr. 16. 

 
Négycsillagos családi wellness Bükfürdőn! 5 nap / 4 éjszaka teljes ellátással, 39.800,- 
Ft/fő ártól FRSZ tagok számára! Teljes ellátás italfogyasztással, ingyenes elhelyezés 
kisgyermekeknek, ajándék masszázskupon, korlátlan wellness használat, és számos 
kikapcsolódási lehetőség. 
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Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításához szükséges 
BM utasítás módosítását kezdeményeztük 
2014. ápr. 11. 

 
A napokban hatályba lépett az adómentes munkáltatói lakáshitel törlesztés támogatás 
részletszabályait meghatározó 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet. A Belügyi 
Érdekegyeztető Tanács (BÉT) február 14-ei ülésén is szó esett arról, hogy a szóban 
forgó munkáltatói támogatás cafetéria körbe vonásának előfeltétele a szakmai 
végrehajtási rendelet megalkotása. Ez most megvalósult, de a tényleges folyósításhoz 
a rendvédelmi dolgozók ez évben választható cafetéria juttatásait meghatározó 3/2014. 
(I. 31.) BM utasítás módosítása (kiegészítése) is szükséges. Ennek felgyorsítását 
kezdeményezte az FRSZ a belügyminiszternél.  
 
 
 

KONSTRUKTÍV ÉRDEKEGYEZTETÉS SZABOLCSBAN 
2014. ápr. 8. 
 

2014. április első hetében dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok úr megbeszélésre hívta 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon működő szakszervezetek 
megyei vezetőit. A 4 éves szünet után összehívott egyeztetésen az FRSZ-t Lisovszki 
Tibor megyei elnök képviselte. Az alábbiakban megyei elnökünk beszámolóját tesszük 
közzé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkaszálta a rendelkezést az Ab - nagy kár, hogy már rég nincs hatályban 
2014. ápr. 8. 

Alaptörvény-ellenesnek találta az Alkotmánybíróság (Ab) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény jubileumi jutalomra való jogosultságával összefüggő egyik, 
már hatályon kívüli rendelkezését és megtiltotta annak alkalmazását a folyamatban 
lévő bírósági ügyekben - az erről szóló határozat kedden került fel az Ab honlapjára.  
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Már hatályos az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 
folyósításának szabályairól szóló rendelet 
2014. ápr. 8. 

 
Nagy érdeklődéssel várta sok munkáltató és munkavállaló az adómentesen adható 
lakáscélú hiteltörlesztési támogatás gyakorlati alkalmazását segítő jogszabály 
megjelenését. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. február végétől úgy 
rendelkezik, hogy az adópolitikáért felelős miniszter rendelete szabályozza a 
támogatás megvalósításának, bizonylatolásának részleteit. 2014. 04. 04-től hatályos 
az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet, amely tartalmazza a szükséges részletszabályokat és 
ezzel megindulhat a hiteltörlesztési támogatások nyújtása. Ehhez azonban a 
rendőrség vonatkozásában még szükséges a cafetéria juttatásokra vonatkozó BM 
utasítás kiegészítése és az ORFK utasítás módosítása is. Emlékezetes, hogy az FRSZ 
az év eleje óta szorgalmazza a juttatás igénybevételéhez szükséges normák 
megalkotását. Ennek mielőbbi megvalósulása érdekében ismételt megkeresésel 
fordulunk a belügyminisztériumhoz. 
 
 

Volt rendőrök jelentették fel rágalmazásért Pintér Sándort 
2014. ápr. 8. 

 
Rágalmazásért több volt rendőr feljelentette az ügyészségen Pintér Sándor 
belügyminisztert a Népszabadságnak adott interjúja miatt. Ebben a belügyér a szolgálati 
nyugdíjasokkal kapcsolatban azt mondta, hogy mindegyikük esetében felmerült a 
visszaélés gyanúja, amikor korkedvezménnyel mentek nyugdíjba a testülettől. 

  

 

 

 

 

Jogviszonyonként másként jár a cafetéria 
2014. ápr. 2. 
 

