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2015. június  

Kúria döntés a szolgálati időt elismerő támogatás visszafizetése tárgyában 
2015. jún. 29. 
 

A felperes a hivatásos szolgálati viszonyban álló alperes részére összesen 550.000 
forint szolgálati időt elismerő támogatást fizetett ki. A támogatás megállapításakor 
az alperessel szemben büntetőeljárás volt folyamatban, amelynek 
eredményeképpen a bíróság büntetőjogi felelősségét állapította meg és büntetést 
szabott ki vele szemben. Az alperes szolgálati viszonyának megszűnését követően 
a támogatás összegét többszöri fizetési felszólítás ellenére sem fizette meg a 
felperesnek. A törvényszék ítélete ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem 
alapján az ügyben végül a Kúria mondta ki a döntő szót. Elvi jelentőségű 
döntésében leszögezte, hogy a szolgálati időre járó támogatás nem minősül 
illetménynek. Az illetmény fogalmába ugyanis csak a Hszt. 99. § (2) bekezdésében 
felsoroltak tartoznak, míg az illetményen kívüli egyéb igény – így a Hszt. 114.§ (5) 
bekezdés felhatalmazása alapján rendeletben szabályozott szolgálati időt elismerő 

támogatás, amennyiben jogalap nélkül került kifizetésre - az általános szabályok szerint, vagyis a Hszt. 12. §-ának (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a három éves elévülési időn belül érvényesíthető. Az ügy teljes leírása a Kúrai honlapján olvasható. 

Somogy Kertje Üdülőfalu - kedvezmény FRSZ tagok számára 
2015. jún. 29. 
 

Mikor andalgott utoljára a természetben? Csak úgy komótosan, merengve… Mikor 
szippantotta be legutóbb egy közeledő, üde nyári zápor illatát? Mikor élvezte ki a 
halkan eleredő eső finom neszeit? Mikor ebédelt igazán ráérősen barátai és egy 
pohár jó bor társaságában? Mikor pihentette a szemét a somogyi naplementén 
ellazulva egy szabadtéri pezsgőfürdőből? Mindezt Bonnyán megteheti! 

A Somogy Kertje Üdülőfalu egy 5 házból álló szálláshely, a Külső-Somogyban 
található Bonnya faluba szervesen beépülve. Bonnya a Balaton déli partjától kb. 35 
km-re, a kitűnő vízű Igaltól 10 km-re, a megyeszékhely Kaposvártól 38 km-re 
található, csodálatos természeti környezetben - igazi kirándulóparadicsom. Somogy 
Kertje sajátos szálláshely, hiszen felépítésében, elrendezésében eltér egy átlagos 
szállodától, ugyanakkor a hagyományos falusi turizmushoz képest színvonalasabb 
szálláslehetőséggel és gasztronómiai kínálattal rendelkezik. Különlegességét 

többek között az adja, hogy házai egymástól nagyjából 20-50 m távolságra helyezkednek el, legtávolabbi házunk a központi épülettől 
mintegy 900 m-re, a falu másik végén található. Vendégeinket 5 ház szobáiban látjuk vendégül, 23 db kétágyas és két egyágyas 
szobában biztosítjuk a komfortos pihenést. Kétszobás, 4 fős apartmanok, sőt külön házak (2, 3 vagy 6 szobával - nagyobb családok, 
baráti társaságok, céges partnerek részére) is lefoglalhatók. 

A Kúria döntött: a hűségpénzt figyelembe kell venni a szolgálati nyugdíj 
összegének megállapítása során 
2015. jún. 29. 
 

A felperes kereseti kérelmében kérte a társadalombiztosítási szervek határozatainak 
hatályon kívül helyezését, mert álláspontja szerint a nyugdíj összegének 
megállapításánál az alperes jogsértően nem vette figyelembe a hivatásos állomány 
tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009 (VI.4.) IRM rendelet 
(R.) alapján kifizetett havi 50.000 forint (adó és járulék köteles) jövedelmet. Alperes a 
kereset elutasítását kérte azzal, hogy az R. rendelkezései alapján a kifizetett havi 
50.000 forint nem illetmény és nem is illetmény jellegű juttatás. Az ügy a fellebezések 
és a törvényszék ítéletével szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem 
eredményeként a Kúria elé került, mely döntésében rámutatott, hogy: 
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 "A hivatásos állományú részére a „hűségpénz” kifizetése adóelőleg és járulékok levonásával történik, azaz járulékalapot képező 
jövedelemnek tekintendő, s mint ilyent a szolgálati nyugdíj összegének megállapítása során (beleértve a rögzített nyugdíjat is) 
figyelembe kell venni. Ily módon a „hűségpénz” a természetét tekintve kvázi illetmény jellegű juttatás."  További részletek az 
alábbiakban. 

A BM szerint: Nincs halasztás a hivatásosok illetménynövekedésének 
mértékében, időpontjában 
2015. jún. 25. 

 
A Belügyminisztérium kormányzati portálon közzé tett legújabb közleménye 
leszögezi, hogy : Az Országgyűlésben 95 százalékos támogatással elfogadott 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény illetménynövekedésről szóló 
rendelkezései megkérdőjelezhetetlenek.  A hir24.hu portálon megjelent cikkre 
reagáló közlemény szerint: a hivatásos állomány részére rendszerszintű, összesen 
átlag 50 százalékos bérfejlesztésre kerül sor öt évre elosztva. Ebből 2015. július 1-
jei hatállyal átlagosan 30 százalékos mértékű illetményemelés valósul meg, ezt 
követően az állomány tagjai – 2016. január 1-től – évente átlagosan 5-5 százalékos 
mértékű emelésben részesülnek 2019. január 1-ig. Magyarország 2015. évi központi 
költségvetése tartalmazza a fegyveres és rendvédelmi életpálya rendszerek 
bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, valamint az azokhoz 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetét. A közlemény teljes szövege itt olvasható. 

Siker a tárgyalóteremben a főhatárrendészi helyettesítés ügyében! 
2015. jún. 25. 

 
 

A tegnapi napon a Gyulai Törvényszék az első fokú ítéletet megváltoztatva helyt 
adott keresetünknek a főhatárrendészi helyettesítés ügyében. A per lényege röviden 
az volt, hogy a határrendészek (II/II.) gyakorlatilag rendszeresen járőrparancsnoki 
feladatokat látnak el, ami viszont főhatárrendészi (II/III.) feladat. A törvényszék teljes 
egészében egyetértett fellebbezésünkkel, az abban foglalt jogi okfejtéssel, és a 
hivatkozott bírósági gyakorlatot osztva megítélte az általunk kért több mint 200.000 
Ft illetménykülönbözetet illetve annak törvényes kamatait a Jogsegélyszolgálatunk 
által képviselt tagnak. Az ítélet határrendész kollégáink jelentős részét érinti! 
Szakszervezeti tagságtól függetlenül várjuk az érintettek jelentkezését. Aki még nem 
tagunk, de vállalja a belépést, jogászaink vállalják a képviselet ellátását. Bővebb 

információ dr. Tordai Gábor és dr. Oláh Tamás jogtanácsosoktól. Elérhetőségeik itt.  

Se pénz, se telefon: szolgálni és védeni csakis üres zsebbel! 
2015. jún. 24. 
 

Se pénz, se telefon: szinte üres zsebbel és magán elérhetőség nélkül maradhat a rendőr július elsejétől, amikor 
hatályba lép a rendelet, amelyben az áll, hogy a parancsok megszabhatja, szolgálatban nem tarthatnak 
maguknál saját mobiltelefont és tízezer forintnál nagyobb összegű készpénzt - írja a Somogyi Hírlap. 

Az alapvető jogok véleményünk szerint indokolatlan korlátozásának "szépségét" igazából az adja meg, hogy a 
szolgálati törvény szerint a hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből kötelezhető arra, hogy 
szolgálatteljesítési időn kívüli elérhetőségét bejelentse, a tartózkodási helyéről a szolgálati elöljárót 
tájékoztassa annak érdekében, hogy szükség esetén berendeljék azon a mobiltelefonon, amit egyébként 
szolgálatban nem tarhat magánál... Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, és nem a pénz és a telefon tilalma 
a legrosszabb, állítja Orgovány Zoltán, a Független Rendőr Szakszervezet régiós, Somogyért is felelős elnöke, 

aki szerint a jogszabályok változása rendkívül hátrányosan érinti a rendőröket. További részletek itt.  
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Hol van a határ? Jogerősen lehet trollfejekkel kitakarni a rendőrök arcát 
2015. jún. 24. 
 

A bíróság ítélt így másodfokon az Index és a Készenléti Rendőrség között 
zajló perben. A rendőrség azért rágott be, mert az Index 2013-ban lehozott egy 
képriportot egy eseményről, amin a rendőrség új sapkáit mutatták be. Mivel 
azonban itthon akkor még nem nagyon lehetett kitakarás nélkül közölni rendőrök 
képeit, a lapnál trollfejeket vágtak a rendőrök arca helyére. Tavaly májusban a 
bíróság már az Indexnek adott igazat, mivel a kitakarás jogszerű volt, a módja pedig 
csak véleménynyilvánításnak számított. Ezt erősítette meg most másodfokon a 
bíróság. Az ítélet tükrében joggal merül fel a kérdés: hol van a határa a szolgálatot 
teljesítő, szükség esetén életének és testi épségének kockáztatásával is a polgárok 
védelmét biztosítani köteles rendőrök sértegetésének, emberi méltóságukban való 
megalázásuknak? Emlékezetes, hogy az új szolgálati törvény előkészítése során 
az FRSZ kezdeményezte a tárgykör szabályozását, amit a minisztérium képviselői 

a Belügyi Érdekegyeztető Tanács február 12-ei szakértői ülésén azzal hárítottak el, hogy bár a jogalkotási kényszert ők is érzik, de 
erre szerintük nem a Hszt.-ben kell intézkedni. De hogy akkor kinek és milyen módon kell intézkednie, arról már nem szóltak. 

A legújabb BM közlemény már nem szól a hivatásos állomány 2016. évi 
illetményemeléséről 
2015. jún. 24. 

 
 

Az Országgyűlés tegnap elfogadta a még hatályba sem lépett új szolgálati törvény 
módosítását, melynek lényege, hogy az új illetményrendszerre való 100 %-os 
beállás időpontját 2016-ról 2019-ig halasztja el. Ennek indokát a Belügyminisztérium 
kormányzati portálon közzé tett közleménye abban jelöli meg, hogy a törvény eredeti 
szövegezése egy rövid, mindössze féléves átmeneti időszakot követően, már 2016. 
január 1-jétől az új illetményrendszer alkalmazását rendelte el. Jelen 
törvénymódosítási javaslat nem jelenti a rendvédelmi életpályamodell 
bevezetésének elhalasztását - véleményük szerint. Az új törvény hatálybalépésével, 
2015. július 1-jétől az új rendvédelmi életpályamodell bevezetésre, a törvényben 
garantált mértékű illetményemelés végrehajtásra kerül. A jelen módosítás célja, hogy 
az eredetileg is meghatározott ütemezés szerint a 2019. január 1-jei dátumhoz 
igazítsa az új illetményrendszerre történő végleges áttérés napját, ezzel garantálva, 

hogy az új törvény által biztosított lehetőségek alapján 2019. napjától ténylegesen megvalósulhasson az átlagosan 50 százalékos 
mértékű illetményemelkedés - áll a közleményben. 

 A korábban zsolozsmaszerűen ismételgetett 2016. január 01-től kezdődő, évenkénti 5 %-os további illetményemelésről azonban 
a közlemény már nem tesz említést. Valószínűleg nem véletlenül, mivel annak jelenleg semmiféle jogszabályi alapja nincs! A BM 
közlemény itt olvasható, a törvény-módosítás értelmezése pedig itt. 

FRSZ javaslat a rendészeti szakközépiskolák közalkalmazottainak és a 
rendőrség munkavállalóinak illetményemelésére 
2015. jún. 24. 

 
Javaslattal fordultunk a belügyminiszterhez annak érdekében, hogy a rendészeti szakközépiskolák 
valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság közalkalmazotti állománya is 
részesülhessenek a rendvédelmi ágazati pótlék címén július 1-jétől 5 %-os, majd 2016. januártól 
további 5% illetményemelésből. Az erre vonatkozó BM rendelet személyi hatálya ugyanis 
véleményünk szerint indoklatlanul hagyta ki az említett szervek állományát az illetményemelésre 
jogosultak köréből. Javaslatunk itt olvasható. 
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Emlékezetes, hogy az FRSZ idén több alkalommal kezdeményezte azt is, hogy a rendvédelmi szervek munkavállalóinak méltatlanul 
alacson bérét is emeljék meg. A korábbi elutasítások ellenére ezirányú javaslatunkat is megismételtük, mivel elfogadhatatlannak 
tartjuk, hogy a hivatásos állományával azonosan rossz munkakörülmények között dolgozó munkavállalók java részét a rendőrség 
minimálbéresként foglalkoztatja. 

Új Makasz kedvezmények 
2015. jún. 23. 
 

 

Ismeretes, hogy a MAKASZ folyamatosan bővíti a tagjaink által igénybe vehető 
kedvezményeket. Az elmúlt időszakban az alábbi partnerek csatlakoztak a 
kedvezmény-rendszerhez: Holdvilág Kamaraszínház, Szépművészeti Múzeum, 
Magyar Nemzeti Galéria, Kamilla 

Gyógyfürdő (Balmazújváros), REVOTOOL (világítástechnikai webáruház), Aqualand (Ráckeve), Playstation - 
Játékállomás (Jászberény), Kehida Termál és- Élményfürdő, Perlaki Reklám (Jászberény), Café Vian (étterem és kávézó, 
Budapesten), SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Hotel Berghof (Tauplitzalm), Aquaworld Hotel és Élményfürdő 
Zrt. (Budapest). A MAKASZ kedvezmény-rendszerhez csatlakozott új partnerek 5 - 15 %-os kedvezményt nyújtanak tagjaink 
számára. További részletek a letölthető tájékoztatóban és a MAKASZ honlapján. 

Szégyellem a munkám, elhagyom a közszférát, mihelyt lehet - írta egy 
köztisztviselő a HVG-nek 
2015. jún. 22. 

 
Igaza van Lázár Jánosnak, tényleg riasztó állapotban van az államigazgatás, a 
bürokrácia belülről kész káosz, az inkompetens vezetők elől és az értelmetlen 
elvárások miatt menekülne, ki merre lát. De az ügyintézők is rengeteg bajt, 
visszásságot jeleztek. Bár egymást érték az államreformok, azok eredménye nem 
látszik. Itt a Lázár-konzultáció eredménye - írja a HVG. "Riasztó állapotban van az 
állam", a rendszer nagy, mozgásképtelen, elnehezült, túlszabályozott, bonyolultan 
adózunk, az állami ügyintézés pedig akadályokat állít az emberek elé – mondta Lázár 
János egy szekszárdi szakmai fórumon. Egyúttal jelezte azt is, ahhoz, hogy ezeket 
orvosolni tudja, információra van szüksége. Ezért a lap arra kérte olvasóit, hogy a 
hvg.hu-n keresztül küldjenek ötleteket Lázár Jánosnak. Részletek itt! 
 
 
 
 
 
 

Letették az esküt a frissen végzett rendőrök 
2015. jún. 22. 
 

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola a mai napon, az elmúlt évekhez hasonló 
módon, a város szívében rendezte meg kibocsátó ünnepségét. A végzős tanulók 
ünnepélyes eskütétele Szegeden, a Széchenyi téren, a Magyarország 
Rendőrségének Alaki Szabályzata alapján került végrehajtásra, a tanulók ezen 
alkalommal váltak a Magyar Köztársaság Rendőrségének hivatásos állományú 
tagjaivá - írja Promenad.hu. 
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A rendőrök jogainak korlátozásáról - Pongó Géza főtitkár a Mokkában 
2015. jún. 22. 
 

A TV2 Mokka című közéleti műsornak adott interjút az FRSZ főtitkára. Pongó Géza 
az adásban a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai jogainak újabb 
korlátozásairól beszélt. Emlékezetes, hogy az új szolgálati törvény végrehajtási 
rendeletei július elsejétől lehetővé teszik a rendőrök által szolgálatban maguknál 
tartható készpénz korlátozását és a  saját tulajdonú mobiltelefon 
használatát. Részletek itt.  
 
 
 
 
 
 
 

Pintér szerint mintegy 75 ezren kapnak több fizetést júliustól 
2015. jún. 18. 
 

A hivatásos állományba tartozóknak és a rendészeti szervek civil dolgozóinak, 
összesen mintegy 75 ezer embernek nő az illetménye, illetve a fizetése júliustól - 
erősítette meg Pintér Sándor belügyminiszter a tárca irányítása alá tartozó rendészeti 
szervek parancsnokainak állományértekezletén szerdán - olvasható a kormányzati 
portálon. A miniszter ismertette: a beosztotti, tiszthelyettesi, tiszti állománynak 
átlagosan 30 százalékkal nő a fizetése. A parancsnoki állomány 15-25 százalék 
közötti fizetésemelésben részesül. A teljes állomány 2016 és 2019 január elseje 
között további 5-5 százalék átlagos évi fizetésemelést kap. A hivatásos rendvédelmi 
szervek közalkalmazottainak is emelkedik a fizetése júliustól 5 százalékkal, majd jövő 
januártól újabb 5 százalékkal. A miniszter - az itt olvasható beszámoló szerint - 
arról nem tett említést, hogy a rendvédelmi szervek által munkaviszonyban 
foglalkoztatottak, például a menekültáradat kezelésében jelentős feladatokat ellátó 
és általában minimálbéren fogalalkoztatott fegyveres biztonsági őrök miért nem 

részesülnek béremelésben. 

A rendvédelmet érintő elutasított Jobbikos költségvetési javaslatok 
2015. jún. 18. 

 
Az Országgyűlés alelnökétől, Sneider Tamás úrtól kapott tájékoztatás szerint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódóan számos 
rendvédelem területét érintő módosító javaslatot nyújtott be, melyek az állomány 
munkakörölményeinek javítására és illetményének emelésére irányultak. Ezek sorába 
tartozott a Karcagi Rendőrkapitányság építésének megkezdése, a Győri 
Rendőrkapitányság állományának megerősítése, a Tarnamérai Rendőrőrs 
felállítása, a rendvédelmi illetményalap 45 ezer forintra emelése és a 
határrendészeti feladatokat ellátó szervek technikai eszközeinek 
fejlesztése. Alelnök úr tájékoztatása szerint az említett javaslatokat a kormány nem 
fogadta el. 
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ORIGO: a rendőrök jogainak korlátozásáról 
2015. jún. 17. 
 

Eszköz a korrupció és a fegyelmezetlenség ellen – ezzel indokolja a Belügyminisztérium, miért 
nem lehet a rendőröknél, börtönőröknél és katasztrófavédőknél mobiltelefon a szolgálati idő 
alatt. Július elsejétől még szigorúbb intézkedések jönnek, a rendőröknél tízezer forintnál több 
készpénz vagy bankkártya sem lehet, sőt kamerákkal is figyelhetik őket. A szakszervezetek 
szerint ez túlzás - írja az ORIGO. 

Nem tartjuk szerencsésnek ezeket az intézkedéseket, túlzónak tűnnek” – mondta a hírportálnak 
a Független Rendőrszakszervezet elnöke, aki annak sem örül, hogy a rendőrök eleve meg 
vannak bélyegezve. További részletek az OIGO cikkében, itt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újabb várat vettünk be: Szolnokon is pert nyertünk a közalkalmazottak 
illetmény-különbözetes ügyében 
2015. jún. 17. 

 
A Független Rendőr Szakszervezet Zala, Heves és Nógrád megye után ismét 
elsőként nyert pert Jász-Nagykun-Szolnok megyében több közalkalmazott 
képviseletében, akinek az illetményét évekre visszamenően helytelenül állapította 
meg a főkapitányság a munkáltatói döntés szerinti és a garantált illetménnyel 
összefüggően. A Bíróság kötelezte a munkáltatót az elmaradt illetmény és 
kamatainak megfizetésére, és az igény minden további hónapban 
érvényesíthető.  Ezzel immár négyre emelkedett azon megyék száma, ahol bírósági 
ítélet mondja ki, hogy a munkáltató helytelenül állapította meg a közalkalmazottak 
illetményét. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 

Újabb végrehajtási rendeletek az új szolgálati törvényhez 
2015. jún. 17. 

 
A Magyar Közlöny 82. számában újabb végrehajtási rendeletek jelentek meg 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényhez: 

 a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet, mely a hivatásos szolgálati beosztásokat és a betöltésükhöz szükséges képesítési 
követelményeket határozza meg; 

 a 31/2015. (VI.16.) BM rendelet, mely a hivatásos állományt érintő személyügyi igazgatás rendjéről szól; 
 a 32/2015. (VI.16.) BM rendelet, mely a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjét határozza meg; 
 a 33/2015. (VI.16.) BM rendelet, mely az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról és folyósításáról szól; 
 a 34 - 36/ 2015. BM rendeletek, melyek fenti tárgyköröket szabályozzák az Országgyűlési Őrség állománya vonatkozásában; 
 a 37/2015. (VI.16.) BM rendelet, mely az új szolgálati törvénnyel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és 

hatályon kívül helyezéséről szól. 
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Parancsra csúsztatnak 
2015. jún. 17. 
 

A Népszabadság több, magát „családjukat eltartani szándékozó kisrendőrként” 
megnevező olvasója szerint több megyei rendőr-főkapitányságon is adósak 
maradtak a 2014-es túlórapénzekkel. Panasszal azonban senki nem mer élni, mert 
ahogy fogalmaznak: tartanak az esetleges hátrányos következményektől. A 
hatályos szabályozás szerint a túlórákat 30 napon túl pénzben kellene megváltani. 
Számos helyen azonban máig sem fizették ki még a 2014-ben teljesített túlmunkákat 
sem - írja a Népszabadság. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ idén január óta több alkalommal is kezdeményezte a 
megváltatlan túlórák utólagos kifizetését. A Rendőrsérségi Érdekegyeztető Tanács 
májusi ülésén az ORFK gazdasági főigazgatója azt a tájékoztatást adta 

számunkra, hogy elrendelték a 2014. évben keletkezett, szabályszerűen elrendelt túlszolgálatok kompenzáltságának 
utóellenőrzését, annak eredményéről azonban ez ideig nem kaptunk tájékoztatást.  

Rendvédelmi ágazati pótlék a közalkalmazottak részére 
2015. jún. 16. 
 

Az illetmények több mint 10 éve tartó befagyasztását megtörve a kormányzat 
a korábbi bejelentésnek megfelelően, két ütemben jelképes 
illetményemelésben részesíti a rendvédelmi szféra közalkalmazottait. A 
Magyar Közlöny 85. számában ugyanis megjelent a belügyminiszter 
irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. 
(VI.15.) BM rendelet. A jogszabály szerint a rendvédelmi ágazati pótlék 
összegét úgy kell megállapítani, hogy az 2015. július 01-jétől a 
közalkalmazott illetménye 5 %-ának, 2016. január 01-jétől pedig 10 %-ának 
feleljen meg. A pótlék alapjának meghatározása során az illetménybe be kell 
számítani a Kjt. 65-67. §-ai szerinti alapilletményt, beleértve a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészt is, valamint a vezetői pótlékot, a címpótlékot 
és a Kjt. 72. §-a szerinti "veszélyességi pótlékot".  

Az illetményemelés tényét az FRSZ üdvözli, annak mértékét azonban elégtelennek tartjuk az elmúlt években elszenvedett 30 % 
körüli reál-keresetveszteséghez viszonyítva. Azt pedig elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat még ebből a jelképes  összegű emelésből is kihagyták. 

Hét végrehajtási rendelet jelent meg az új szolgálati törvényhez 
2015. jún. 16. 
 

A Magyar Közlöny 81. számában hét végrehajtási rendelet jelent meg a a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvényhez: 

 a 21/2015. (VI.15.) BM rendelet, mely a hivatásos állomány által szolgálatban 
birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz 
és készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályait határozza meg, 
 a 22/2015. (VI.15.) BM rendelet, mely a hivatásos állomány tagjainak 
szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából 
elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairóül szól, 
 a 23/2015. (VI.15.) BM rendelet, mely a technikai ellenőrzés szabályairól szól, 
 a 24 - 25 - 26/2015. számú BM rendeletek, melyek a fenti tárgyköröket 
szabályozzák az Országgyűlési Őrség állománya vonatkozásában, 

 a 27/2015. (VI.15.) BM rendelet, mely a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások meghatározásáról 
szól. 
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Kutya világ jön a rendőrökre júliustól 
2015. jún. 16. 
 

Szigorú rendelet lép hatályba július 1-jétől, ami a rendőrök mellett a 
katasztrófavédőkre, a terrorelhárítókra, a bv-alkalmazottakra és a 
nemzetbiztonságiakra is vonatkozik. Ha a parancsnok úgy akarja, szolgálatban nem 
tarthatnak maguknál mobiltelefont és tízezer forintnál több pénzt, illetve ennél 
értékesebb vagyontárgyat - írja a HVG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKASZ Aquaworld kedvezmény 
2015. jún. 16. 
 

Jön a nyár, a pihenés ideje, ezért a MAKASZ egy csokorba gyűjtötte a 
kedvezmény-kártyával kedvezményesen igénybe vehető fürdőket. Ezek közül 
a Budapesti Aquaworldöt ajánljuk figyelmetrekbe, ahol tagjaink és legfeljebb 3 fő 
kisérő 15 %-os kedvezményt élkvezhet egyes szolgálatatások áraiból. Részletek a 
mellékelt tájékoztatóban.  
  

GÖRÖGORSZÁG – KORFU SIDARI, a Grand Tours Utazási Iroda ajánlata 
2015. jún. 16. 

 
Partnerünk, a Grand Tours Utazási Iroda görögországi útjai közül egy új desztinációt, 
a KORFU úticélt ajánljuk tagjaink figyelmébe. Korfu, a Jón-tenger legészakibb 
szigete. Még a legforróbb nyári hónapokban is csodálatosan zöld sziget különösen 
népszerű a turisták körében. A látogatók tömegesen érkeznek ide nyaranta, hogy a 
homokos strandok kristálytiszta vizében fürödjenek, a tavernákban mulatozzanak és 
esténként a helyiekkel táncolják át az éjszakát. Az üdülőhelyek többsége 
halászfalvakból fejlődött ki, megőrizve azok szépségét és hangulatát. A szigetet akár 
egy hét alatt is könnyen bejárhatjuk.  Utazás: légkondicionált luxusbusszal. 
Szállás: KATERINA – Jó fekvésű és felszereltségű apartman. 

Időpont:   2015. szeptember 25. – október 04. KEDVEZMÉNYES APARTMAN ÁRAK/FŐ (mely tartalmazza az oda-vissza út 
költségét és az apartmant): egylégterű stúdió 2 fős, 31.900,- FT/fő, egylégterű stúdió 3 fős 30.500,- Ft/fő. 
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BM rendelet-tervezet a hivatásos állomány illetménye megállapításának 
szabályairól 
2015. jún. 12. 

 
Az új szolgálati törvény végrehajtási rendeleteinek sorában újabb BM rendelet-
tervezet került fel a kormányzati portálra. A jogszabály-tervezet a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, 
valamint a folyósítás szabályairól szól. A tervezetet korábban az FRSZ már 
véleményezhette, javaslataink az alábbiakban tekinthetőek meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jó ha tudjuk: nyugdíjbavonulás közalkalmazotti jogviszonyból 
2015. jún. 11. 

 
Mivel a nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, 
azaz a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj megállapítás időpontjára, a 
HR/Munkajog cikke bővebben foglalkozik a kérdéssel a lehető legjobb felkészülés, 
előkészület érdekében. A cikk a kapcsolódó általános információk mellett mintegy 
olvasói közkívánatra részletesen bemutatja a közalkalmazotti jogviszonyból 
öregségi nyugdíjba vonulókra vonatkozó rendelkezéseket. További részletek a 
HR/Munkajog cikkében. 
 
 
 
 
 
 
 

Nem kapják meg a pénzüket a Honvéd egészségpénztárosok 
2015. jún. 11. 

 
A kormány és a költségvetési bizottság sem támogatta azt a költségvetéshez benyújtott 
honvédelmi bizottsági indítványt, amely kisegítette volna a pénztárat, amiért pechjére a DRB-
bankcsoportnál tartotta megtakarításait - írja a Népszabadság. Ez azt jelenti, hogy búcsút 
mondhat az ott megtakarító 28 ezer katona, rendvédelmi dolgozó és titkosszolga az ott tárolt 
pénzük jelentős részének. A Honvéd ugyanis 2,5 milliárdos vagyonából 1,8 milliárdot a DRB 
Bankcsoporthoz tartozó BRB Buda Regionális Bank Zrt.-nél. A DRB-
bankcsoportban tartott betéteket  és értékpapírokat ismegcsapolhatták ugyanis a Buda-
Cash-botrány ismeretlen felelősei. Így végül a pénztártagok úgy bukják el a megtakarításaik 
döntő részét, hogy soha nem volt közük a Buda-Cashhez, csak olyan pénzintézetben tartotta 
a pénztár a pénzüket, amit a Quaestorral ellentétben nem kíván az állam megsegíteni 
- olvasható az Index cikkében. 
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Az államot szolgálta, az állam cserbenhagyta 
2015. jún. 11. 
 

Hogyan dolgozná fel, ha leszerződik az államhoz, de a szolgálat alatt annyira 
megromlik az egészsége, hogy alkalmatlanná válik a munkavégzésre, közben a 
kormány belenyúl a törvénybe, és eltörli azt a nyugdíjat, amelyet még korábban 
garantált önnek? Az állam egyszer csak kiteszi a szűrét, és ott áll 42 évesen, 
munkanélküliként, társadalombiztosítási ellátás nélkül, az ígért járandóságot sem 
kapja meg, nehezére esik a járás, és valahogy ki kell húznia legalább 23 évet még, 
mire nyugdíjat kap. Tóth László esetét a HVG cikkéből ismerhetik meg 
olvasóink. 
 
 
 
 

A kiszolgáltatottak szeniorjai 
2015. jún. 10. 
 

Emlékezzünk. Kétharmados többségünk létrehozta azon rendészeti állományt, akik 
már ugyan nyugdíjba mentek, akár évekkel ezelőtt, majd visszanyúlva, 
visszamenőlegesen megállapította róluk, hogy mostantól nem nyugdíjasok, hanem 
szolgálati járulékosok, és a nemzet járulékosai lettek. De ez még nem volt elég, ezért 
úgy döntöttek, hogy még meg is adóztatják ezt a járulékot 16 %-kal. Majd gondoltak 
még egyet és úgy határoztak, hogy aki vissza akarna menni dolgozni és fogadják is, 
az vissza mehet a 16 százalékért. Vagyis munkája fejében nem vonják le a 16 
százalékot, megdolgozhat azért, amiért egyébként korábban már megszolgált, az 
állammal kötött szerződés alapján, becsülettel. A jegyzet folytatása az alábbiakban 
olvasható. 
 
 
 
 
 
 
 

Másfél millió forintra bírságolták a rendőrséget egy hivatásos politikai 
vélemény miatti elbocsájtásáért 
2015. jún. 9. 
 

 

Kérelmező azt panaszolta az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál indított 
eljárásban, hogy hivatásos szolgálati jogviszonyát munkáltatója 2013 
szeptemberében, nem sokkal az egyéves próbaidő lejárta előtt, azonnali hatállyal 
megszüntette. A megszüntetés oka a kérelem szerint kérelmező politikai véleménye 
volt. Kérelmező erre abból következtetett, hogy a munkáltatói döntés közlésekor 

felettese „jegyzőkönyvön kívül” elmondta, hogy egy bizonyos politikai párt internetes oldalán látták, hogy kérelmező a párt jelöltjeként 
van feltüntetve, és jelöltségét nem jelentette be, illetve utalt arra, hogy kérelmező bizonyos „irányban” politizál, ezért hozták meg a 
döntést. A munkáltató védekezését a hatóság nem fogadta el, mivel nem tudta bizonyítani, hogy kérelmező ténylegesen meg nem 
engedett politikai tevékenységet végzett volna hivatásos szolgálati viszonya fennállta alatt. A hatóság megállapította, hogy a 
munkáltató kérelmezőt annak politikai véleménye miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítette. Szankcióként a 
hatóság a munkáltatót eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától, elrendelte jogerős, anonimizált határozatának 45 napra 
történő nyilvános közzétételét, valamint 1 500 000 Ft bírságot szabott ki. Részletek az alábbiakban. 
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Újabb BM rendelet-tervezeteket hoztak nyilvánosságra 
2015. jún. 9. 
 

Tegnap - a kormányzati portálon - négy újabb rendelet-tervezetet hozott nyilvánosságra a 
Belügyminisztérium: 

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló miniszteri rendelet 
tervezetét, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási 
tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról szóló miniszteri 
rendelet tervezetét, 

- a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről 
szóló miniszteri rendelet tervezetét, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát 
érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 
módosításának tervezetét. 

A véleményezési határidő az elsőként említett két jogszabály-tervezet vonatkozásában már le 
is telt, az utóbbiak esetében pedig június 10-ig áll nyitva. 

Szomorú hagyaték - egy értelmetlen pusztulásra ítélt kórházkomplexum 
2015. jún. 9. 
 

A 444 hírportál újságírói urbexesekkel hatoltak be a Budapest közepén álló 
kísérteties kórházkomplexumba, a Városligeti fasornál lévő régi BM kórház 
épületébe. A kórházat a szakszervezetek és a dolgozók tiltakozása ellenére 2007-
ben szüntették meg, amikor az Állami Egészségügyi Központ létrehozásával 
összevonták a Belügyminisztérium Korvin Ottó kórházát, a MÁV-, a Szabolcs utcai, 
valamint a Honvéd Kórházat. Az ÁEK azóta ismét Honvédkórház néven működik, a 
belügyi és rendvédelmi dolgozók pedig azóta is várnak az egészségügyi ellátásuk 
színvonalának javítására tett ígértek beváltására. Videó és cikk az alábbiakban. 
 
 
 
 

Rendelet tervezet a szolgálati jelvényről 
2015. jún. 8. 

 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével 
összefüggésben a belügyminisztérium a szolgálati jelvényre vonatkozó 
szabályok helyébe is új szabályokat léptetne. A kormányzati portálon 
megjelent jogszabály-tervezet június 08-ig véleményezhető. 
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Több mint kéttucatnyi BM rendeletet módosítana a legújabb tervezet 
2015. jún. 8. 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépése miatt több mint kéttucatnyi BM rendelet 
módosítását készítették elő a minisztériumban. A kormányzati portálra feltett rendelet-
tervezetet június 08-ig lehet véleményezni. 

 

 

 

 

 

 

F E L H Í V Á S: NYÁRI FŐSZEZONI BEUTALÓK IGÉNYLÉSÉRE 
2015. jún. 2. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a létszámarányosan elosztott 
nyári főszezoni beutalók igénylési határidejének lejárával Hajdúszoboszlón és 
Harkányban található apartmanjainkban is maradtak kiadatlan helyek. Üdültetési 
Szabályzatunk szerint az előzetes jelentkezési határidő lejártát követően 
visszamaradt beutalók szabadon igényelhetővé válnak. A regisztráció a továbbiakban 
jelentkezési sorrendben történik!  

A beutaló díja (a résztvevők számától függetlenül) FRSZ tagok és LIGA tagok 
számára 40 ezer fT/apartman, FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók 
számára 45 ezer Ft/apartman. (Az összeg nem tartalmazza a helyben, készpénzben 
fizetendő idegenforgalmi adót.) Teljes körűen felszerelt apartmanjaink (az egyik 
Hajdúszoboszlói apartman kivételével) egyidejűleg 5 fő számára biztosítanak 
szálláslehetőséget. További részletek és a foglalható turnusok az alábbiakban. 

Féltucatnyi BM rendelet, egy napos véleményezési határidővel, a 
hivatásos állomány jogainak korlátozásairól 
2015. jún. 2. 
 

Ma délben hat belügyiminiszteri rendelet tervezete jelent meg a kormányzat honlapján, melyek 
mindegyike a rendvédlemi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai jogainak 
korlátozásaira vonatkoznak. A rendelet-tervezetek meghatározzák a szolgálat közben birtokban tartható 
vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz és készpénzt helyettesítő eszközök 
korlátozásának szabályait, az alkohol és a kábítószerfogyasztás miatti befolyásoltság vizsgálatának 
rendjét, valamint az állomány technikai eszközkkel történő megfigyelésének szabályait. A hivatásos 
állomány alapvető emberi jogait súlyosan korlátozó jogszabály-tervezetek "széleskörű társadalmi 
egyeztetésére" a minisztérium másfél napot biztosított, a véleményezés hatáideje ugyanis holnap már le 
is jár. A rendelet-tervezetek az alábbiakban olvashatóak. 
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Többezres tüntetésen követeltek bérrendezést a szociális ágazat dolgozói 
2015. jún. 1. 
 

A bérek rendezéséért és az életpályamodell bevezetéséért tüntettek a szociális 
ágazat szakszervezetei pénteken a fővárosban. A Becsapva és kisemmizve címmel 
meghirdetett demonstráció a Kodály köröndről indult, majd az Andrássy és a Bajcsy-
Zsilinszky út érintésével, az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth Lajos térre vonultak 
a tiltakozók. Részletes beszámoló a LIGA honlapján. 
 
 
 
 
 
 
 

Gaskó István: Az állandóság híve vagyok 
2015. jún. 1. 
 

A közeli hetekben dőlhet el, hogy a szakszervezetek szerveznek-e útlezárást, 
tüntetést vagy sztrájkot amiatt, hogy hosszú ideje nem sikerül megállapodni a munka 
törvénykönyve, a sztrájktörvény és a korkedvezmény ügyében. Erről is beszélt a 
lapunknak adott interjúban Gaskó István. A Liga Szakszervezetek elnöke kifejtette: 
bár a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) elnökválasztásánál 
véleménye szerint szervezett akció zajlott ellene, a körülményekhez képest az elmúlt 
időszak volt pályafutásának legsikeresebb négy éve. Az interjú a Magyar Nemzet 
Online cikkében olvasható, itt. 
 
 
 
 

Határrevízió a magyar rendőrkapitányságokon 
2015. jún. 1. 

 
Hajdú-Biharban még a fideszes polgármestereknél is kivágta a biztosítékot a 
rendőrség illetékességi területeinek a járási rendszerhez történő igazítása, 
szerintük ugyanis a július elsejével hatályba lépő rendelkezés abszurd 
helyzeteket szül. A belügyi tárca szerint viszont a lépés megkönnyíti majd a 
polgároknak az ügyintézést - írja a Népszabadság. 
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2015. május  

Nyelvtanóra, avagy a BM szerint csak technikai jellegű az új Hszt. 
módosítása! 
2015. máj. 27.  
 

A Belügyminisztérium közleménye szerint: "Harangozó Tamás országgyűlési 
képviselő úr (MSzP) 2015. május 26-án tartott sajtótájékoztatóján 
elhangzottakkal ellentétben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényhez T/4899. 
számon benyújtott módosító javaslat nem halasztást, hanem a már elfogadott 
törvény technikai jellegű pontosítását jelenti. Ezzel képviselő úr is tisztában van, 
sajtótájékoztatójának célja így nem más, mint hangulatkeltés." A közlemény teljes 
szövege itt olvasható. 