Március közepén az ORFK módosította a 2014. évi cafetéria szabályzatát, ami teljesen 
zavarossá tette a rendőrség személyi állományának idei cafetéria jogosultságát. Éveken 
keresztül a tárgyévi rendőrségi cafetéria szabályzók tételesen meghatározták a cafetéria 
szünetelésének esetköreit. Ez pedig oly módon történt, hogy valamennyi foglalkoztatási 
jogviszonyban állóra egységes szünetelési jogcímek vonatkoztak. Így azonos módon járt a 
cafetéria pl. a betegállomány vagy a munkavégzés alóli mentesítéssel párosuló felmentés 
idejére mind a hivatásos szolgálati jogviszonyban állóknak, mind a közalkalmazottaknak, 
munkavállalóknak, stb. egyaránt.  2014. évben ez másként lett ... 
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Somogyi nem ér a nevem - nem visszakozhat a munkáltató 
2014. ápr. 2. 
 

Jogellenesnek minősítette a bíróság a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azon 
eljárását, hogy a személyzeti elbeszélgetésen felajánlott és az érintett által elfogadott 
beosztásba való kinevezést mellőzte, és a korábbi beosztás szerinti kinevezést 
tartotta fenn a munkáltató, amelyhez alacsonyabb illetmény társult. A Kaposvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a magasabb beosztás illetménye 
különbözetének megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Nem mondhatja tehát a 
munkáltató, mintha a személyzeti elbeszélgetés gyermekjáték lenne, hogy „nem ér a 
nevem", mert a mondóka folytatásával kell számolnia ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úgy emelkedett a BRFK-s közalkalmazottak illetménye, hogy közben a 
kézhez kapott összeg nem változott 
2014. ápr. 2. 

 
A címben említett helyzet nem paradoxon, mivel idén számos rendőri szervnél a 
kötelező előresorolás úgy került végrehajtásra, hogy a fizetési fokozat változással együtt 
járó szorzószámváltozás illetménykülönbsége (kb. 2.000 Ft-os emelkedés) a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből került levonásra, így a dolgozók 
összilletménye nem változott. Kifogásunkra, az ORFK - a RÉT legutóbbi ülésen - 
megerősítette, hogy a bértábla szerinti, illetve a kollektív szerződésekben garantált 
illetménynövekedést minden érintett közalkalmazott részére biztosítani kell. Sajnos ez a 
BRFK-n nem minden esetben valósult meg, sőt a 2012-ben hatályba lépett új Munka 
Törvénykönyve miatt bekövetkezett pótlékveszteség kompenzálásaként adott 
munkáltatói illetményeltérítés összege is csökkent a fizetési fokozat ugrással 
összefüggésben. A méltánytalan intézkedés felülvizsgálata érdekében a BRFK 
intézkedését kezdeményeztük.  
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Fejér megyében a hivatásos állomány 13 %-ának illetményét kellett 
kiegészíteni, hogy az elérje a bérminimumot 
2014. ápr. 2. 

 
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint idén 127 
hivatásos rendőr illetményét kellett kiegészíteni, mivel az elmaradt a (bruttó) 118 ezer 
forintos garantált bérminimumtól. Ez a megye hivatásos állományának több mint 13 %-
át teszi ki. Ide vezetett az illetményalap 6 éve tartó befagyasztása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRSZ kezdeményezés a szabolcsi fegyveres biztonsági őrök 
bérkompenzációja érdekében 
2014. ápr. 2. 
 

A 2012. évben hatályba lépett új Munka Törvénykönyve gyökeresen átalakította a 
pótlékrendszert. A korábbi délutáni pótlék megszűnt, és az „éjszakai pótlék" 
folyósításának feltételei és mértéke is a munkavállalók hátrányára változtak. Az új Mt. 
hatálybalépését követően a rendőrségi munkavállalók és közalkalmazottak által 
elszenvedett keresetveszteség kompenzálását kezdeményeztük, amit a BM és az 
ORFK is támogatott. Ez a kompenzáció azonban a szablcsi fegyveres biztonsági őrök 
esetében elmaradt, vagy időközben beolvadt valamilyen más jellegű 

bérkompenzációba. Ennek kivizsgálása és orvoslása érdekében fordultunk megkereséssel a megyei főkapitányhoz. 