Sokak szerint a magyar nyelv az egyik leggazdagabb a világon, legalábbis a 
tekintetben, hogy egyes fogalmakat gyakran nagyon sokféle szóval tud kifejezni. Az 
alábbiakban rávilágítunk, hogy mit is jelent a BM által "technikainak" nevezett 
módosítás, a törvényszöveg tükrében. 
 

Az új szolgálati törvény végrehajtási rendeletei, futószalagon 
2015. máj. 27. 
 

Miközben az Országgyűlés a még hatályba sem lépett szolgálati törvény 
"technikainak" nevezett módosítására készül, a Belügyminisztérium nyilvánosságra 
hozta a törvény végrehajtási rendeleteinek első csoportját. A véleményezésre "szokás 
szerint" ismét csak néhány nap jut, de ez, mint a törvény sorsa is mutatja, nem okozhat 
gondot, ha kell, majd faragják utólag, ha megjelent a közlönyben. A napokban: 

 a szolgálati törvény végrehejtását szolgáló kormányrendeletek, valamint 
 a rendvédelmi szervek alapfeladatainak ellátására létrehozott beosztásokat 
meghatározó BM rendelet 

véleményezésének lehetősége nyílt meg. A jogszabály-tervezetek az fenti linkekről 
letölthetőek. Jogászaink dolgoznak a joganyagok véleményezésén, így 
szakszervezetünk álláspontját csak a későbbiekben tesszük közzé. 
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KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Már három megyében van elsőfokú 
pernyertességünk illetmény-különbözetes ügyben! 
2015. máj. 27. 

 
Háromra emelkedett azon megyék száma, melyek Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságai első fokon helyt adtak az FRSZ jogászai által képviselt közalkalmazottak 
illetménykülönbözet megtérítése iránti igényének. Emlékezetes, hogy idén év elején 
tettük közzé azon álláspontunkat, mely szerint jogszerűtlen az a rendőrségi 
munkáltatói gyakorlat, hogy a közalkalmazottak garantált illetményének az évente 
emelkedő minimálbér, illetve garantált bérminimum elérése érdekében szükséges 
felemelését (kiegészítését) úgy hajtották végre, hogy a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt csökkentették. A bíróságok részben elfogadták jogi érveinket és a Kjt. 
2013. augusztus 01-jén hatályba lépett egyik módosításától kezdődően megítélték 
tagjaink számára az illetménykülönbözetre való jogosultságot.  Részletek az 
alábbiakban! 
 
 
 
 
 
 

MSZP kérdés: miért halasztják el az életpálya bevezetését? 
2015. máj. 27. 

 
Az MSZP világos választ vár a Belügyminisztériumtól arra, hogy miért halasztják el a 
következő parlamenti ciklusra a "nagy dérrel-dúrral" bejelentett rendőrségi 
életpályamodell bevezetését - mondta a párt frakcióvezető-helyettese keddi, 
budapesti sajtótájékoztatóján. A Népszava cikke szerint Harangozó Tamás 
emlékeztetett arra, hogy korábban a kormány törvényben garantált fizetésemelést és 
kiszámítható előrelépést ígért a hivatásos állományú rendőröknek és a katonáknak. 
A múlt hét végén viszont benyújtottak egy újabb módosító javaslatot a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvényhez, ami az új illetményrendszerre vonatkozó szabályozást 2019. január 1-
jére halasztaná el - emelte ki. Szavai szerint ez elvileg nem érinti a nyártól járó 
harminc százalékos emelést, de ha elfogadják az újabb módosítást, akkor 2019-ig a 
mindenkori kormány "kénye-kedvére van bízva", hogy ebből a béremelésből mennyi 

fog eljutni a hivatásos állomány tagjaihoz. A képviselő kitért arra is, hogy az új szolgálati törvény alapján járó teljesítményjuttatás 
bevezetését pedig 2017. január 1-jére halasztaná el a módosító javaslat. További részletek a Népszava cikkében, itt. 

24 órás horgászverseny Biriben, a Kertalja horgásztavon - 2015.07.03-04-
én 
2015. máj. 27. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet Nyírbátori Határrendész Tagszervezete idén is 
megrendezi immár hagyományos 24 órás horgászversenyét! A versenyre 2015. 
július 03-04-én kerül sor Biriben, a Kertalja Horgásztavon. A versenyre csak 
kétfős csapatok nevezhetnek, de a nevezést csak FRSZ tagoktól fogadják el a 
rendezők. A nevezési díj FRSZ tagok számára 3.500,- Ft/fő, FRSZ tagsággal nem 
rendelkező csapattagok számára 5.000,- Ft/fő. Nevezési határidő: 2015. június 
24.! 

Érdeklődés: Molnár Zsolt tagszervezeti titkárnál a 0630/6363838 telefonszámon 
vagy a molnarzso@szabolcs.police.hu e-mail címen! A felhívás, a 
versenykiírás és a jelentkezési lap letölthető honlapunkról és beszerezhető helyi 
tisztségviselőinktől! 
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Rendvédelmi közalkalmazottak illetményemelése: 2-szer 5 % 
2015. máj. 27. 
 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti 
sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy azon rendészeti területen dolgozó 
közalkalmazottak, akik nem tartoznak a szolgálati törvény hatálya alá, 2015 július és 
2016 január 1-jével 10 % béremelést kapnak. Információink szerint az 
illetményemelést két lépcsőben, idén július 01-jei és 2016. január 01-jei hatállyal 
tervezik megvalósítani, 5-5 %-os mértékben, egy új rendvédelmi ágazati pótlék 
bevezetésével. Forrásaink szerint az illetményemelés alapjába beszámítana a 
besorolás szerinti, Kjt. által garantált illetményrész, a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész, valamint azok esetében, akik részesülnek vezetői pótlékban, 
címpótlékban, vagy veszélyességi pótlékban, azok összege is. Információink szerint 
azonban a rendőrség által munkaviszony keretében foglalkoztatottakat - köztük 
a  bevándorlókkal foglalkozó fegyveres biztonsági őröket - ebből az 

illetményemelésből is kihagynák, pedig többségük keresete jelenleg sem haladja meg a minimálbért, illetve a kötelező bérminimum 
összegét.  

Már a hatálybalépés előtt módosítják az új szolgálati törvényt: az új 
illetményrendszer bevezetését 2019-ig elnapolják 
2015. máj. 26. 

 
Alig száradt meg a nyomdafesték az új szolgálati törvényen, már is módosítani fogják 
azt, a belügyminisztérium előterjszetése alapján. A módosítás lényege, hogy az új 
illetményrendszerre való beállás időpontját 2016-ról 2019. január 01-ig halasztják el. 
Amennyiben figyelembe vesszük azt is, hogy a jövő évi költségvetési törvény 
tervezete szerint az újonnan bevezetett  rendvédelmi illetményalap összege 2016-
ban meg fog egyezni a jelenlegi, egyébként 2008. óta befagyasztva 
tartott köztisztviselői illetményalappal, akkor tovább erősödhetnek kételyeink a 
kormányzat által beharangozott, 4 év alatt 50 %-osnak mondott illetményemelés 
tényleges megvalósulását illetően. További részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talán a rendvédelmi szféra közalkalmazottai is kapnak valamilyen 
béremelést 
2015. máj. 26. 

 
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó 9 nevű 
sajtótájékoztatón - egyebek mellett azt is - bejelentette, hogy azon rendészeti 
területen dolgozó közalkalmazottak, akik nem tartoznak a szolgálati törvény 
hatálya alá, azok 2015 július és 2016 január 1-jével kapnak béremelést, ennek 
mértéke 10 százalék. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ az új szolgálati törvény előkészítése során mindvégig 
követelte, hogy a rendvédelmi életpálya a hivatásos állományba nem tartozókra is 
terjedjen ki és a kormányzat számukra is biztosítson a hivatásosokkal azonos mértékű 
illetményemelést. Az egyeztetések során egyértelmű választ nem kaptunk, így a 
fentieknél bővebb információval jelenleg szakszervezetünk sem rendelkezik. Az 
azonban egyértelmű, hogy a miniszter által említett mértékű béremelés a több mint 10 

éve tartó illetménybefagyszatás miatt elszendvedett keresetveszteség kompenzálására sem elegendő. 
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ORFK jelenleg nem lát lehetőséget az első éves rendészeti 
szakközépiskolai tanulók hivatásos állományba vételére 
2015. máj. 19. 

 
Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint a 
rendőrség komoly erőfeszítéseket tett a rendészeti szakközépiskolák 2014/2016. 
évfolyamán tanulók nyári szakmai gyakorlatának megfelelő megszervezése 
érdekében. Ennek során, a tanulók költségeinek csökkentése érdekében 
arra törekedtek, hogy a lakhelyükhöz legközelebb eső rendőri szervhezhez 
kerüljenek. Juttatásakat maradéktalanul biztosítani fogják, hivatásos állományba 
történő kinevezésükre azonban nem kerül sor, csak a 2. évfolyam sikeres 
befelyezése után. Az ORFK válaszlevele itt olvasható. 

Emlékezetes, hogy az érintettek kinevezésének előmozdítása, illetve anyagi 
helyzetük javítása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az ORFK vezetőjéhez, 
mivel a tanulók arra számítottak arra, hogy a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a másodévet már próbaidős hivatásos állományban teljesíthetik, ami a 
szakmai tapasztalatszerzésen túl anyagi helyzetük szempontjából is kedvezőbb 

lenne. Javaslatunk itt olvasható. 
 

Országos Horgász Vándorkupa 
2015. máj. 19. 

 
Immár kilencedik alkalommal, május 09-én került megrendezésre, a Független 
Rendőr Szakszervezet által meghirdetett Országos Vándor Horgászverseny, a 
hagyományokhoz híven a Vizsolyi Horgásztavon. Az első helyet, és egyben a 
Vándorkupát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett „PIKKELYCSÖMÖR 
Team” fantázia nevű csapat nyerte el. Második helyezett a „BORSODI 
SÖRDÖGÖK”, míg harmadik helyezett, a „KÁÁÁÁÁÁRÁSZ” nevű csapat lett. A 
legnagyobb súlyú hal címet Szilágyi László kollégánk nyerte meg, egy 2,66 kg-os 
hallal, míg a legtöbb halat kifogó horgász Hreskó Attila lett, 73 db-bal. Részletes 
beszámolónk az alábbiakban olvasható. 
 
 
 
 

Jó, ha tudjuk: hogyan lehet a gyed és gyes mellett dolgozni? 
2015. máj. 19. 
 

A Munka Törvénykönyv rendelkezései szerint a szülési szabadság leteltét követően 
a munkavállaló gyermeke harmadik életévének betöltéséig - a gyermek gondozása 
céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, melyet a munkavállaló kérésének 
megfelelő időpontban kell kiadni. A  fizetés nélküli szabadság idejére a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény rendelkezései 
szerint gyermekgondozási díjra, majd ennek lejártát követően a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján gyermekgondozási 
segélyre jogosult a biztosított. További részletek a HR/Munkajog cikkében. 
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A Liga kezdeményezi a jövő évi bértárgyalások megkezdését 
2015. máj. 19. 
 

A Liga Szakszervezetek kezdeményezte, hogy a költségvetés benyújtásával 
haladéktalanul kezdje meg a kormány a 2016. évi bértárgyalásokat a Versenyszféra 
és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma keretein belül. A Liga hétfői 
közleményében kiemelte, hogy továbbra sem támogatja az egykulcsos személyi 
jövedelemadót, és felszólította a kormányt, hogy az 1 százalékpontos szja-
csökkentést csak az átlagbér alatt keresők érvényesíthessék, az így fennmaradó 
összeget pedig tegyék elérhetővé bérfejlesztésre az életpályamodellel vagy más 
egyszeri bérjellegű juttatással nem támogatott ágazatokban dolgozók 
számára. További részletek a Szakszervezetek.hu cikkében, valamint a LIGA 
honlapján. 

Kirúgják a közalkalmazottakat, majd visszaveszik őket közmunkásként 
2015. máj. 15. 
 

Vizsgálatot helyezett kilátásba Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, miután 
többen is jelezték: a tárcához tartozó intézményeknél mind gyakoribb, hogy 
alkalmazottakat bocsátanak el, majd közmunkásként foglalkoztatják őket vissza. 
A Kliknél meredeken nő a közfoglalkoztatottak száma - írja a VG online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álláshalmozást vizsgál a belügyminiszter 
2015. máj. 15. 
 

Összeférhetetlenségi vizsgálatot rendelt el a belügyminiszter, azt írva elő a 
katasztrófavédelemnél, a rendőrségnél, a büntetés-végrehajtásnál és a 
Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó egyébb szerveknél, hogy vezető 
beosztású tagjai nyilatkozzanak május 15-ig a gazdasági társaságokban betöltött 
vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagsági viszonyaikról – írja az INDEX, 
a Lánglovagok tűzoltóportálra hivatkozva. 
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Mostantól fizethet a rendőr, ha hibázik? 
2015. máj. 15. 
 

A rendőröknek kellett megfizetniük a félmilliós kártérítést egy ügyben, mert az ő mulasztásuk 
vezetett oda, hogy nem lehetett számon kérni a tetteseket. Nem kizárt, hogy innentől ez lesz a 
gyakorlat jogerős kártérítési ítélet esetén. Szakértők ezt az új Ptk-val hozzák összefüggésbe, amely 
pontosította és továbbfejlesztette a jogalkotással okozott kár megtérítését. Nem rögzítettek 
nyomokat és nem kerestek tanúkat a rendőrök egy állatlopási ügyben, és ezzel "államigazgatási 
(nyomozóhatósági) jogkörben" kárt okoztak a sértettnek – mondta ki a bíróság egy jogerős 
ítéletében még 2013 novemberében, aminek következtében félmillió forintos kártérítés 
megfizetésére kötelezte a testületet - írja a HVG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-ban nem emelkedik sem a rendvédelmi illetményalap, sem a 
közalkalmazottak garantált illetménye, sem a cafetéria keret 
2015. máj. 15. 

 
 A kormány a héten benyújtotta a 2016-os költségvetést, amelyet az 
adócsökkentés költségvetésének nevez. Az szja 16 százalékról 15 százalékra, a sertés 
tőkehús áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken. Mérséklődik a bankadó, és nő a 
kétgyermekes családok kedvezménye, vagyis nem vitatható, hogy 2016-ban lesznek 
adócsökkentések - olvasható a Szakszervezetek.hu elemzésében. 

Nem változik az évek óta befagyasztva tartott köztisztviselői illetményalap és az 
új szolgálati törvény által bevezetett rendvédelmi illetményalap sem: 2016-ban 
mindkettő összege változatlanul 38.650,- Ft lesz. Mivel a rendvédelmi életpálya 
bevezetésével kapcsolatban a minisztérium nem publikált próbaszámításokat, 
nem tudható, hogy változatlan rendvédelmi illetményalap mellett miként 
valósulhat meg a kormányzat által 2016-től kezdődően beígért évenkénti 5 %-os 
illetményemelés első üteme. A kérdés indokoltságát erősíti, hogy a honvédelmi 
illetményalap 40.140,- forintra emelkedik. 

Nem változik a közalkalmazotti bértábla és a közszolgálatban irányadó cafetária keret 
- munkáltatói közterheket is fedezni hivatott - 200 ezer forintos összege sem. A 2016. 

évi költségvetési törvény javaslat illetmények alakulására kihatással lévő rendelkezései kivonatos formában innen 
tölthetőek le. 

Kiakasztotta a kormány a közszolgákat az OKÉT bértárgyaláson 
2015. máj. 13. 

 
Béremelést és az életpályamodell teljes körű kiterjesztését kérik a közszolgák a 
kormánytól. A kormány szerint béremelésre idén nincs lehetőség - írja az ORIGO. 
„Furcsa párbeszéd alakult ki. A hagyományos és indokoltan kölcsönös tiszteletet mutató 
hangvétel és indulatmentes érvelés keretében próbáltunk igazodni a kormány által 
bevezetett fogalomváltások, átértelmezések, speciális adatbázisképzés és 
múltértelmezés viszonyaihoz” – így jellemzi hírlevelében Boros Péterné, a  Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének 
főtitkára az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) május 6-ai plenáris 
ülését. További részletek az ORIGO cikkében. 



 

25 

 

AZ ÚJ HSZT ÉS AZ ALKALMAZÁSA SORÁN FELMERÜLT EGYES KÉRDÉSEK 
2015. máj. 13. 
 

A 2015. július 01-jén hatályba lépő új szolgálati törvény kihirdetése óta egyre többen 
keresik meg szakszervezetünket, a várható jogszabályi változások iránt érdeklődve. 
Az igénynek eleget téve jogászaink összeállítottak egy olyan áttekintő anyagot, mely 
- a teljesség igénye nélkül - számba veszi az új Hszt. közérdeklődésre leginkább 
számot tartó rendelkezéseit és a legfontosabb változásokat. Az anyag mellékleteként 
elérhető a törvény szövege és besorolási táblázata is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉT ülés: lassan kiderülnek az új Hszt. szerinti besorolás részletei 
2015. máj. 13. 
 

Május 12-ére BÉT szakértői ülést hívott össze a Belügyminisztérium, melynek 
egyetlen napirendi pontja, a július 1-el hatályba lépő új szolgálati törvény, a 2015. 
évi XLII. törvény végrehajtási rendelettervezeteivel kapcsolatos tájékoztatás, illetve 
véleménycsere volt. A tárgyalás alapját képező rendelettervezetek munkaanyagát a 
tárca csak a BÉT szakértői ülést megelőző nap délután bocsájtotta 
rendelkezésünkre, ami a részletekbe menő, érdemi konzultációt egyértelműen 
megnehezítette. A BM képviselői május 15-én 12,00 óráig biztosítottak lehetőséget 
a tervezeteket illető írásbeli észrevételezésre. 

A rendelet-tervezetekből az állomány által régóta várt részletek is kiderülnek, 
nevezetesen, hogy az egyes beosztásokat melyik fizetési kategóriába kell besorolni, 
és milyen mértékű hivatásos pótlékot rendelnek hozzájuk. Sajnos a rendelet-
tervezetek még nem nyilvánosak, így azokat honlapunkon nem tudjuk közzétenni, 
helyi tisztségviselőink azonban bővebb információkkal szolgálhatnak az érdeklődők 
számára. 

 
 
 

Családias rendőrparti volt Dunaújvárosban (videóval frissítve!) 
2015. máj. 13. 
 

 

Kötetlen és jó hangulatú napot töltöttek együtt a helyi rendőrök és a kapitánysághoz 
őrsök dolgozói a családtagokkal együtt múlt szombaton. Az FRSZ és a szakmai 
vezetés közösen látja vendégül immár 25. éve a kollégákat - számos támogató és 
segítő közreműködésével -, hogy egy kellemes, spontán programokkal tűzdelt napot 
töltsenek együtt.- hangsúlyzota Orgovány Zoltán a szakszervezet dél-dunántúli és 
Fejér megyei elnöke a Dunaújvárosi Hírlapnak adott interjúban. 

Elnök úr ezúton is köszönetét fejezi ki a szervezésért Kőhalmi Lászlónak és Ács 
Szilviának a helyi tagszervezetünk vezetőségi tagjának és titkárának! 
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RÉT ülés: kezdeményezésünkre az ORFK elrendelte a 2014-ben 
keletkezett meg nem váltott túlórák ellenőrzését 
2015. máj. 12. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács tegnapi ülésén is tucatnyi probléma és kérdés került 
napirendre. Az egyeztetés - egyebek mellett - kiterjedt a bűnmegelőzési előadók rendfokozati 
előmenetelére, a 12 alkalomra szóló MÁV-VOLÁN utazási kedvezmény biztosítására, az 
RSZKI végzettséggel önhibájukon kívül nem rendelkezők helyzetének rendezésének 
szükségességére, a cafetéria keret lakáscélú felhasználására, a KGEI átszervezésére, az 
egyes megyékben elrendelt nyelvpótlék megszüntetésekre, a migránsokkal érintkező 
állomány és az FBÖ-sök veszélyességi pótlékára, a GYES után munkába állók ruházati 
ellátására, és az új iktatási rendszer tapasztalataira. 

Külön kiemelést igényel, hogy az FRSZ által tett kezdeményezések eredményeként az 
ORFK elrendelte a 2014. évben keletkezett, hangsúlyozottan szabályszerűen elrendelt 
túlszolgálatok kompenzáltságának utóellenőrzését, és az egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében megvizsgálják az illegális migránsokkal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó 
hivatásos állomány veszélyességi pótlékban való részesítését. Mindezekről részletesen is 
beszámolunk az alább olvasható főtitkári tájékoztatóban. 

Gyermekgondozásról visszatérő anyák, apák figyelem! 
2015. máj. 11. 

 
A Hszt. 44. § (1) bekezdés g) pontja alapján, aki szolgálati feladatait önhibáján kívüli okból (pl. 
gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság miatt) nem tudja ellátni, 
legfeljebb az ok megszűnéséig a fegyveres szerv személyi állományába tartozik, s őt 
rendelkezési állományba kell helyezni. Az illetmény nélküli szabadság és így a rendelkezési 
állomány megszűnésére a hivatásos nyilatkozata és az abban megjelölt időpont az irányadó! 

Így amikor kolléganőnk, szakszervezeti tagunk parancsnoka felé szolgálati jegyen tett kérelme 
ellenére, a rendőrség hezitált az ismételt szolgálatba és beosztásba helyezésről, s ezzel a 
kérelmezőt továbbra is illetmény nélküli szabadságon tartotta, melynek következményeként 
részére csak a gyed került folyósításra, jogszerűtlen volt, amit immár jogerős bírósági ítélet is 
alátámaszt! További részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leszerelés: megvárják az első magasabb bért a rendőrök, nyilatkozta Fejér 
megyei elnökünk 

2015. máj. 11. 
 
A Dunántúli Napló többször foglalkozott azzal, hogy az alacsony bérek és a kedvezmények eltörlése miatt több 
rendőr felmondott a megyében és országos szinten is.  A megkérdezett pályaelhagyók nagy része külföldön 
próbált szerencsét. A nemrég bevezetett életpályamodellel részben ezt a folyamatot állítaná meg a kormányzat. 
Más kérdés, hogy az átlagosan 30 százalékos béremelés és a mellette elfogadott rendelkezések mennyiben 
segítik ezt elő.  Orgovány Zoltánt, a Független Rendőr Szakszervezet dél-dunántúli elnökét ezekről kérdezte a 
lap.  
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Dunaújvárosi családi nap május 10-én, a rendőrkapitányság és az FRSZ 
szervezésében 
2015. máj. 7. 

 
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság  és a Független Rendőr  Szakszervezet szervezésében 
2015-évben is megrendezésre kerül a rendőrségi családi nap, melyre a rendezők szeretettel 
várják a rendőrkapitányság dolgozói és családtagjait. Programok gyerekeknek: légvár, 
arcfestés, kreatív sarok, kerékpáros ügyességi pálya, motor szimulátor, kutyás 
bemutató, KRESZ TOTO, lovaglás. Kipróbálható: rendőrségi motor, Audi, Mercedes 
rendőrautók, és az engedélyek függvényében a kosaras tűzoltó szerkocsi. Étkezés: egy tál 
étel, pörkölt vagy gulyás az előzetesen regisztrált vendégüknek térítésmentesen. Előzetes 
regisztráció: Szabóné Adancsek Zsanettnél a bűnügyi osztályon lehet 2015. április 29. 12:00 
óráig. Helyszín: Dunaújváros, Lemezalakító Szabadidő Park (nyolcszögletű). Időpont: 
2015. május 10.  10:00 órától. 

 

 

 

 

Mundér - katonai ruhabolt: 10 % kedvezmény tagjainknak 
2015. máj. 7. 
 

A katonai ruházatokat, felszereléseket, ritkaságokat, valamint munkaruhákat 
árúsító MUNDÉR Ruhabolt 10 % kedvezményt biztosít tagjainkak, FRSZ tagsági 
igazolványuk felmutatása esetén. 

A Miskolcon, a Búza tér 12. alatt található üzlet internetes oldala itt 
tekinthető meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTIKER 10 % ÁRENGEDMÉNY HAVONTA 3 NAPIG! 
2015. máj. 6. 
 

 

Minden termékre, 10 % kedvezményt kapnak a MAKASZ kártyával rendelkezők, 
havonta 3 napon, az ország 21 PRAKTIKER áruházában!  

Kérjük tagjainkat, hogy, figyeljenek az alábbiakra: 

 kedvezmény alól kivétel: akciós, élelmiszer, dohány, tégla, cserép; 
 a kedvezményt névre szólóan, csak a kártya tulajdonos kaphatja meg. (A pénztárosnak joga van elkérni a 

személyi igazolványt.); 
 havonta egy hétvégén, a megadott időpontokban, 2015. április 01-jétől csütürtöki, pénteki és szombati napokon érvényes a 

kedvezmény. 

 Május hónapban a kedveményes időszak 7-étől 9-ig tart! 
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A BM megindokolta, hogy miért tiltották be a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok szakszervezeteit 
2015. máj. 6. 

 
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) április 20-ai ülésén a 
Munkavállalói oldal kifogásolta a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati viszonyáról szóló új törvény azon rendelkezését, mely a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál betiltotta a szakszervezetek működését. A 
rendelkezés visszavonására irányuló kezdeményezés elől a BM elzárkózott, arra 
való hivatkozással, hogy a tiltó szabályozást a nemzetközi egyezmények lehetővé 
teszik, másrészt a személyes adatok szakszervezeti tagnyilvántartásokban való 
kezelése nem egyeztethető össze az említett szervek alaptevékenységével és 
állományuk védett jellegével. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 
 

Munkavédelmi bejárás a miskolci Hívásfogadó Központban 
2015. máj. 4. 

 
A tagjainktól érkezett jelzések alapján az FRSZ mukavédelmi bejárást 
kezdeményezett a miskolci Hívásfogadó Központban. Az április 21-én megtatott 
szemlére szakszervezetünk a LIGA munkavédelmi referensét,  Somlai Szilárd urat 
kérte fel szakértőként való közreműködésre.  A munkavédelmi szemlén 
tapasztaltakról készített összefoglaló szakmai anyagot azzal a kéréssel küldtük meg 
az ORFK rendészeti főigazgatójának, hogy a szükséges változtatások, 
kezdeményezések érvényesülését szíveskedjen biztosítani. Ezzel egyidejűleg 
kezdeményeztük a hívásfogadó központban dolgozó munkavállalók méltánytalanul 
alacsony bérezésének felülvizsgálatát is. További részletek az alábbiakban. 
 
 
 

Rendvédelmi fizetéscsökkenés: megérkezett a BM válasza 
2015. máj. 4. 
 

Az Origo írta meg elsőként, hogy az eseti pótlékok megszűnése miatt a rendvédelmi 
dolgozók egy részénél a július 1-jei fizetésemelés csökkenést fog jelenti. A 
Belügyminisztérium cikkünk megjelenése után azt közölte, hogy a  különleges szolgálatot 
teljesítők esetében a törvényben garantált illetményemelés megvalósul.  A 
Belügyminisztérium közölte továbbá, hogy a korábbiakhoz képest jelentősen 
egyszerűsödő pótlékok tekintetében a jelenlegi rendszeres – a beosztáshoz 
kapcsolódóan folyósított – pótlékok részben beépítésre kerülnek a beosztási illetménybe, 
másrészt a különleges körülmények közötti szolgálatteljesítést a hivatásos pótlék fogja 
elismerni, és továbbra is megmarad a szolgálati időpótlék. Az illetménynövekedést a 
beosztások besorolása, és a hivatásos pótlék mértéke garantálja, azokban az esetekben 
pedig, amikor az illetménynövekedés mértéke még ennek ellenére sem érné el a 
törvényben rögzített mértéket (30 – 25 – 15 százalék), úgy azt a kompenzációs díj (a 
garantált minimális illetményemelkedés és a hatályos rendszeres díjazás közötti 
különbözet) fogja biztosítani – közölte a minisztérium. További részletek az ORIGO 
cikkében. 
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Jövőre sem emelkedik a közalkalmazotti bér 
2015. máj. 4. 
 

A megszabott határidő utolsó napján, április 30-án a magyar kormány benyújtotta 
Brüsszelnek a konvergencia-programot, amelyből kiderül, hogy idén és jövőre nem, 
de - a következő választásokra tekintettel - 2017-ben és 2018-ban jelentős 
adócsökkentést terveznek. A közalkalmazotti bérek emelését ugyan nem tervezik, 
viszont a nyugdíjasok jövőre is csekély, 1,6 százalékos járadékemelésre 
számíthatnak - írja a Szakszervezetek.hu a Népszava cikkére hivatkozva. 
 
 
 
 
 

Szociális párbeszéd - kötélhúzás: többen erősebbek vagyunk 
2015. máj. 4. 
 

Május elseje reggelén a Fiatalok Ligája villámakció keretében mutatta be a 
Városligeti május 1. emlékkőnél, hogy miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni. A 
társadalmi párbeszéd során egyesével nem győzhetünk a munkaadók és/vagy a 
kormány ellen, de együtt sikereket érhetünk el. Részletek a LIGA honlapján. 

Kötélhúzással telik az ünnep, komoly viták vannak a munkavállalók, valamint a 
kormány és a munkaadók között - mondta Gaskó István, a Liga Szakszervezetek 
elnöke a szövetség május elsejei rendezvényén pénteken Budapesten, a 
Városligetben. Gaskó István szerint a márciusban kezdődött háromoldalú szakértői 
tárgyalásokon a kormány háttérbe vonul, nem avatkozik be a munkaadók és 
munkavállalók közötti megbeszélésekbe, ahol viszont „eléggé döcögősen mennek a 
dolgok”. Sztrájk szervezését sem zárta ki a Liga elnöke abban az esetben, ha a 

parlament tavaszi ülésszakán nem sikerül olyan törvényeket alkotni, amelyek segítik a megállapodások megvalósulását. További 
részletek a szakszervezetek.hu cikkében. 

Minden munkahelyi balesetben megsérült munkavállalót képvisel a LIGA 
2015. máj. 4. 

 
A LIGA Szakszervezetek április 28-án reggel 5 és 7 óra között villámakciót tartott 
a Munkahelyi balesetben elhunytak és megsérültek nemzetközi emléknapján, 
a 2014-ben Magyarországon munkahelyi balesetben elhunyt 69 munkavállaló 
emlékére.  

Ingyenes érdekvédelmi és jogvédelmi szolgáltatást nyújt a munkahelyi balesetet 
szenvedett munkavállalóknak a Liga Szakszervezeteken keresztül az Inno Régió 
Alapítvány, a két szervezet erről együttműködési megállapodást kötött, amelynek 
részleteit kedden Budapesten ismertették, a munkahelyi balesetben elhunytak és 
megsérültek emléknapján tartott sajtótájékoztatón. 

Pongó Géza, a Liga társelnöke kiemelte: nemcsak a szakszervezeti tagoknak, 
hanem minden magyar munkavállalónak segítséget nyújtanak az alapítvány 

jogászai. Egyetlen feltétel, hogy a munkahelyi balesetben megsérült vagy foglalkozási megbetegedést elszenvedett munkavállaló a 
Ligához forduljon, amely kapcsolatot tart az alapítvánnyal - tette hozzá.  
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2015. április  

Megjelent az új szolgálati törvény 
2015. ápr. 27. 
 

A Magyar Közlöny 2015. évi 57. számában - a Rendőrség Napjára időzítetten - 
megjelent a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló 2015. XLII. törvény. A jogszabály letölthető innen. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ az új szolgálati törvény elfogadását az egyeztetések 
során nem támogatta. Az illetmények elmúlt években történt befagyaszatását az új 
jogszabály ugyan kompenzálja, de ezzel párhuzamosan számos, szakszervezetünk 
által indokolatlannak tartott szigorítást is bevezet. Mindezekről részletesebb 
információ itt olvasható. 
 
 
 
 
 
 
 

Új kedvezmény a Miskolc-Plázában: 10 % a Wondex papír-írószer 
üzletében 
2015. ápr. 27. 
 

 

Partnerünk, a WONDEX Kft. 10 % kedvezményt bíztosít tagjaink számára a Miskolc-
Pláza üzletközpontban lévő papír-írószer üzeltében forgalmazott termékekre. A 
kedvezmény az akciós termékek, valamint a tintapatronok, festékkazetták és másoló 

papírok kívételével valamennyi árúra kiterjed. 

Kontroll alatt a rendvédelmiek 
2015. ápr. 23. 

 
Tovább nő a rendvédelmi területen dolgozók kiszolgáltatottsága azután, hogy a 
parlament a múlt héten elfogadta a rendvédelmi szervek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló törvényt. Hat rendvédelmi érdekképviselet közös 
közleményben jelezte, a módosítás szerintük súlyos csapás a demokráciára. 

A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, Pongó Géza a Magyar Nemzetnek 
több konkrét példát említett a munkavállalók jogainak korlátozására. Mint 
mondta, eddig háromévente hat hónap lehetett a vezénylés, vagyis az az idő, amit 
mondjuk egy rendőrnek az otthonától és a családjától távol, akár az ország másik 
felében el kellett töltenie. Ez most 12 hónapra emelkedik. További részletek az MNO 
cikkében, itt. 
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Rendvédelmi gyermektábor a Szelidi-tónál, augusztus 4-9. között 
2015. ápr. 22. 
 

Az FRSZ BRFK megyei elnöksége idén is megrendezi immár hagyományos nyári 
gyermektáborát a Szelidi-tónál, augusztus 04. és 09. között. A szervezők színes 
programokkal várják az érdeklődő gyermekeket. A részvételi díj 34 ezer 
forint, melynek két részletben történő befizetésére is lehetőség van. A jelentkezési 
határidő 2015. május 31. 

 

 

 

 

Reggeli akció a május 1. emlékkőnél, és majális a BVSC pályán 
2015. ápr. 22. 

 
A LIGA Szakszervezetek elnöksége döntése nyomán, május elsején délelőtt 9.30-
kor - immár hagyományos módon - a Fiatalok Ligája villámakciót szervez a 
Városliget Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor sarkánál lévő május 1. 
emlékkőnél.  A fiatalok után Gaskó István tart közterületi sajtótájékoztatót. Az 
akcióra minden LIGA tagszervezeti tagot örömmel várunk! 

A rendezvény 10 órakor véget ér, innen irány a BVSC sportpálya, ahol mindenkit 
színes programok, strand, sport, és finom ételek várnak! A majális részletei a 
LIGA honlapján. 

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐ A FŐVÁROSI ÁLLATKERTBE! 
2015. ápr. 22. 

 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével együttműködve az idei 
az idei évben is lehetőségünk van kedvezményes áron jegyeket biztosítani számotokra a Fővárosi Állat- 
és Növénykertbe. A felnőtt jegy 2.500,-Ft helyett 1.800,-Ft-ért, a gyermek jegy 1.800,-Ft helyett 1.200,-Ft-
ért, továbbá a diák, és a nyugdíjas jegyek is kedvezményes áron rendelhetőek. 2 éves kor alatti gyermek 
részére nem kell belépőt vásárolni! A belépőjegyek érvényesek a Pálmaházba, az Akváriumba és a 
térhatású moziba is! A kedvezményes belépők 2015. december 31-ig szabadon, tetszés szerinti 
időpontban használhatók fel! 

A megrendelő lap beküldésének és a jegyek árának befizetési határideje: 2015. május 07. További 
részletek és a megrendelő lap az alábbiakban! 
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Rendvédelmi szakszervezetek: súlyos csapás a demokráciára a szolgálati 
törvény 
2015. ápr. 21. 

 
Súlyos csapás a magyar demokráciára a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény, amelyet a múlt héten 
fogadott el az Országgyűlés - közölte hat rendvédelmi szakszervezet kedden az MTI-
vel. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, a Rendészeti és Közigazgatási 
Dolgozók Szakszervezete, a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek 
Országos Szövetsége, a Fővárosi Tűzoltók Szakszervezete, a Független Rendőr 
Szakszervezet valamint a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete által jegyzett 
közleményben azt írták: a szakszervezetek javaslatai ellenére a kormány továbbra is 
fenntartja a szolgálati törvényben „az érdekképviseletek ellehetetlenítését szolgáló 
jogintézményeket, illetve a más munkavállalói szervezetekkel szemben súlyos 
diszkriminatív elemeket tartalmazó rendelkezéseket”. További részletek az 
alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 

Lakhatási támogatási rendszert is kidolgoznak a rendvédelmiseknek 
2015. ápr. 20. 

 
Az állomány tagjai 2019-ig 50 százalékos béremelésben részesülnek. Mindemellett 
egy megtakarítási alapú biztosítási és egy lakhatási támogatási rendszert is 
kidolgoznak a számukra. Utóbbi elsősorban állami kezességvállalás melletti 
lakásszerzési lehetőséget, kedvezményes hiteleket jelent - mondta Kontrát Károly, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közrádióban. Ennek határideje 2015. 
december 31-e, 2016 végéig pedig egy megtakarítási alapú biztosítási rendszert 
szeretnének kidolgozni az állomány részére. Részletek a Híradó cikkében. 
 
 
 
 
 

Az IMF is beismeri: ha gyengék a szakszervezetek, nőnek 
egyenlőtlenségek 
2015. ápr. 20. 

 
A szakszervezeti tagság csökkenése és a legmagasabb jövedelmek növekedése között 
egyértelmű összefüggés mutatható ki – állítja egy márciusban bemutatott tanulmány, amely 
a fejlett országok 1980 és 2010 közötti adatait vizsgálta, méghozzá nem egy kifejezetten 
baloldali műhely, hanem a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megbízásából - írja a 
szakszervezetek.hu. A Nemzetközi Valutaalap szaktekintélyét becsülő magyarországi 
elemzőket is ritkán halljuk afelett szomorkodni, hogy a dolgozói érdekképviselet milyen 
gyenge, vagy arra bátorítani a döntéshozókat, hogy támogassák egy izmosabb 
szakszervezeti mozgalom kialakulását, hiszen ezzel egy kevésbé egyenlőtlen társadalom 
jövőjét alapoznák meg. További részletek itt. 
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Elégedetlenek vagyunk az életpályamodellel - nyilakozta főtitkárunk a 
Lánchíd Rádiónak 
2015. ápr. 15. 

 
Nem elégedett a rendvédelmi dolgozók tegnap törvénybe iktatott életpályamodellével 
a Független Rendőr Szakszervezet. Pongó Géza főtitkár a Lánchíd Rádiónak 
hangsúlyozta: javaslataiknak csak töredékét fogadta el a kormány. Ráadásul az 
elmúlt 7 évben be voltak fagyasztva a fizetések, emiatt a mostani, átlagosan 30 
százalékos emelés csak ezt kompenzálja. Emellett attól is tartanak, hogy a különböző 
pótlékok megszüntetése miatt nem mindenki jár jól. Hozzátette: a rendvédelmi 
szerveknél nemcsak hivatásos dolgozók, hanem közalkalmazottak is vannak, akik 
kimaradtak a bérrendezésből. Az interjú itt hallgatható meg. 
 
 
 
 

A kinevezéstől eltérő beosztás ellátása esetén a megbízás szabályai 
szerinti díjazás jár! 
2015. ápr. 15. 