Erzsébet-program: üdülési pályázat a rendőrség munkavállalói számára 
2014. ápr. 2. 

 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) - az Erzsébet-program keretében - a 
regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében páláyzatot 
hírdetett a rendőrség valamennyi munkavállalója számára. Az elnyerhető támogatást az 
Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja, mely felnőttek esetében 5 ezer, 3 és 
14 év közötti életkorú gyermekek esetben pedig 2.500,- FT önerő befizetése mellett 
vehető igénybe. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 16. 
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2014. március  

Túlterheltek és alulfizetettek a rendőrök 
2014. már. 25. 
 

Túlterheltek és alulfizetettek a rendőrök, s nincsenek jobb helyzetben a rendőrségen dolgozó 
közalkalmazottak sem - nyilatkozta Orgovány Zoltán területi elnök a Tolnai Népújságnak. A Tolna 
megyei évértékelő értekezletet követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a megye rendőrei rengeteget 
dolgoznak. A szakszervezet adatai szerint 48 ezer 250 túlórát teljesítettek a rendőrök Tolnában. 
Orgovány Zoltán úgy véli, alacsony bérek és bérfeszültségek jellemzik a rendőri szervezetet. Ez azt 
jelzi: annak ellenére, hogy plusz státuszokat kaptak, továbbra is kevesen vannak, hiszen a túlórák alatt 
is alaptevékenységet végeznek rendőreink az egész országban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szolgálati járandóságos özvegyének jár az özvegyi nyugdíj, de csak 
akkor ha megfelel az egyébként irányadó jogszabályi feltételeknek 
2014. már. 23. 
 

Nem minden szolgálati járandóságban részesülő özvegye kaphat özvegyi nyugdíjat, ehhez valamilyen 
feltételnek teljesülnie kell - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 
egy írásbeli kérdésre adott válaszából a Világgazdaságban. Doncsev István válaszában azt írta, hogy 
az özvegyi nyugdíj a hozzátartozói ellátások egyike, melynek jogosultsági feltételeit az elhunyt 
jogszerző és az özvegy szempontjaiból is vizsgálni kell. 

 

 

 

 

Újabb eredményes FRSZ fellépés, ezúttal a közalkalmazottak kötelező 
előresorolásból eredő béremelés ügyében 
2014. már. 21. 
 

Tagjaink jelzése nyomán még február elején megkereséssel fordultunk a Készenléti 
Rendőrség parancsnokához a közalkalmazottak január 1-jei fizetési fokozat 
előresorolásakor tapasztalt negatív munkáltatói eljárás felülvizsgálata és korrekciója 
érdekében. Megkeresésünk, majd az intézkedést sürgető újabb levelünk nyomán a 
napokban kaptunk választ a KR parancsnokától. A munkáltatói tájékoztatás szerint a 
fizetési fokozat változás szerinti illetményemelés összege utólag biztosításra kerül az 
érintett kollégák részére.  
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Ismét nyitva hagyták az EP petíciós bizottságában a szolgálati nyugdíj 
eltörlése elleni magyar panaszok ügyét 
2014. már. 21. 

 
A szolgálati nyugdíjak szolgálati járandósággá történt visszamenőleges hatályú 
leminősítésének kérdése egy év elteltével immár másodszor került az EP petíciós 
bizottságának napirendjére, az előző vita óta a kérdésben lényegében semmi nem történt. A 
vitában kikristályosodott, hogy az ügy alapjogi problémaként - és nem nyugdíjkérdésként - 
való kezelését akadályozza az EU alapjogi chartájának 51. cikke, amely kimondja: a charta 
rendelkezéseinek címzettjei az uniós intézményeken túl lehetnek ugyan az egyes tagállamok 
is, de csak annyiban, amennyiben az unió jogát hajtják végre. Vagyis a charta az uniós jog 
alkalmazási körét nem terjeszti ki azon túli területre, ami egyébként is az unió hatáskörébe 
tartozik. Az alapjogi charta nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az unió számára.  
 
 
 

Hamarosan megjelenik az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 
folyósításáról szóló rendelet 
2014. már. 20. 