 
Szakszervezeti tagunk járőri beosztása ellenére utasításra - az eredeti beosztása helyett - a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság fogdáján túlnyomórészt fogdai, őrparancsnoki beosztást lát/látott el. Álláspontunk szerint 
ezen feladatok elvégzésére egyrészt a Hszt. 50. § (1) bekezdése alkalmazandó, mely szerint az ideiglenesen 
megüresedett szolgálati beosztás ellátásával, illetőleg a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott 
személy helyettesítésével, továbbá a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához nem tartozó 
feladatkör ellátásával a hivatásos állomány arra alkalmas tagja átmenetileg megbízható. Ezen jogszabályhely 
(3) bekezdése alapján pedig, ha a megbízott személyt az eredeti beosztás ellátása alól mentesítették, részére 
a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár, amely nem lehet kevesebb az eredeti illetményénél. A 
(4) bekezdés szerint továbbá, ha a hivatásos állomány tagja a megbízást az eredeti beosztásának ellátása 
mellett végzi, a többletszolgálatért az illetményalap 25-100%-áig terjedő díjazásra jogosult. Másrészt pedig 
kollégánk illetménykiegészítése megállapításakor és folyósításakor a szervezeti hovatartozás vizsgálatakor a 
ténylegesen végzett feladatokat és illetékességet kellett volna figyelembe venni. További részletek az 
alábbiakban. 

Megszavazták a rendvédelmisek életpályamodelljét 
2015. ápr. 15. 

 
Elfogadta a rendvédelmi dolgozók életpályamodelljéről szóló törvényt kedden az 
Országgyűlés. Az elfogadott határozat szerint új előmeneteli és illetményrendszer jön 
létre. A módosítással megszűnik az automatikus előmeneteli rendszer, a vezetői 
beosztások meghatározott időre szólnak majd, a hivatásos állomány volt tagjaiból 
pedig létrejön a tartalékos állomány. A törvény szerint idén júliusban átlagosan 30 
százalékos béremelés lesz. A korábbi harmincféle pótlékból ötöt tartanak meg, a 
korábbi pótlékok jelentős része beépül az adott terület alapilletményébe. Az új 
szabályozás megtartja az egyes rendfokozatok elnevezését és a hierarchiáját, de a 
jövőben a rendfokozat kötődik a betöltött szolgálati beosztáshoz. Azaz a kinevezett 
a beosztás elfoglalásával egyidejűleg az adott beosztáshoz kötődő rendfokozat 
viselésére is jogosult lesz, ha pedig alacsonyabb beosztásba helyezik, akkor a 
rendfokozata is ennek megfelelően változik. A továbbiakban valamennyi előmenetel 
feltételhez, vizsgához, képzettséghez és teljesítményértékeléshez kötött - írja a 
hír24.hu. 
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Emlékezetes, hogy az FRSZ az új szolgálati törvény elfogadását az egyeztetések során nem támogatta. Az illetmények elmúlt 
években történt befagyasztását az új jogszabály ugyan kompenzálja, de ezzel párhuzamosan számos, szakszervezetünk által 
indokolatlannak tartott szigorítást is bevezet. Ilyen például a szolgálat érdekében szinte korlátlan áthelyezés lehetőségének 
bevezetése, a vezénylés szabályainak rugalmasabbá, magyarul a hivatásos állomány tagjára nézve hátrányosabbá tétele, a 
túlszolgálat és a könyített szolgálat szabályainak szigorítása, a rendvédelmi szakszervezetek negatív diszkriminációjának 
fenntartása. Mindezeken túl az életpálya nem biztosít megfelelő lehetőséget a hivatásos szolgálati viszony életkor előrehaladásával 
történő lezárására, a 2011-ben megszűntetett szolgálati nyugdíjrendszer pótlására, és az út szélén hagyja a rendvédelmi szervek 
közalkalmazottait és más nem hivatásos jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóit, akik hosszú évek óta szintén nem részesültek 
illetményemelésben, így javadalmazásuk mára teljesen elértéktelenedett. Mindezeket a korlátozásokat, szigorításokat és hátrányos 
megkülönböztetéseket, valamint a különböző jogviszonyban foglalkoztatottak közötti bérfeszültség növelését az FRSZ határozottan 
elutasítja. További részletek az alábbiakban. 

Az FRSZ véleménye szerint indokolatlan a rendészeti szakközépiskolai 
tanulók hivatásos állományba vételének halogatása 
2015. ápr. 14. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) március 9-ei soros ülésén elhangzott 
rendőrségi tájékoztatás szerint a korábbi évek gyakorlatától eltérően az idei évben 
nem kerül sor a rendészeti szakközépiskola 2014/2016-os évfolyamán tanulók 
próbaidős hivatásos állományba vételére, kinevezésére. A RÉT ülésen 
elhangzottakról természetesen tájékoztattuk tagságunkat és tisztségviselőinket is, 
melyet követően a tanulói állomány körében komoly csalódottságot 
tapasztaltunk. Érzékelhetően a tanulók számítottak arra, pontosabban azt várták, 
hogy az eddigi tendenciának megfelelően a másodévet már próbaidős hivatásos 
állományban teljesíthetik, ami a szakmai tapasztalatszerzésen túl anyagi helyzetük 
szempontjából is kedvezőbb. Az érintettek kinevezésének előmozdítása, illetve 
anyagi helyzetük javítása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az ORFK 
vezetőjlhez. Továbi részletek az alábbiakban. 

LIGA majális idén is a BVSC sportpályán 
2015. ápr. 14. 

 
Sör, virsli, foci, strand, Beatrice koncert, gyermekprogramok, és még sok más, 
ahogyan azt már megszokhatták a LIGA tagjai! Május 1-én 10.00 órától 18.00 óráig, 
Budapest XIV. kerületében, a BVSC pályán. 

 

 

 

Az LMP a béremelés kedvéért megszavazza a rendvédelmi dolgozók 
jogviszonyáról szóló törvényjavaslatot 
2015. ápr. 14. 

 
Az LMP frakciója a keddi parlamenti szavazáson támogatni fogja a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvényjavaslat elfogadását - jelentette be hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján a 
képviselőcsoport vezetője. Schiffer András közölte, a törvény több, lényeges 
részét nem tartják elfogadhatónak, de a rendvédelmi és honvédelmi ágazat 
dolgozóinak béremelése kedvéért mégis megszavazzák a jogszabályt 
- részletek a Híradó.hu cikkében. 
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A kormány szakszervezeteket akar betiltani 
2015. ápr. 14. 
 

Az új szolgálati törvény megszüntetné az Alkotmányvédelmi Hivatal és a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakszervezeteit. A vezetőik még csak 
magyarázatot sem kaptak a példátlan lépésre, a Belügyminisztérium a hvg.hu 
kérdéseire sem válaszolt. Nem lehetnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – tagjainak 
szakszervezetei a jövőben, ha az Országgyűlés megszavazza a hivatásos 
állományúak szolgálati viszonyára vonatkozó új törvény tervezetét. Powell Pál, a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezetének (NSZÉSZ) elnöke 
– aki egyben a Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldal elnöke is – a 
hvg.hu-nak azt mondta, hogy a vonatkozó módosításról (333. §) előzetesen nem 
értesítették őket, csak a jogszabálytervezetben szembesültek vele, magyarázatot 
pedig azóta sem kaptak erre a lépésre. További részletek a HVG cikkében. 
 
 

 

A Törvényalkotási Bizottság benyújtotta összegző módosító javaslatait az 
új Hszt-hez 
2015. ápr. 10. 

 
Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága befejezte a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény-
javaslathoz benyújtott módosító javaslatok áttekintését, elkészítette összegző 
jelentését és benyújtotta összegző módosító javaslatát. A bizottság - kormánypárti 
támogatással - benyújtott módosító javaslatainak többsége nyelvhelyességi, és 
jogtechnikai jellegű pontosításokat tartalmaz. Az összegző módosító javaslat 
letölthető innen. 

Emlékezetes, hogy a törvény-javaslathoz a korábbiakban 55 módosító indítványt 
nyújtottak be, többnyire az ellenzékben lévő pártok képviselőcsoportjai. Az általános 
vita már lezárult, a törvény-javaslat részletes vitára vár. További részletek az 
alábbiakban. 
 
 

Hotel Piroska, Bükürdő - kedvezményes ajánlat FRSZ tagoknak 
2015. ápr. 2. 
 

 

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. Részletek az alábbiakban. 
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Munkavállalói javaslatok az Mt. módosítására 
2015. ápr. 1. 
 

Alaposan átszabnák a szakszervezetek a munka törvénykönyvét, amelyben erősebb 
felmondási védelmet szeretnének elérni a kisgyermekes munkavállalóknak. Az 
érdekvédők többek között módosítanák az elbocsátásra, a pótlékokra és a 
munkaidőre vonatkozó szabályokat, és erősítenék a szakszervezeti tisztségviselők 
védelmét is - foglalta össze a Magyar Nemzet. 

Hosszas szakmai egyeztetés után egységes javaslatot készített a Versenyszféra és 
a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) munkavállalói oldala a munka 
törvénykönyve (Mt.) módosítására. A VKF-ben tavaly év végén született 
megállapodás arról, hogy tárgyalások kezdődnek a szakszervezetek által különösen 
sérelmesnek tartott törvények módosításáról annak érdekében, hogy a parlament 
tavaszi ülésszakán már tárgyalhassák a kompromisszumos javaslatokat. A 
meglehetősen keménynek ígérkező egyeztetések információink szerint jelenleg 
kezdeti, szakértői fázisban vannak még. További részletek a Liga honlapján. 
 
 

 

2015. március  

Közalkalmazotti illetményemelés: továbbra is jegelve? 
2015. már. 23. 

 
A 2016-os költségvetés tervezetét a kormány április végéig terjeszti be az Országgyűlésnek. A most 
nyilvánosságra hozott tervezési köriratból azonban egy konkrét szám sem derül ki a tervekkel 
kapcsolatban. A tervezés első szakaszában változatlan mértékű illetményalappal/alapilletménnyel és 
közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni - magyarán béremelés nem tervezhető, ez alól kivételt 
csak a pedagógusok képeznek, illetve a katonai "életpálya-program". A béreket a munkaadókat terhelő 
járulékokkal és a szociális hozzájárulási adóval a hatályos jogszabályok alapján kell megtervezni - vagyis 
a kormány most még nem számol változó járulék és szja mértékkel - olvasható a Napi.hu cikkében. 
 
 
 
 
 
 
 

Páratlan ajánlat: hosszú hétvégék az FRSZ apartmanokban 
2015. már. 23. 

 
A hajdúszoboszlói és a harkányi strand mellett egész évben 4-4 darab luxus 
felszereltségű, exkluzív apartmanok várják a pihenni vágyó FRSZ tagokat és pártoló 
tagjainkat.  

Viszont, ha unja egy hétig a lábát áztatni a gyógyfürdők medencéiben, akkor 
válassza az elkövetkező három hosszúhétvége egyikét apartmanjainkban:  

 2015. április 3-4-5-6 ( Húsvét ) 
 2015. április 30 – május 1-2-3 (Majális) 
 2015. május  22-23-24-25 ( Pünkösd ) 
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Hosszú hétvége /3 nap/ 15.000 Ft.-, a részvevők létszámától függetlenül, amihez még az idegenforgalmi adót / IFA / kell 
hozzászámítani. 

Bővebb információ: az FRSZ KKI üdültetési előadójától, Erdősi Józsefné, Hetyei Katalintól: 06(1)785-00-10, vagy 785-07-16, 
+36(70)775-17-73, BM 39-530. 

A rendvédelmi szervek közalkalmazottainak jogállását még sem 
módosítják júliustól 
2015. már. 23. 
 

A minisztérium a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) rendkívüli ülésének 
összehívását kezdeményezte az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat utólagos megvitatása céljából. Ez a jogszabály írná elő, hogy a 
közvádas bűncselekménnyel összefüggő érintettségét minden foglalkoztatott köteles 
bejelenteni a munkáltatójának. 

Az ülésen napirendre kerül az új szolgálati törvény is. Kérdésre válaszolva Zsinka 
András helyettes államtitkár elmondta, hogy a rendvédelmi szerveknél 
közalkalmazottként foglalkoztatottak jogállása július 1-jétől még sem változik, 
illetményük FRSZ által szorgalmazott emelését pedig a tárca még vizsgálja.  

Zsinka úr azt is elmondta, hogy a hivatásos állománynál 2018-ig nem változik a 
túlszolgálat ellentételezésének rendje sem, azaz a 150 óra alatti túlszolgálatokat 
szabadidőben, míg az a fölöttieket pénzben kell megváltani. A „bűvös dátum” 
személyügyi helyettes államtitkár úr szerint megoldást fog hozni, ugyanis addig 3200 
kiképzett rendőr szolgálatba állítását tervezik. További részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 

Már 55 módosító javaslatot nyújtottak be az új szolgálati törvényhez 
2015. már. 20. 
 

Ismeretes, hogy a kormány - T/3783. szám alatt - március 10-én benyújtotta az 
Országgyűlésnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról törvényjavaslatot, mely a közszolgálati életpálya részeként 
a jelenleg hatályos Hszt. helyébe fog lépni. A törvényjavaslat általános vitája is 
megkezdődött a héten és a módosító indítványok is elkezdtek záporozni. Az eddig 
eltel időben a parlamenti pártok képviselői már 55 módosító indítványt terjesztettek 
elő. További részletek az alábbiakban. 
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Az LMP visszaadná a szakszervezeti jogosítványokat a rendvédelmi 
szerveknél 
2015. már. 19. 

 
Az LMP a rendvédelmi szervek szakszervezeti jogosítványainak visszaadása nélkül 
nem tartja támogathatónak a hivatásos állományúak szolgálati jogviszonyát 
újraszabályozó előterjesztést - olvasható az M1 honlapján. Schiffer András 
társelnök szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: a 2011-ben elvett 
szakszervezeti jogosítványokat kell visszaadni a honvédelmi és rendvédelmi 
szerveknél. Szerinte a kormányzat szándékosan sorvasztja el a közszféra 
érdekképviseleti lehetőségeit.  Frakcióvezető úr álláspontjával az FRSZ is egyetért, 
mivel tény, hogy 2012. január 01-jén, olyan jogszabályokat léptettek hatályba, 
melyek mindenféle alkotmányos indok nélkül több szempontból is hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaznak a rendvédelmi szakszervezetekkel szemben. 

Schiffer fontosnak tartotta, hogy az érintettek körében is megszűnjön a dolgozói 
szegénység, de azt is, hogy a gyesről, gyedről visszatérők számára is megfelelő 

életpályát nyújtson az előterjesztés. Mint mondta, számos esetben van szükség a szakképzett nők munkájára a rendőrségnél; ezek 
között említette a gyermekbántalmazásos eseteket. 

Pintér: Kiszámítható, motiváló előmeneteli és illetményrendszer 
kialakítása a cél 
2015. már. 18. 
 

A belügyminiszter közlése szerint kiszámítható és motiváló előmeneteli és új 
illetményrendszer kialakítása az egyik célja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát újraszabályozó törvénynek. Pintér 
Sándor szerdán az Országgyűlésben az előterjesztés általános vitájában a 
legfontosabb változások között említette, hogy megszűnik az automatikus 
előmeneteli rendszer, a vezetői beosztások meghatározott időre szólnak majd, illetve 
hogy a hivatásos állomány volt tagjaiból létrejön a tartalékos állomány. A közlemény 
teljes szövege itt olvasható. 

 

 

 

VIP jegyek a magyar professzionális MMA bajnokságra 
2015. már. 18. 

 
A magyar professzionális MMA bajnokság szervezői a 2015. március 21-én, szombaton, Budapesten a 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezésre kerülő, évadnyitó bajnoki fordulóra 
felajánlottak szakszervezetünk tagjai számára néhány belépőjegyet. A szervezők elhatározása, hogy 
rendezvényeikre meghívják, azon a szervezetek dolgozóit, akik az év minden napján a közösséget 
szolgálják. Rendőrség, Katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat részére biztosítják ezt a 
lehetőséget.  

A korlátozott számban rendelkezésre álló jegyek BRFK megyei elnökünktől, Máy Adrienn 
Majától igényelhetőek:  frsz.brfk@gmail.com vagy 06 70 609 7303. 
A rendezvény plakátjai letölthetőek az alábbiakban tekinthetőek meg. 
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FRSZ javaslatok a belügyminiszternek 
2015. már. 17. 
 

Szakszervezetünk ismét megkereséssel fordult a belügyminiszterhez. Javaslataink ezúttal a megyei 
autópálya matrica Röszkei határátkelőhelyen szolgálatot teljesítők számára történő megtérítésére, 
a közismerten egyes régiókban megnövekedett migrációs feladatokban résztvevő (hivatásos, 
közalkalmazotti, és munkavállalói) állomány munkájának egyszeri anyagi elismerésére, valamint az 
egyenruházati ellátás egyes problémáinak megoldására irányulnak. Részletek az alábbiakban. 
 
 
 
 

Ismét elment egy régi tisztségviselőnk: nyugodjon békében Kerekes 
Tamás! 
2015. már. 17. 

 
Fájdalommal tudatjuk tagságunkkal, hogy a napokban elhunyt Kerekes Tamás úr, aki 
korábban hosszú időn át, köztiszteletben álló tisztségviselőként tevékenykedett 
szakszervezetünkben. Kerekes úr egyebek mellett az Ellenőrző Bizottság tagjaként, 
majd elnökeként, és több kongresszusunkon a mandátumvizsgáló 
bizottság tagjaként segítette szakszervezetünk munkáját. Temetésének időpontjáról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást. Hozzátartozóinak, szeretteinek és barátainak 
fájdalmában osztozva, kívánjuk, hogy mindannyiunk Tamás bácsija nyugodjék 
békében! 

A Kerekes Tamás úrral készült utolsó interjúnk, mely a FRÁSZ újság jubileumi 
különszámában jelent meg, itt (a lap alsó harmadától) olvasható. 
 
 
 

Benyújtották az Országgyűlésnek az új szolgálati törvényt 
2015. már. 11. 
 

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényjavaslatot. A 
kormányzat által a közszolgálati életpálya részének mondott, jelenleg hatályos 
szolgálati törvény (Hszt.) helyébe lépő törvényjavaslat elérhető az Országgyűlés 
honlapján, vagy letölthető honlapunkról, ezen a linken. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ korábban a törvényjavaslat egészét elutasította, mivel 
az sok vonatkozásban további jogkorlátozásokat vezetne be, és különböző okok 
miatt számos más rendelkezést is elfogadhatatlannak tartunk. Korábbi 
álláspontunk, javaslataink itt érhetőek el. 

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat végleges szövegét a belügyminisztérium - 
az általuk egyeztetésnek nevezett folyamat során -  nem bocsájtotta a rendvédelmi 
szakszervezetek rendelkezésére, jogászaink is csak most kezdhetik meg annak 
elemzését. Ennek eredményéről, észrevételeinkről és javaslatainkról a 

későbbiekben tájékoztatjuk tagságunkat és az állomány más tagjait. 
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Kónya Péter: nem tartják meg a március végére tervezett tüntetést 
2015. már. 10. 
 

Lemondta a március 30-ára tervezett, rendvédelmi dolgozóknak meghirdetett tüntetését Kónya 
Péter. A Magyar Szolidaritás Mozgalom politikusa, országgyűlési képviselő ezt azzal indokolta, 
hogy ezzel segíti a szakszervezetek és a kormány közötti tárgyalások sikerét. Kónya Péter hétfői, 
az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében az áll: szakszervezeti vezetők nyilatkozata szerint az 
érintett miniszterek nem tárgyalnak velük érdemben a fegyveres és rendvédelmi dolgozók 
tervezett béremelésével, életpályamodelljével kapcsolatban. Mivel a szakszervezetek továbbra is 
tárgyalásos úton szeretnék rendezni ezt a konfliktust, lemondja a március 30-ára, a Parlament elé 
tervezett, a rendvédelmi dolgozók melletti tüntetést, amelyet korábban ő jelentett be az 
Országgyűlésben - közölte. További részletek a Szakszervezetek.hu cikkében, itt. 
 
 
 

Beszámoló a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács márciusi üléséről 
2015. már. 10. 
 

Mintegy két tucatnyi kérdés, probléma került napirendre a Rendőrségi 
Érdekegyeztető Tanács 2015. március 9-ei ülésén. Egyebek mellett szó esett a 
megnövekedet migrációs terhek ellentételezéséről, az első éves rendészeti 
szakközépiskolai tanulók kinevezésének várható időpontjáról, a létszámhelyzetről, a 
fluktuációról, és a túlórák megváltásáról, a bérminimum környékén keresők 
számáról, a tevékenység irányító központok szolgálatszervezési nehézségeiről, a 
ruházati ellátás egyes anomáliáiról, az ORFK KGEI átszervezéséről, a 
korkedvezmény érvényesíthetőségéről, és az állomány munkakörülményeit és 
juttatásait befolyásoló sok más kérdésről. Részletes beszámolónk az alábbiakban 
olvasható. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Járőrök!!!!! Pénz állhat a házhoz!!! 
2015. már. 5. 
 

Sok kolléga fordul hozzánk azzal a problémával, hogy valamely rendőrkapitányság 
állományában betöltött járőri beosztásuk ellenére meghatározott szolgálati napjaikon 
utasításra, az eredeti helyett járőrvezetői beosztást kell ellátniuk, annak elvégzéséért 
azonban semmilyen ellentételezésben nem részesülnek. Álláspontunk szerint ezen 
szolgálatteljesítésére a Hszt. megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
melyek természetesen plusz díjazás kifizetését is kötelezővé teszik!  Az ilyen 
jellegű feladatellátás minimálisan is havi 9.663 Ft-ot ér, de a hónapban több, esetleg 
valamennyi szolgálat járőrvezetői ellátása már 29.760 Ft-ot is eredményezhet!!!  Ez 
utóbbi 3 évre visszamenőleg pedig már több mint 1 millió forint… Álláspontunkat 
immár a BRFK vezetője is megerősítette, s az egyik első panaszunknak részben 
helyt adva a kifizetésről is rendelkezett!  Járőrök! Így már csak egy ellenségetek 
maradt… az elévülési idő. Az igényt ugyanis csak 3 évre visszamenőleg lehet 

érvényesíteni.  
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FRSZ javaslat az ORFK esélyegyenlőségi tervének módosítására 
2015. már. 3. 
 

Az ORFK új Esélyegyenlőségi Terve az ápolásra szoruló hozzátartozóról történő 
gondoskodásra oly módon biztosít havi 4 óra munkaidő-kedvezményt, hogy a 
jogosultságot a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti 
„tartósan beteg személy” feltételnek való megfeleléshez köti. Mivel a hivatkozott 
törvényi feltétel igen szűk körre korlátozza az igényjogosulti kört (18 év alatti, vagy 
annál idősebb, de a jelentős egészségkárosodást még a 18. életéve előtt szerzett, 
gondozásra szoruló személyek), több kolléga, illetve tagunk elesik a kedvezmény 
igénybevételétől, ezért kezdeményzetük a norma módosítását. További részletek 
az alábbiakban. 
 
 
 

Kónya: politikai lózung az ígért bérfejlesztés - frissített cikk! 
2015. már. 3. 
 

Az Országgyűlés tegnapi ülésnapján Kónya Péter független képviselő azt mondta, 
hogy a kormány által a rendvédelmi dolgozóknak és katonáknak ígért harminc 
százalékos bérfejlesztés csak "politikai lózung". Hangsúlyozta, hogy ez legfeljebb a 
végrehajtó állománynál jelent harminc százalékot, a parancsnoki állomány esetében 
legfeljebb 15-20 százalékot. Hozzátette, hogy a jelenlegi pótlékok tervezett 
megszüntetése pedig azt jelenti, hogy mindenkinél személyi bért kell megállapítani, 
amit el kell téríteni a bértáblától. Az állampolgári jogok csorbításának nevezte, hogy 
tiltani akarják a magán mobiltelefonok használatát a szolgálati helyeken, miközben 
tilos lesz a közösségi portálokra olyan írást vagy fotót feltenni, amelyből kiderülhet, 
hogy valaki rendőr vagy tűzoltó - írja a délmagyar.hu. A képviselő bejelentette, hogy 
március 30-ra a Parlament elé hívja a rendvédelmi dolgozókat - adta hírül az ATV. 
Kontrát Károly belügyi államtitkár semmitmondó válaszát a képviselő nem fogadta 

el, a kormánypárti szavazógép azonban igen. Továbi részletek, az interpelláció teljes szövege és videó az alábbiakban. 

Gaskó: eltörölnének minden vasárnapi pótlékot 
2015. már. 3. 
 

Magát az alapjavaslatot sem lehetett érteni, de ez az indítvány, amit most láttam én 
is, azt sugallja megint, hogy ne legyen pótlék, mondta Gaskó István az ATV Egyenes 
Beszéd című műsorában. A LIGA Szakszervezetek elnöke szerint eddig legalább 
látszott egy szándék, ennek fényében nagyon meglepő ez a gesztus. Eddig úgy volt, 
hogy 100 %- kal emelkedik a vasárnapi bérpótlék. Tegnap viszont az eredeti javaslat 
beadója módosítót nyújtott be, amely gyakorlatilag eltörölne minden vasárnapi 
pótlékot. Gaskó kiemelte, a LIGA azon van, hogy mindenki kinyithasson, aki csak 
tud. A Kúriához fordultunk, és reméljük, hogy hitelesítik majd a népszavazási 
kérdésünket. A kormány átgondolatlan, senkivel nem egyeztetett intézkedései, 
kapkodása azt mutatja, hogy ez nem mehet már tovább sokáig, tette hozzá a 
szakszervezeti vezető. További részletek, itt! 
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Sokszor a rendőrök sem kapják meg a túlórapénzt 
2015. már. 2. 
 

Sztrájkoltak a pécsi húsüzem dolgozói, mert nem kapták meg a pluszmunkáért járó 
fizetséget. Orgovány Zoltán, a Független Rendőr Szakszervezet dél-dunántúli 
elnöke szerint azonban ez a rendőrségen sem ritka - olvasható a BAMA 
cikkében. A régiós elnök a Fejér megyei rendőrségi évértékelőt követően mutatott 
rá: bár sokszor elhangzik, hogy elég rendőr van az országban, csak Fejér megyében 
több mint 108 ezer túlóra keletkezett 2013-ban. Ha a létszám elegendő lenne, 
túlszolgálat nélkül is meg tudnák oldani a feladatokat. A túlórák nagy része ráadásul 
„nincs megváltva a törvényben megfogalmazottak szerint”. Orgovány Zoltán 
hangsúlyozta, valószínűleg az állomány lojalitásának köszönhető, hogy nem 
indulnak tömeges perek a meg nem váltott túlórák ügyében. További részletek itt! 

Emlékezetes, hogy Dél-dunántúli- és Fejér megyei elnökünk Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság év értékelőjével 
kapcsolatban honlapunkon megjelent jegyzete a Fejér Megyei Hírlap érdeklődését is felkeltette.A jegyzet itt, a Fejér Megyei Hírlap 
cikkei pedig itt olvashatóak. 

Dógozz mint egy svéd - avagy, ahol a szakszervezeteket nem tartják 
ellenségnek! 
2015. már. 1. 
 

A svéd modellt bemutatni igyekvő kisfilm a szakszervezetek és a munkaadók 
1938 óta tartó együttműködését van hivatva dicsőíteni (hogy jól csinálja-e, azt majd 
ti eldöntitek), no meg azt, hogy a kormány a lehető legritkábban avatkozik be a két 
fél ügyeibe - olvasható a Határátkelő cikkében.  „A leginkább érintettek hozzák 
meg a munkaerő-piacot érintő döntéseket, ami teljesen logikus, nem igaz? Hiszen ki 
lenne a leginkább felkészült ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, ha nem azok, 
akik részesei annak?” – teszi fel a kérdést a The Swedish Part Modelt 
népszerűsítő Like a Swede oldal. Szerintük a közös megállapodások eredménye 
az, hogy a munkahelyeken boldog és kreatív emberek dolgoznak, ami a 
munkaadóknak is jó, azaz igazi nyerő helyzet ez mindkét fél számára – írja az oldal. 
A példa adott, lenne hová fejlődni! További részletek és a klip, az alábbiakban. 

 

február 2015 

Legalább bruttó 15 ezer forintos egyszeri bérintézkedést követel a 
KÖZDEMOSZ 
2015. feb. 26. 

 
A Közszolgálati Dolgozók Demonstrációs és Sztrájkbizottsága (Közdemosz) - melynek az 
FRSZ is tagja - tiltakozik az ellen, hogy több ezer munkavállalót fenyeget bércsökkentés, 
ezért követelik, hogy 2015-ben minden olyan közszolgálati munkavállaló, aki központi 
bérintézkedések által nem érintett, részesüljön 10 százalék, de legalább bruttó 15 ezer 
forintos egyszeri bérintézkedésben - írja a Szakszervezetek.hu. A Közdemosz 
álláspontjáról és a megfogalmazott sztrájkkövetelésről tagszervezete, a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
tájékoztatta az MTI-t szerdán. Mint közleményükben írták, a sztrájkkövetelés egyúttal azt is 
jelenti, hogy sztrájktörvény vonatkozó szabályai szerint a kormány egyeztető tárgyalást 
köteles tartani a témáról. További részletek az alábbiakban. 
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A szakszervezeteknek tett ígéretekkel szemben nem vezetnek be extra 
száz százalékos bérpótlékot vasárnapra 
2015. feb. 26. 

 
A Metro áruházaknak is biztosan be kell majd zárniuk vasárnap, de aki nyitva tarthat, 
annak mégsem lesz extra bérpótlék - derül ki a legfrisebb, a kereskedelmi törvényt 
módosító javaslatból. Az eddig engedékenynek tünő Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) azonban máshogy is szigorítaná a jogszabályt, amelyről mégis kiad 
rendeletet. Igaz, ebben nem tudni, mi lehet – írja Szakszervezetek.hu a 
Világgazdaság cikkére hivatkozva. Emlékezetes, hogy 2014.december 10-
én Rogán Antal, a kormánypárt frakcióvezetője  még azt jelentette be, hogy a 
FIDESZ a munka törvénykönyve módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy 
vasárnapi munkavégzés esetén százszázalékos bérpótlék járjon a 
munkavállalóknak, és hogy egy hónapban legfeljebb csak két vasárnap lehessen 
őket dolgoztatni. Az ígéret szép szó, ha betartják.... E témával összefüggésben a 
LIGA honlapja arról ad hírt, hogy: míg nálunk most kerül bevezetésre a vasárnapi 
zárva tartás, Franciaországban lazítottak a szabályozáson. 

A BM szerint kiemelt feladatnak tekintik az életpálya méltó lezárásának 
biztosítását - az FRSZ szerint a valóság mást mutat 
2015. feb. 25. 
 

Dr. Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő kérdéssel fordult a 
belügyminiszterhez, melyben azt tudakolta: "Hogyan gondoskodnak azokról, akik 
2012. január 01-jét követően váltak hivatásos szolgálatra alkalmatlanná?" A 
belügyminiszter válaszában kifejtette, hogy: "A kormány az új közszolgálati és 
rendészeti életpálya kialakítása során kiemelt feladatnak tekinti az életpálya méltó 
lezárásának biztosítását, valamint a nyugdíjkorhatár előtt kiválni kényszerülőkről 
való megfelelő gondoskodást." Ezzel szemben az FRSZ az új szolgálati törvény 
egyik legnagyobb hiányosságának  éppen azt tartja, hogy nem biztosít megfelelő 
megoldást hivatásos szolgálati viszony életkor előrehaladásával történő lezárására, 
a 2011-ben megszűntetett szolgálati nyugdíjrendszer pótlására! További részletek 
az alábbiakban. 
 

A rendőrség elmúlt évéről - alulnézetben 
2015. feb. 24. 

 
Dél-dunántúli- és Fejér megyei elnökünk Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság év 
értékelőjével kapcsolatban honlapunkon megjelent jegyzete a Fejér Megyei Hírlap 
érdeklődését is felkeltette. Orgovány Zoltán a lapnak adott interjúban is 
megkérdőjelezte a főkapitány azon kijelentését, mely szerint elég rendőr van a 
megyében. "Ha elég rendőr lenne, ....... akkor nem kellenének kiegészítő erők, és 
nem kellene ennyit túlórázni, aminek nagy része nincs megváltva a törvényben 
megfogalmazottak szerint. Gondolom, a főkapitány úr nem számolt be arról, hogy az 
állomány lojalitásának köszönhető, hogy nem indulnak tömeges perek a meg nem 
váltott túlórák ügyében. A rendőrség, mely a törvény őre, naponta sért törvényt azzal, 
hogy a 30 napon belül ki nem adott túlórákat nem rendezi" - idézi a lap megyei 
elnökünk szavait. További részletek az alábbiakban. 
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A belügynek nincs pénze a közalkalmazottak kereset-kiegészítésére 
2015. feb. 24. 
 

A Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára - a miniszter megbízásából - 
elutasította a rendőrségi közalkalmazottak 2 %-os kereset-kiegészítésben való részesítésére 
irányuló javaslatunkat. Zsinka András levele szerint ugyanis a minisztérium és alárendelt 
szervei nem rendelkeznek olyan forással, melyből a kereset-kiegészítés finanszírozható 
volna. Emlékezetes, hogy javaslatunk aprópóját - a rendőrségi közalkalmazottak 
illetményének rendkívül alacsony volta mellett - a honvédelmi miniszter januárban megjelent 
azon utasítása adta, melyben a honvédségi közalkalmazottak számára 2 %-os kereset-
kiegészítés folyósítását rendelte el. Úgy látszik, hiába "szárnyal" a magyar gazdaság, annak 
hozadékából a rendőrség közalkalmazottai számára továbbra sem jut semmi! A BM a 
honvédelmi tárcával szemben hosszú évek óta képtelen az irányítása alá tartozó szervek 
közalkalmazottai jövedlemi helyzetének javítására. 
 
 
 
 
 

 

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 9-én! 
2015. feb. 23. 
 

A hagyományoknak megfelelően idén is az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége rendezi meg FRSZ - 
Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű horgászvenysenyt. A versenyre 2015. május 09-én 
kerül sor, a Novajidrány és Vizsoly községek között található Kacsa horgásztavon. A versenyre 
csak háromfős csapatok nevezését fogadjuk el, a csapat tagja  az BM irányítása alá tartozó rendvédelmi 
szervek hivatásos, köztisztviselői vagy közalkalmazotti állományú tagja lehet. A nevezési díj FRSZ 
tagok részére 2.000 Ft,-, nem tagok részére  3.000 Ft. A résztvevők számára a rendezők meleg ebédet 
biztosítanak, melynek költségét a nevezési díj tartalmazza.  

A versenyre 2015. április 30-ig lehet jelentkezni a honlapunkról letölthető nevezési lap 
megküldésével, melyhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki másolatot. A helyszínen 
nevezést már nem fogadnak el a rendezők! További részletek, verseny kiírás és nevezési lap az 
alábbiakban. 
 
 

MÁR A LÁTSZAT SEM A RÉGI….. 
2015. feb. 23. 
 

Ismét eltelt egy év, ismét elkezdődött az előző, 2014. év értékelése. Először természetesen 
az ORFK berkein belül, majd a megyékben folytatódik az értékelés. 2006-ig minden esetben 
meghívást kapott az FRSZ. Majd ezt követően ez megszűnt. Ezt egy névhez tudom kötni 
Hatala József tábornokhoz. Ő megfelelt annak az elvárásnak, melyet elé támasztottak, sőt 
már a vélt elvárásoknak is eleget tett, így kiebrudalta az évértékelőkről az érdekvédelmi 
szervezeteket… Na, miért is?? Kérem, ne válaszoljon senki, költői kérdés volt. Orgovány 
Zoltán jegyzete az alábbiakban olvasható. 
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Fotókampány a sztrájkjogért! 
2015. feb. 18. 
 

Ha egyetértesz azzal, hogy a sztrájkjog valóban fontos, akkor kérünk, hogy 
csatlakozz a LIGA Szakszervezetek akciójához. Nem kell mást tenned, csak 
a csatolmányban lévő képet kinyomtatnod és lefényképezkedned vele, majd a 
képet a sajto@liganet.hu e-mail címre február 18-án 16:00 óráig eljuttatni. 

 

 

 

 

 

Ombudsman: szabályozza törvény a szolgálatban lévő rendőrök 
mobiltelefon-használatát! 
2015. feb. 18. 
 

Az ombudsman szerint a szolgálatban lévő rendőrök magántelefonjának használatát 
tiltó miniszteri rendelet helyett a kérdést törvényben kell szabályozni, ugyanakkor 
álláspontja szerint a hatályos szabályozással az alkotmányos keretek között maradt 
a kapcsolattartáshoz való jog korlátozása. Alapvető jogokat és kötelezettségeket 
csak törvény korlátozhat - emlékeztet keddi közleményében Székely László, az 
alapvető jogok biztosa, aki „kiegyensúlyozott, indokolt és megkülönböztetés nélküli 
eljárását” szorgalmazott a szolgálati kommunikációs eszköz magáncélú 
használatáról - írja a Szakszervezetek.hu. 

Az ombudsmani közleménnyel kapcsolatban Pongó Géza, a Független Rendőr 
Szakszervezet (FRSZ) főtitkára a Népszavának elmondta, hogy szerinte nincs 
semmi kivetnivaló abban, ha egy rendőr szolgálat közben magánál tartja saját 
mobiltelefonját. Az FRSZ álláspontja szerint a korlátozás nem indokolt, sőt 
előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nagy szükség lenne a mobiltelefonokra: 
azokon a helyeken, ahol rendőrség által rendszeresített mobilkészülékek térerő 
hiányában használhatatlanok, a saját tulajdonú telefon segítheti a szolgálati 
feladatok ellátását, és adott esetben arra is lehetőséget biztosíthat, hogy a bajba 
jutott rendőr erősítést kérhessen. További részletek az alábbiakban. 
 

Ruhaellátót hoz létre a Belügyminisztérium 
2015. feb. 17. 
 

Ruházati ellátó céget hoz létre a Belügyminisztérium, amellyel egységesíteni akarják 
a beszerzést, készletgazdálkodást, raktározást. Rendőrségi forrásokból jelenleg sok 
panaszt hallani az ellátásra és az egyenruhák minőségére. Egyes termékeket 
ráadásul lehetetlen beszerezni az ORFK egyetlen, fővárosi egyenruházati boltjából, 
ami a belső ellenőrzések alkalmával komoly gondot okoz az állomány tagjainak 
- olvasható a 168 óra online cikkében. 
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Országgyűlési vita a közalkalmazottak bejelentési kötelezettségéről 
2015. feb. 17. 
 

A büntetőeljárás alá vont közalkalmazottak bejelentési kötelezettségéről szóló 
előterjesztések vitáival és napirend utáni felszólalásokkal ért véget az Országgyűlés 
tavaszi ülésszakának első ülése, hétfőn késő este. Bejelentési kötelezettséget 
írnának elő a büntetőeljárás alatt álló közalkalmazottaknak. Répássy Róbert 
igazságügyi államtitkár mutatta be a kormány azon törvénymódosító javaslatát, 
amely egyértelműen előírná, hogy a közalkalmazottaknak tájékoztatniuk kell 
munkáltatójukat, ha büntetőeljárás indul ellenük. Bárándy Gergely (MSZP) 
ugyanakkor pótcselekvésnek nevezte a kabinet kezdeményezését. Úgy 
fogalmazott, a kormány rossz választ ad a magasrangú korrupciós ügyekre és a 
„kisembereken veri el a port”. Schiffer András, az LMP frakcióvezetője szintén úgy 
vélte, hogy „nem itt kellene kezdeni a korrupció elleni fellépést, hanem azoknál az 
„offshore-lovagoknál", akik szerinte a kormány asszisztálása mellett „szivattyúzzák 
ki” a közpénzt az országból - írja a Galamus. 
 