 
A tárca március elején tette fel a honlapjára a tervezetet, amelynek alapján lehetővé válik, 
hogy a munkaadók, cafeteria-elemként adómentesen átvállalhassák munkavállalóik 
lakáscélú hiteltörlesztését. A változás ugyan már idén hatályba lépett az szja-törvényben, 
alkalmazásához azonban az NGM-rendelet is szükséges. A támogatás a méltányolható 
lakásigényig jár, ami az együttköltözők számától függ. A közigazgatási és társadalmi 
egyeztetés március 13-án zárult le. Ismeretes, hogy e rendelet megjelenésére vár az ORFK 
is, hiszen az abban foglaltak függvényében tudja majd módosítani a rendőrség állományára 
vonatkozó cafetéria utasítást. 
 
 
 

Becsempészett, hátrányos cafetéria módosítás 
2014. már. 20. 

 
Ismeretes, hogy a cafetéria keret lakáshitel törlesztésre fordításának várható bevezetése miatt 
az Országos Rendőr-főkapitányság módosította a rendőrség ez évi cafetéria szabályzóját. E 
szerint a március 17-ig tett írásbeli kérelem alapján szeptember 30-ig az éves helyi utazási 
bérlet kivételével fel lehet függesztetni a cafetéria kifizetést. Az FRSZ által kezdedményezett 
rendelkezés beiktatása mellet azonban egy kdvezőtlen szabállyal is kiegészítették az utasítást. 
E szerint az illetménnyel, távolléti díjjal nem fizetett 30 napot meghaladó távollét idejére a 
cafetéria jogosultság szünetel, ami azt jelenti, hogy a tartós betegállomány pl. a 
közalkalmazottak és munkavállalók tekintetében kieső időt fog jelenteni. Álláspontunk szerint 
a cafetéria juttatásokat azonos feltétellel kell biztosítania a munkáltatónak, ezért az FRSZ a 
hátrányos szabály felülvizsgálatát kezdeményezte. 
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Az ORFK pontosítani kérte a rendőrség létszámára vonatkozó téves 
adatközlésünket 
2014. már. 20. 

 
Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezeztője azzal a megkereséssel fordult 
szakszervezetünkhöz, hogy pontosítsuk a március 17-ei RÉT ülésről szóló főtitkári tájékoztatóban a 
rendőrség létszámára vonatkozóan megjelent téves adatokat. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr 
átirata szerint a rendőrség létszáma a 2010. június hónap óta eltelt időszakban - az általunk közölt adattal 
szemben - valójában 3.423 fővel emelkedett.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tovább folytatódik a rendőrség állományának elszegényedése - 
beszámoló a RÉT ülésről 
2014. már. 19. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei második ülésén egyértelművé vált, hogy 
tovább folytatódik a rendőrség állományának elszegényedése. A tiszthelyettesek 10 ezer 
forintos keresetkiegészítésén kívül az állomány többi tagja idén sem számíthat semmiféle 
bérfejlesztésre. Az illetmények elértéktelendését egyértelműen jelzi, hogy idén már az 
állomány 15 %-ának illetményét kellett kiegészíteni, hogy az legalább a minimálbért, illetve a 
garantált bérminimumot elérje és 14.000 fő, azaz kb. az állomány 1/3-ának kellett 
bérkompenzációt adni ahhoz, hogy az adó- és járulékváltozások miatt ne szenvedjenek 
keresetcsökkenést a 2010. évi (!) illetményekhez képest! Az ország sokat hangoztatott jobb 
teljesítményéből tehát kollégáink nem sokat érzékelnek, miként a munkaterhek sem 
csökkentek érdemben az elmúlt időszakban. 
 
 
 
 

Tízezer forinttal nem lehet kárpótolni a rendvédelmi dolgozókat - írja az 
MLP 
2014. már. 19. 
 