Ahol a rendőrt is becsülik: Londonban is rendőrnek állt a pécsi Soki Péter 
2015. feb. 17. 
 

Bár dolgozott pincérként és úszómesterként is Londonban a pécsi Soki Péter, 
néhány napon belül már újra rendőr lesz. Újra, merthogy amikor négy éve kiköltözött 
Angliába, a magyar rendőri állását adta fel. Ahogy ő fogalmazott, abból lett elege, 
hogy nem látott maga előtt pozitív jövőképet, amire csak ráerősített, hogy akkoriban 
törölték el a korkedvezményes nyugdíjat a szervezetnél. Elmondása szerint odakinn 
más a helyzet – a rendőröket megbecsülik, tisztelik, s az is beszédes, hogy 
Angliában nincsenek rendőrviccek sem - írja a Bama.hu. 
 
 
 
 
 

Megjelent az ORFK cafetéria utasítása 
2015. feb. 17. 
 

A Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent az ORFK 2015. évi cafetéria 
utasítása és a bankszámla-költségtérítésről szóló belső szabályozó. A 
cafetéria keret összege idén is változatlanul bruttó 200 ezer forint, melyből - 
néhány juttatás kivételével - valójában csak kb. 148 ezer forint használható fel 
(nettóban). Nem emelkedett a bankszámla-költségtérítés 4 ezer forntos 
összege sem, bár azt a költségvetési törvény lehetővé tette volna és az FRSZ 
kezdeményezte is a jogszabályi lehetőség kihasználását. Nem változtak az 
igénybe vehető béren kívüli juttatások sem. Összességében elmondható, hogy 
idén is tovább folytatódik ezen jutattatások elértéktelenedése. Részletek az 
alábbiakban. 
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A rendőrök ellátása sem különb a menedékkérőkénél 
2015. feb. 16. 
 

Éjjel nem megy a fűtés, több napig nem tudtak fürdeni, mert nem volt víz, 14 órás 
szolgálatot teljesítenek - erre panaszkodott egy rendőr a Facebookon. A határátlépés 
nemcsak a "gazdasági menekültek" számára fáradságos. Panaszkodnak a rendőrök 
is - írja a HVG. A nagyszámú, napi ezer-ezerötszáz illegális migráns előállítása és 
szállítása jelentősen megnövelte a rendőrség feladatait.  „Szegedi Határrendészeti 
Kirendeltség. Menekültek elhelyezve sátorban, konténerben, garázsban. A 120 
férőhelyes sátorra egy rendőr felügyel fegyver nélkül. Kísérés naponta tízszer, 
Nyírbátorba, Békéscsabára és Debrecenbe, indulás 3 órakor, 8 órakor, 12 órakor, 15 
órakor és 17-kor.” - írta egy rendőr a Facebook-ra. „Ha az állomány este beesik a 
szállításból, az azt jelenti, hogy 14 órát voltak szolgálatban az emberek, akiket 
kiköltöztettek egy-két kilométerre messzebb levő, teljesen lelakott épületbe, ahonnan 
gyalog járnak be.” További részletek a HVG cikkében. 

Mindezeket a magunk részéről azzal egészítjük ki, hogy az illegális határátlépők őrzését többnyire olyan, munkaviszonyban 
foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrök látják el, akik a rendőrség általában a bérmimumnak megfelelő összegért alkalmaz, szinte 
minden kedvezményből kizárja őket, és a minisztérium az előkészítés alatt álló közszolgálati életpályából is kirekesztené az 
érintetteket. 

Érdemi egyeztetés nélkül kerül a kormány elé az új Hszt. tervezete 
2015. feb. 16. 
 

A múlt hét végén egy beszélgetéssel lezárult a minisztérium által „szakmai 
egyeztetésnek” nevezett folyamat. A Belügyminisztérium február 16-án beterjeszti a 
törvény-tervezet a kormánynak, majd annak jóváhagyása után – várhatóan február 
végén – benyújtják azt az Országgyűlésnek is. Az FRSZ megítélése szerint valódi 
egyeztetésre nem került sor, mivel a minisztérium számos információt 
visszatartott. Az is csak a megbeszélések lezárása után egy nappal átküldött anyag 
alapján vált egyértelművé, hogy a közalkalmazottakat – tiltakozásunkat figyelmen 
kívül hagyva – ismét kihagyni tervezik az illetményemelésből. Sajnálattal kell 

elkönyvelnünk, hogy a Belügyminisztérium nem tekintette valódi tárgyalópartnernek a rendvédelmi szakszervezetek, de még a 
kormányzat által kreált Magyar Rendvédelmi Kart sem. Mindezekből következik, hogy az új szolgálati törvény minden hibájáért és 
annak összes negatív következményéért a Belügyminisztériumot terheli a felelősség. A törvény elfogadásáig még hátralévő időben 
az FRSZ természetesen minden lehetséges eszközt igénybe fog venni a kárenyhítés és a leginkább hátrányos rendelkezések 
módosítása érdekében. A minisztériumban lezajlott beszélgetésről szóló beszámolónk az alábbiakban olvasható. 

Hatvan nap hiányzott a teljes nyugdíjhoz, egyetlen fillért sem kap a 
rokkant határőr 
2015. feb. 12. 
 

A megváltozott nyugdíjszabályok miatt egyetlen forintnyi pénzt sem kap a magyar államtól a 
Tarpai Tóth László, aki 60 nap híján 25 évig szolgált a Határőrségnél meg a Rendőrségnél 
és beosztásából egészségi alkalmatlanság miatt mentették fel.  A MAGYAR HELSINKI 
BIZOTTSÁG ügyfele most a Strasbourgi bírósgához fordult. 2012. január 1-jétől néhány 
kivételtől eltekintve az Országgyűlés megszüntette a szolgálati nyugdíjat, és az 57 évesnél 
fiatalabbaknál szolgálati járandósággá alakította át az addig már szolgálati nyugdíjban 
részesülők ellátását, a jövőre nézve pedig az általános nyugdíjszabályokat rendelte 
alkalmazni. Tóth László szolgálati jogviszonya 1987. március 2-án kezdődött, így 2011. 
december 31-én 24 év és 305 nap szolgálati idővel rendelkezett. De összes szolgálati 
jogviszonya, amit 2014. január 24. hatállyal szüntettek meg, valójában ennél is hosszabb, 26 
év 10 hónap és 23 nap volt. Azért mentették fel, mert egészségileg alkalmatlanná vált feladata 
ellátására. További részletek a Magyar Helsinki Bizottság közleményében, itt! 
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Nem baj, ha napi három órát utaznak a gyerekes kormánytisztviselők 
2015. feb. 12. 
 

A családbarát Orbán-kormány meglepő törvényjavaslattal állt elő: április elsejétől 
lazítanák az áthelyezés szabályait a kormánytisztviselők esetében. Egy szülőnek, 
akinek tízéves kor fölötti a gyereke, el kell fogadnia, hogy akár három órát is kell 
utaznia a munkahelyére oda-vissza naponta. A megyei hivatalokban ahhoz sem kell 
a hivatalnok belegyezése, hogy egy évben legfeljebb 50 napra más megyébe 
helyezzék át. Az indoklás „gyakorlatban felmerült munkaszervezési kérdésekre” 
hivatkozik, és arra, hogy manapság napi egy-egy óra utazás se Budapesten belül, 
se vidéken nem ritka. Emellett a szaktárca szerint a módosítás „munkahelymegtartó 
erővel bírhat”, bár ezt nem magyarázza meg - írja a HVG. 

A törvényjavaslat más rendelkezései szerint a közszférába vetett bizalom erősítését 
célozzák a javaslat azon elemei, melyek szerint a közigazgatási szervnek nyomban 
tudomást kell szereznie arról, ha alkalmazottja ellen büntetőeljárás indult. A javaslat 
szerint a közalkalmazottaknak is kötelező lesz tájékoztatni munkáltatójukat arról, ha 

velük szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték. A módosítás tartalmazza a szükséges adatkezelési és 
átmeneti szabályokat. A javaslat kimondja, hogy fegyelemsértés, ha a hivatásos állomány tagja megszegi azon tájékoztatási 
kötelezettségét, mely szerint a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárójának köteles írásban bejelenteni, ha vele szemben közvádra 
üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték. A büntető perrendtartás módosítása lehetővé teszi, hogy a büntetőeljárás 
megindítását a nyomozó hatóság a gyanúsított munkáltatójával közölje, ha kötelező munkáltatói intézkedés alkalmazásának van 
helye. Ha szükséges, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a munkáltató személyének azonosítása érdekében megkeresi az 
adóhatóságot - olvasható a Jogi Fórum cikkében. 

A LIGA szerint elfogadhatatlan az új Hszt. szabályozási iránya 
2015. feb. 12. 
 

A javaslatot megszűnő illetménypótlékok, illetménykiegészítések jellemezik, mely 
ugyanakkor jelentős munkatöbblettel párosul. A javaslat a túlszolgálat (túlmunka) 
idejét 360 órában határozza meg, szemben a Munka törvénykönyve rendelkezései 
alapján elrendelhető 250 órával, rendkívüli esetekben azonban ez a korlátozás sem 
érvényesül. Az elrendelt túlszolgálat egy részéért ellentételezés sem jár, más 
részéért pedig szabadidőt kell biztosítani. A szabadság vonatkozásában pedig 
akképpen rendelkezik, hogy ugyan a ki nem adott szabadság nem évül el, ám azt az 
elévülési idő leteltét követően nem lehet felhasználni. A változások ugyanakkor nem 
párosulnak a biztos életpálya megteremtésére való kormányzati törekvéssel. 

Utóbbira példa az is, hogy a tervezetbe sem az új lakáshitel, sem pedig a biztosítási konstrukció nem került végül bele. Végezetül a 
jogalkotó a 2012. január 1. napján felállított MRK vonatkozásában a szakszervezeti tisztségviselői státuszt összeférhetetlenségi 
okként nevezte meg.A LIGA nem ért egyet a szakmai karok felállításának szükségességével, azt pedig teljességgel 
elfogadhatatlannak tartja, hogy ezen karok működtetéséből a szakszervezeteket kizárják. További részletek a LIGA 
közleményében, itt! 

ORFK tájékoztató a főbb cafetéria szabályokról 
2015. feb. 9. 
 

Bár a cafetéria juttatások hosszú ideje létező jogintézményként szolgálják az 
illetmények kiegészítését, a rendőrség mégis minden év elején csúszásban van az 
adott évre vonatkozó belső szabályozó kiadásával. Mentségükre szolgál, hogy meg 
kell várniuk a belügyminiszter tárgybani utasításának kiadását, ez pedig idén csak 
január utolsó napjaiban jelent meg. Mindezek következtében a rendőrség személyi 
állományának idén is közel három hónapot kell várakoznia, míg hozzájuthat az 
elvileg már januártól járó juttatáshoz. A hagyományosan nehézkesen induló 
folyamatot az ORFK idén egy tájékoztató kiadásával igyekezett felgyorsítani, addig 
is, amíg a szabályozó megjelenik a Magyar Közlönyben. Az ORFK cafetéria 
tájékoztatója az alábbiakban olvasható. 
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Munkástanácsok: életpályamodellt a NAV-dolgozóknak! 
2015. feb. 5. 
 

A Munkástanácsok Országos Szövetsége a nemzetgazdasági miniszterhez fordult 
annak érdekében, hogy 2015. február 25-ig elkészüljön a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal (NAV) munkavállalóira vonatkozó életpálya-modell is. Február elsején a 
Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete is azt közölte: "különösen 
méltánytalannak tartja", hogy a korábbi ígéretek ellenére a NAV dolgozói kimaradnak 
a közszolgálati életpálya-modellből, a szakszervezet ezért Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz fordult. Holecz Gábor, a szakszervezet elnöke emlékeztetett rá: a 
vonatkozó kormányhatározat egyértelműen és kötelezően rendelkezik arról, hogy a 
közszolgálati életpályamodellt a hivatásos jogviszonyban állókra meg kell 
alkotni. Részletek itt! 
 
 
 
 

Változtak a GYED szabályai 
2015. feb. 5. 
 

Fontos változások történtek annak szabályozásában, hogy mikor nem jár 
gyermekgondozási díj. Pozitív változás, hogy a gyermeket nevelő biztosított, aki 
pénzellátásban részesül, már nem csak táppénzre, csecsemőgondozási díjra, 
hanem gyermekgondozási díjra is jogosult. Bővült a gyermekgondozási díjra 
(GYED) jogosultak köre, és másként kell kiszámolni a GYED naptári napi alapját és 
a díj összegét is - írja a HR/Munkajog. A portál cikke a változásokat példákkal is 
szemlélteti. 
 
 
 
 
 

Pártállami szigor készül a rendvédelmiseknél 
2015. feb. 4. 
 

Az utazás szabadságát is megvonnák az egyenruhásoktól az új szolgálati törvény 
tervezete szerint - írja a Népszabadság. A Független Rendőrszakszervezet 
főtitkára, Pongó Géza mindezzel kapcsolatban elmondta: kezdeményezik az 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács összehívását, mert a 
Belügyminisztérium által kidolgozott előterjesztés kapcsán választ várnak arra, miért 
hagyták figyelmen kívül a korábbi javaslataikat. A tervezet legutóbb a Belügyi 
Érdekegyeztető Tanács múlt heti ülésének napirendjén szerepelt, de ott nem sikerült 
dűlőre jutni. Ezért most magasabb szintre kívánják emelni az 
érdekegyeztetést. További részletek a NOL cikkében. 
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KIEMELT HÍR: Közalkalmazottak figyelem! A munkáltatói döntésű 
illetményrész csökkentésének jogszerűsége vitatható! 
2015. feb. 3. 

 
A Független Rendőr Szakszervezet álláspontja szerint jogszerűtlen az a 
rendőrségi munkáltatói gyakorlat, hogy a közalkalmazottak garantált 
illetményének az évente emelkedő minimálbér, illetve garantált bérminimum 
elérése érdekében szükséges felemelését (kiegészítését) úgy hajtják végre, 
hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csökkentik. Ez a 
munkáltatói eljárás véleményünk szerint ellentétes a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó rendelkezéseivel. Álláspontunk 
szerint a fenti munkáltatói intézkedés bíróság előtt eséllyel támadható! Az illetmény 
különbözet iránti igény érvényesítéséhez az idei illetmény-besorolási értesítés, vagy 
fizetési fokozat előresorolásáról szóló értesítés megküldése feltétlenül szükséges. 
Amennyiben a munkáltatói döntési illetményrész csökkentése az előző években is 
megvalósult, úgy 3 évre visszamenőleg kérjük megküldeni az illetmény alakulását 
igazoló munkaügyi papírokat (határozatokat, fizetési jegyzéket, stb. ). Ezek mellett 
természetesen szükség van a jogi képviseleti meghatalmazásra is! További 
tudnivalók az alábbiakban! 
 
 
 

 

2015. január  

Az FRSZ továbbra is elutasítja az új szolgálati törvényt! 
2015. jan. 30. 
 

Néhány nappal ezelőtt a belügyminisztérium a közszolgálati életpálya 
bevezetésének részeként előkészítés alatt álló új szolgálati törvény második 
változatát is megküldte véleményezésre a rendvédelmi szakszervezetek 
számára. Az új szolgálati törvény tervezetét az FRSZ továbbra sem 
tartja elfogadhatónak, mivel az a kollégák szempontjából a jelenleg hatályos Hszt.-
hez képest számos vonatkozásban újabb hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaz, 
miközben 2010. óta a hivatásos állomány jogosultságait már több alkalommal 
korlátozták, kötelezettségeiket pedig növelték. Kifogásainkat a január 16-ai 
szakértői tárgyaláson szóban, majd azt követően írásban is részletesen 
kifejtettük, számos rendelkezés módosítását és kiegészítését, illetve elhagyását 
kezdeményeztük, azonban az új tervezetet olvasva, azok szinte teljes egészében 
figyelmen kívül lettek hagyva. További részletek, az FRSZ álláspontja és az új Hszt. 
tervezete az alábbiakban olvasható. 
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Február 01-től, megemelt 7,-Ft/liter kedvezménnyel tankolhatunk a MOL-
MAKASZ Green kártyánkkal 
2015. jan. 30. 

 
2015. február 01-től, megemelt 7,-Ft/liter kedvezménnyel  tudunk tankolni a  MOL-
MAKASZ Green kártyánkkal, a MOL kijelölt töltőállomásain. MOL-MAKASZ Green 
kártyarendelésünket a www.makasz.hu/mol oldalon tudjuk megtenni, a zárt - 
kártyatulajdonosoknak fenntartott - területen, ha beléptünk nevünkkel és MAKASZ 
kártyaszámunkkal. A MAKASZ weboldalon történt regisztrációt követően egy MOL 
MAKASZ Green kártyát kapnak a tagjaink, amit ingyenesen postáz ki a MOL a 
megadott címre. A kártyával 7,- Ft/l kedvezménnyel tudnak tankolni. A kártyát csak 
az egyénileg kiválasztott 10 törzskút bármelyikén lehet használni. További részletek 
az alábbiakban. 
 
 

Az ORFK-nál kezdeményeztük a közalkalmazottak bankszámla-
költségtérítésének felemelését 
2015. jan. 30. 

 
Az ORFK véleményezés céljából megküldte számunkra az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi választható 
béren kívüli juttatásának szabályozásáról és az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi bankszámla-
hozzájárulásáról szóló ORFK utasítások tervezeteit. Tekintettel arra, hogy az 
1/2015. (I. 23.) BM utasítás a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók 
tekintetében az ORFK vezetőjét hatalmazza fel a bankszámla-költségtérítés éves 
mértékének meghatározására, kezdeményeztük a közalkalmazottak, 
munkavállalók, kormánytisztviselők és igazságügyi alkalmazottak számára a 
költségvetési törvény szerint maximálisan adható 1.000 Ft/hó összeget biztosítani! 

Az e személyi körbe tartozók számos, a hivatásos állományt megillető kedvezményt (pl. heti 2 sportóra vagy fogpótlás, stb.) arra 
hivatkozással nem kapnak meg, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Pedig sok esetben a hivatásosokéval 
azonos feladatokat látnak el (pl. fegyveres biztonsági őrök). További részletek és egyéb javaslataink az alábbiakban olvashatóak. 

FRSZ javaslat a rendvédelmi szervek közalkalmazottainak 
keresetkiegészítésére 
2015. jan. 28. 
 

A belügyi érdekegyeztető üléseken és számos egyéb alkalommal is folyamatosan szorgalmazzuk a rendvédelmi 
közalkalmazottak hátrányos helyzetének orvoslását. A rendvédelmi közalkalmazottak ugyanis nem csak a 
hivatásos állományhoz viszonyítva vannak rosszabb anyagi helyzetben – holott munkájuk a rendőrség által 
végzett feladatok eredményes ellátásához elengedhetetlenül szükséges -, hanem a közszféra, sőt más 
fegyveres szervek ugyancsak közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóihoz képest is kevesebb 
kedvezményben részesülnek. A rendőrségi közalkalmazottak például 2002-ben részesültek utoljára általános 
és érdemi béremelésben. A rendvédelmi közalkalmazottak negatív diszkriminációja sajnálatos módon a 
napokban ismét aktualitást kapott. Január közepén került közzétételre a 2/2015. (I. 16.) HM utasítás, amely a 
honvédelmi tárca közalkalmazottai számára 2 %-os kereset-kiegészítést állapít meg. A rendvédelem és a 
honvédelem területén dolgozó közalkalmazottak megkülönböztetését indokolatlannak tartjuk ezér a 
belügyminiszternél kezdeményeztük a honvédelmi tárcánál adott többlet juttatási forma kiterjesztését a 
rendvédelmi szervek közalkalmazotti állományára. Részletek az alábbiakban. 
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Kitart a népszavazás mellett a LIGA és a VOSZ 
2015. jan. 28. 
 