A Magyar Liberális Párt (MLP) véleménye szerint tízezer forinttal nem lehet kárpótolni a 
rendvédelmi dolgozókat az elmúlt négy évért. A párt az MTI-hez kedden eljuttatott 
közleményében azt írja: a Fidesz kommunikációs igazgatója téved, amikor azt hiszi, hogy 
az Orbán-kormány "rombolását" egy kampánycélokat szolgáló illetménykiegészítéssel meg 
nem történtté lehet tenni - reagálnak Kocsis Máté szavaira. A megállapítással az FRSZ is 
egyetért, figyelemmel arra, hogy egy év alatt a létminimum környékén kereső rendőrségi 
alkalmazottak száma (10-ről 15 %-ra, azaz) másfélszeresére nőtt! Idén év elején ugyanis 
már 7.140 fő illetményét kellett csak azért megemelnie a rendőrségnek, mivel az nem érte 
el a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot! 
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Lakáshietelesek figyelem! Ma még felfüggeszthető a cafetéria kifizetés! 
2014. már. 17. 
 

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás cafetéria keret terhére történő igénybevételi 
lehetőségét megalapozó jogszabály előkészítésére figyelemmel az ORFK vezetője - a 8/2014. 
(III. 13.) ORFK Utasítással - úgy rendelkezett, hogy: 

"A jogosult az éves helyi utazásra szolgáló bérlet kivételével az igényelt cafetéria-juttatások 
kifizetését - saját kezűleg 2014. március 17-éig tett írásbeli kérelmével - 2014. szeptember 30-
áig felfüggesztheti."  
 
 
 
 
 

 

Az ORFK gyorsan intézkedett: a cafetéria juttatások kifizetését 
szeptember 30-ig fel lehet függeszteni! A nyilatkozat tételi határidő 
azonban március 13-án lejár! 
2014. már. 12. 

 
Az ORFK belső levelezési rendszerén tájékoztatta az állományt, hogy a cafetéria-juttatásra 
jogosult, az éves helyi utazásra szolgáló bérlet kivételével, az igényelt cafetéria-juttatások 
kifizetését, 2014. március 13. napjáig benyújtott írásbeli kérelmével, 2014. szeptember 30. 
napjáig felfüggesztheti. A kérelmeket az anyagi-pénzügyi felelősökhöz kell eljuttatni. A 
"felfüggesztő" nyilatkozat, a 2014. szeptember 30-ai határidő előtt, írásban bármikor 
visszavonható. Emlékezetes, hogy az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás cafetéria 
keret terhére történő igénybevételi lehetőségének megteremtesét az FRSZ már január eleje 
óta szorgalmazza. Előrelépést ez ügyben a BÉT ülésen sikerült elérnünk, melynek 
következtében megkezdődött a vonatkozó NGM rendelet kidolgozása és az egyéb 
szabályozók módosításának előkészítése is. Felhívjuk azonban tagjaink figyelmét, hogy a 
nyilatkozat tételi határidő március 13-án lejár! 
 
 
 

Özvegyi nyugdíj - a szolgálati járandóság nem kizáró ok 
2014. már. 12. 

 
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) megkeresésünkre adott 
válaszával eloszlatta a több volt kollégában azzal kapcsolatban felmerült 
kétséget, hogy a szolgálati nyugdíj szolgálati járandósággá történt átalakítása az 
özvegyi nyugdíjra való jogosultságot kizárhatja. Az ONYF tájékoztatása szerint 
ugyanis a szolgálati járandóságban részesülőt - esetleges elhalálozása esetén - 
öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni.  
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Módosítani tervezik a kártérítési felelősség szabályait 
2014. már. 11. 
 

A BM módosítani tervezi a hivatásos állomány kártérítési felelősségére 
vonatkozó miniszteri rendeletet.  A jogszabály-tervezet véleményezés 
során az FRSZ számos javaslatot tett, melyekről az alábbiakban számolunk 
be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tündérországban: valós tényeken alapuló kritika esetén is elbocsátható a 
munkavállaló 
2014. már. 11. 

 
A Kúria az Mfv.I.10.190/2013. számon hozott ítéletében megállapította, hogy a 
szakszervezet elnöki tisztségét is betöltő munkavállaló munkaviszonya 
rendkívüli felmondással megszüntethető, amennyiben kritikai észrevételeivel, 
túlzott aktivitásával megsérti a jóhiszeműség, tisztesség, illetve kölcsönös 
együttműködés követelményeit. 
 
 
 
 
 
 
 