A Nemzeti Választási Bizottság a LIGA és a VOSZ által benyújtott népszavazási 
kérdések hitelesítését elutasította. A LIGA, valamint a VOSZ ugyanakkor azt az 
álláspontot képviseli, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jogértelmezése önkényes 
és jogsértő, így a kérdéseik hitelesítését ismételten kezdeményezik. A hatályos 
jogszabályok alapján a Bizottság a kérdésben az ismételt benyújtást követően 
érdemi határozatot köteles hozni, mellyel összefüggésben a felek bírósági 
jogorvoslatot kezdeményezhetnek. További részletek a LIGA honlapján. 
 
 

Fejbe lőtte magát a budapesti zsaru, miután áthelyezték 
2015. jan. 28. 
 

Eltemették azt a 28 éves rendőrt, aki két hete főbe lőtte magát munkahelyén, a II. 
kerületi kapitányságon. V. Dánielt (†28) szülőföldjén, egy Nyíregyháza melletti kis 
faluban helyezték örök nyugalomra. Utolsó útjára több tucat rendőr is elkísérte, őket 
rendőrségi busz vitte Budapestről Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, velük együtt 
mintegy százan vettek végső búcsút a tragikus hirtelenséggel meghalt fiatal 
rendőrtől. A halotti beszédet tartó pap szavaiból kiderült, Dániel arra készült, hogy 
feleségül veszi barátnőjét. Ezért is álltak döbbenten a fiuk kisírt szemű szülei és a 
gyászoló barátok, kollégák a temetésen. Édesanyja és édesapja nem akart beszélni 
gyermekükről a Blikknek. Ezért nem tudtuk feltenni nekik a kérdést, tudták-e, hogy 
Dániel munkahelyi konfliktusok miatt hetek óta zaklatott és nagyon elkeseredett volt 
- írja a Blikk. 
 
 
 

Nincs egyértelmű jogi helyzet a rendőrök sajtófotózása ügyében 
2015. jan. 28. 

 
Nincs egyértelmű jogi helyzet az intézkedő rendőrök sajtófotózása ügyében - mondta 
Simonné Gombos Katalin, a Kúria polgári kollégiumának szóvivője a legfelsőbb bírói 
fórum hétfői jogegységi ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten. A Kúria teljes 
ülése hétfőn meghozott jogegységi határozatában megsemmisítette azt a 2012-es 
jogegységi döntést, mely szerint csak a beleegyezésükkel lehetett felismerhető fotót, 
hangfelvételt közölni az intézkedő rendőrökről - tette hozzá a Kúria bírája. Így a 
korábbi jogegységi döntést a bíróságok már nem alkalmazhatják, ám új támpontokat 
egyelőre nem tudott adni a Kúria, a jelenlegi helyzet jogalkotással, vagy esetről 
esetre konkrét bírósági döntésekkel, jogértelmezésekkel tehető majd egyértelműbbé 
- mondta a szóvivő.További részletek a Jogi Fórum cikkében. 
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Mégis lehet fotózni a rendőröket 
2015. jan. 27. 
 

A Kúria sajtótájékoztatóján bejelentette: friss jogegységesítési döntésével 
megsemmisítette korábbi határozatát, amiben a rendőrök beleegyezéséhez kötötte 
a képmásuk nyilvánosságra hozatalát. Így ezek után az Alkotmánybíróság egy 
Indexes beadvány nyomán hozott döntése a mérvadó: nem jogsértő, ha a rendőrről 
felismerhető fotót közöl a sajtó. Az Index cikke győzelmi jelentésként teszi közzé, 
hogy tömegrendezvényeken, tüntetéseken és meccseken, a jövőben nem 
egyediesítve lehet a rendőröket fotózni. A rendőr magánlete eddig is nyitott könyv 
volt a rendőri vezetés előtt, hiszen a szolgálati törvény szerint évente egy alkalommal 
megvizsgálhatják, hogy a hivatásos állomány tagjának életvitele kifogástalan-
e. Ennek keretében ellenőrzés alá vonhatják szolgálaton kívüli magatartását, családi 
és lakókörnyezeti kapcsolatait, anyagi, jövedelmi viszonyait, de akár baráti 
kapcsolatait is annak érdekében, hogy tisztázzák: megfelel-e a rendőr a szolgálat 

törvényes, befolyástól mentes ellátása követelményének. A Kúria döntése után már nem csak a hatóságok, hanem bárki gyűjhet 
majd adatokat, fényképeket a rend őreiről, sőt akár kutakodhat is utánuk vagy akár családtagjaik után, az internetes sajtószabadság 
lehetőségei határtalanok! Mindezek alapján, a sajtószabadság fontosságát nem vitatva, felmerül a kérdés: mit fog tenni a bíróság 
döntése után a Belügyminisztérium és az ORFK vezetése, hogy a hivatásos állomány tagjait és családjaikat megvédje az indokolatlan 
zaklatásoktól, a jogszerű rendőri intézkedéssel egyet nem értő személyek fenyegetéseitől? Kérdéseinket hamarosan írásban is 
eljuttatjuk a BM és az ORFK vezetésének. 

Lepattantak a kérdések az NVI-ről 
2015. jan. 26. 
 

Elutasította, és nem terjeszti a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé a Nemzeti 
Választási Iroda (NVI) elnöke Gaskó Istvánnak és Demján Sándornak a vasárnapi 
pihenőnappal kapcsolatos országos népszavazási kérdéseinek aláírásgyűjtő íveit, 
mivel az Összefogás Párt elnöke már benyújtott egy azonos tárgyú kérdést, és abban 
még nem született jogerős döntés. A LIGA Szakszervezeteket nem érte váratlanul a 
döntés. A népszavazási törvény módosításai miatt jelenleg közel a végtelenségig el 
lehet húzni néhány rossz kérdéssel a beadási határidőt. Mindazonáltal a LIGA 
Szakszervezetek egyik kérdését eleve úgy fogalmazta meg, hogy az - ha kell bíróság 
előtt igazolva - nem ütközik a már bent lévő kérdésekkel. 
 
 
 
 
 

 

Benyújtotta a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvénnyel kapcsolatos népszavazási 
kérdéseit a LIGA és a VOSZ 
2015. jan. 22. 

 
A LIGA Szakszervezetek, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2015. 
január 20-án népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Nemzeti választási Bizottságnál, 
melynek célja az, hogy megakadályozzák az új szabályozás 2015. március 15. napján történő 
hatályba lépését. Az új törvény ugyanis elkerülhetetlenül jelentős elbocsátásokkal, szűkülő 
piaci versennyel, illetve kínálat csökkenéssel jár. Ezen túlmenően Magyarországon heti 5 napi 
munkavégzésből sajnos nem lehet megélni. A módosuló szabályok így nem szolgálják sem a 
munkavállalók, sem pedig a munkáltatók érdekeit, hanem csupán egy szűk szegmens 
érdekeit elégítik ki.  
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A munkavállalói (LIGA), valamint munkáltatói érdekképviselet (VOSZ) abban állapodtak meg, hogy a népszavazás sikere esetén 
együtt küzdenek azért, hogy a vasárnapi munkavégzés pótléka jelentősen emelkedjen, arra túlnyomó részt a munkavállaló önkéntes 
felajánlása alapján kerülhessen sor, valamint hogy havonta 2 vasárnap álljon a munkavállalók rendelkezésére pihenőnapként. 
Jelenleg a 2012. 07.01. napján hatályba lépett új Munka törvénykönyve csupán havi egy alkalommal teszi ezt kötelezővé. További 
részletek a LIGA honlapján, itt. 

Minden nagyon szép, minden nagyon jó - az NGM szerint a szakszervezeti 
jogok szabályozásával kapcsolatban 
2015. jan. 22. 

 
2012. január 01-jén olyan jogszabályi rendelkezések léptek hatályba, melyek mindenféle előzetes egyeztetés 
és felkészülési idő biztosítása nélkül jelentősen korlátozták a magyarországi szakszervezetek korábbi 
jogosultságait és egyértelműen hátrányos megkülönböztetést vezettek be a közszférában, és különösen a 
rendvédelem területén működő szakszervezetekkel szemben. A szakszervezetekre vonatkozó hazai 
szabályozás több, Magyarország által is elfogadott nemzetközi (ILO) egyezményt sért, és indokolatlanul 
hátrányos megkülönböztetést is alkalmaz a rendvédelmi szakszervezetek hátrányára. Mindezekat az 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala is kifogásolta. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára, másként értékeli a helyzetet. Részletek az 
alábbiakban. 
 
 
 

 

Január 01-je óta kiküldetés esetén az utazási költségek térítését saját kocsi 
esetében is Casco-hoz kötik 
2015. jan. 22. 
 

2015. január 1-el lépett hatályba a rendőrség gazdálkodási szabályzatáról szóló 
41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás. A szabályzat egyebek között rendelkezik a 
belföldi kiküldetés esetén járó költségtérítésekről. Ezek körében az utazási 
költségtérítést illetően a szabályzat a saját tulajdonú személygépjármű használata 
térítésének feltételéül szabja a kötelező felelősségbiztosítás mellett a teljes körű 
casco- és balesetbiztosítás meglétét. Ez, álláspontunk szerint azon túlmenően, 

hogy jogilag is megalapozatlan (a vonatkozó jogszabályokból ilyen irányú kötelezettség teljesítése ugyanis nem következik), 
indokolatlanul többletterhet is hárít a dolgozókra. Belföldi kiküldetésnek számít a szolgálat érdekében történő, a szolgálatteljesítési 
hely megváltozásával járó áthelyezés, vezénylés, de akár egy képzésen, továbbképzésen való részvétel is. Vagyis a személyi 
állomány széles körét érinti az év elejétől bevezetett szigorítás, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezte az FRSZ az ORFK 
gazdasági főigazgatójánál. További részletek az alábbiakban. 

FRSZ javaslat: a bankszámla költségtérítés emelésére és a cafetéria 
közterheinek átvállalására 
2015. jan. 22. 

 
A Belügyminisztérium idén is megküldte szakszervezetünknek véleményezésre a cafetéria 
juttatások idei szabályait keretjelleggel rögzítő miniszteri utasítás tervezetét. Az FRSZ pedig 
élt is a lehetőséggel és javaslatot tett a bankszámla költségtérítés hosszú ideje változatlan, 
éves szinten 4 ezer forintos összegénének havonkénti ezer forintra történő felemelésére, mivel 
azt a költségvetési törvény lehetővé teszi. Ugyancsak javasoltuk, immár nem először, hogy a 
munkáltató ne hárítsa át a cafetéria juttatás közterheit a munkavállalókra. Ez az intézkedés 
több mint 52 ezer fornttal növelné a munkavállalók által elkölthető keretet. Jelenleg ugyanis a 
200 ezer forintos keretből valójában csak 148 ezer forintnyi felett rendelkezhetnek a kollégák 
szabadon, a többit elviszik a közterhek. 
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Az FRSZ nem tartja elfogadhatónak az új szolgálati törvényt! 
2015. jan. 20. 
 

A Belügyminisztérium 2015. január 16-ára szakértői megbeszélésre hívta össze a 
rendvédelmi szakszervezeteket, melynek tárgya a Hszt. helyébe lépő új szolgálati 
törvény rendelkezésünkre bocsájtott tervezetével kapcsolatos álláspontok 
egyeztetése, illetve észrevételek megtétele volt. A megbeszélés ellenére a 
legfontosabb kérdések homályban maradtak. Zsinka András helyettes 
államtitkár tájékoztatta az érdekképviseleteket arról, hogy a koordinált joganyag még 
csak az úgymond 1.0-ás verzió, azaz még számos ponton módosulhat. Elmondta 
továbbá, hogy még az új illetményrendszer alapjául szolgáló, úgynevezett rendészeti 
illetményalap összegét illetően sem tud konkrét Ft-összeget mondani. Nem tisztázott 
a közalkalmazottak és a munkavállalók átsorolása sem. 

A Független Rendőr Szakszervezet az új szolgálati törvényt, a 
rendelkezésünkre bocsájtott tervezet szerinti formájában, és a minisztérium 

által közölt információk alapján egészében véve nem tatja elfogadhatónak! A hivatásos állomány jogainak újabb 
korlátozására és kötelezettségeinek további növelésére irányuló rendelkezések törvénybe foglalása ellen pedig kifejezetten 
tiltakozunk! 

A megbeszélésen elhangzottak összefoglalója és szakszervezetünk új Hszt-re vonatkozó részletes véleménye, valamint a 
hivatásos állomány új illetményrendszerének áttekintése az alábbiakban olvasható. 

FRSZ kezdeményezések: a gyakorló bakancs árának felülvizsgálata és 
Röszkei határátkelőhelyen dolgozók utazási költségeinek megtérítése 
érdekében 
2015. jan. 15. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) januári ülésén több kérdés is nyitva 
maradt. Ezek közül - első lépésként - két ügyben fordultunk megkereséssel az ORFK 
gazdasági főigazgatójához.  

A 10M rendészeti gyakorló bakancs vonatkozásában hivatkoztunk arra, hogy míg 
az a rendőrségi egyenruházati boltban 29.720 Ft-os áron szerezhető be, addig pl. 
egy paksi tűzvédelmi boltban már 17.250 Ft-ért is megvásárolható. Az árkülönbséget 
indokolatlannak tartjuk, ezért kezdeményeztük annak kivizsgálását. 

Kezdeményeztük továbbá a Röszkei határátkelőhelyen dolgozók ez év elejétől 
keletkezett többlet utazási költségeinek megtérítését is. A szóban forgó 
szolgálatteljesítési hely a Szegedi HRK-tól távolabb esik, és csak olyan útszakaszon 
közelíthető meg, amely 2015. január 1-től útdíjkötelessé vált. Azaz éves megyei 
matricát kellett/kell az ott dolgozó kollégáknak venniük, mert csak saját 
gépkocsijukkal tudják megoldani a napi bejárásukat.  
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A megszűnt Agip helyett a MOL kedvezményt ajánljuk tagjainknak 
2015. jan. 14. 
 

Tájékoztajuk tagjainkat, hogy a MAKASZ elnökétől kapott tájékoztatás szerint az ENI 
Hungaria olaszországi vezetősége azt a döntést hozta, hogy csökkenteni kell a 
kedvezménykártyákra nyújtott engedményeket, így az Agip 2014. december 31-vel 
sajnos  megszüntette a 10 éve fenn álló s együttműködést, azaz a MAKASZ-nak 
nyújtott kedvezmény biztosítását.  Az egyeztetések sajnos nem hoztak eredményt. 

Ennek ellenére tagjaink nem maradnak "tankolási kedvezmény" nélkül, mivel a 
MAKASZ hosszas tárgyalás sorozatot követően az elmúl évben szerződést kötött a 
MOL-lal 5 Ft/liter kedvezményre, és jelenleg tárgyalásokat folytat ennek emeléséről. 

Ezzel összefüggésben azonban felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a MOL nem fogadja el a MAKASZ kártyát a kedvezmény 
jóváírásához, hanem minden egyes érintett tagunknak saját (ingyenes) MOL kártyát kell igényelnie és annak felmutatásával lehet 
csak a kedvezményt érvényesíteni. Ennek a kártyának az igénylésében a MAKASZ iroda segítséget nyújt.  

Elkezdődött az új szolgálati törvény előzetes szakmai véleményezése 
2015. jan. 14. 
 

A kormány döntésének megfelelően megkezdődött a rendvédelmi szervek hivatásos 
állománya szolgálati viszonyáról szóló törvény tervezetének előzetes szakmai 
véleményezése. A törvénytervezetet a Belügyminisztérium készítette elő, és a 
részletes szakmai egyeztetést megelőzően megküldte a szakmai szerveknek és az 
érintett szakszervezeteknek. A tervezet a szakmai és a közigazgatási 
egyeztetéseket követően kerül a kormány elé - tette közzé a minisztérium a 
kormányzati portálon. A közlemény további részletei itt olvashatóak. 

Az új Hszt. tervezetét szakszervezetünk is megkapta kedden délelőtt, az első 
szakértői egyeztetésre pedig január 16-án (pénteken) kerül sor, a Belügyi 
Érdekegyeztető Tanács keretében. A törvény-tervezet legfontosabb elemeiről és a 
szakértői egyeztetésről honlapunkon tájékoztatni fogjuk tagjainkat. 
 
 

Tájékoztató a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács január 12-ei üléséről 
2015. jan. 13. 

 
Január 12-én tartotta idei első ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. A 
megbeszélésen szó esett az illetmények, a cafetéria és a ruhapénz 2015. évi 
alakulásáról, a közalkalmazottak év elejei fizetési fokozatban való előresorolásáról, 
a Röszkei határátkelőhelyen szolgálatot teljesítők munkába járásával kapcsolatban 
felmerülő útdíj-költség munkáltató általi megtérítésének lehetőségéről, a BRFK 
térfigyelő szolgálat ellátásával kapcsolatos diszkriminatív jellegű joggyakorlatáról, az 
új illetményszámfejtő rendszerre való átállásról, a több munkavállónál elmaradt 
családi adó- és járulékkedvezmény rendezéséről, a túlórák kifizetésének rendjéről, a 
létszámhelyzet és a fluktuáció alakulásáról, és az állomány élet- és 
munkakörülményeit érintő több más kérdésről is. Mindezekről részletesen is 
beszámolunk, az alábbiakban olvasható főtitkári tájékoztatóban. 
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Amit tudni érdemes az év elejei jogszabályváltozásokról 
2015. jan. 10. 
 

Mint minden évben, 2014. év végén is számos olyan törvény, illetve rendelet jelent 
meg, amelyek 2015. év elejétől változásokat léptettek hatályba. 

A vélhetően a legnagyobb érdeklődést kiváltó módosulásokat (bérek alakulása, 
cafetéria, bérkompenzáció, munkajogi szabályváltozások, stb.) foglaljuk össze alábbi 
cikkünkben. 

 

 

 

 

 

Lapszemle: szigorúbb táppénz szabályok 2015-re 
2015. jan. 8. 
 

A táppénz 2015-ben sem azonos a betegszabadsággal, mégis sokan veszik egy 
kalap alá a kettőt. A legalapvetőbb különbség az, hogy a táppénzt az állami 
egészségbiztosítási pénztár utalja, míg ezzel szemben – akiknek jár – a 
betegszabadságot a munkáltató finanszírozza .Az új Munka Törvénykönyve 
kimondja, hogy a betegszabadság a betegség első 15 napjára jár, a táppénz pedig 
a további időszakra, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának 
időtartama alatt egy éven át. A betegszabadság csak hétköznapokra és fizetett 
ünnepekre jár, szombat/ vasárnapra nem vehető ki. A táppénz minden naptári napra 
jár, ez évi változás viszont, hogy kivétel a betegszabadságot követő pihenőnap és a 
heti pihenőnap, amelyekre nem jár a táppénz. További részletek a 
Szakszervezetek.hu cikkében. 
 
 

PRAKTIKER HÉTVÉGE: JANUÁR 9-11. KÖZÖTT! 
2015. jan. 7. 
 

 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a MAKASZ-kártyát is megtestesítő tagsági igazolványuk felmutatásával minden termékre, 10 % 
kedvezményt vehetnek igénybe havonta 3 napon keresztül, az ország 19 PRAKTIKER áruházában! E hónapban a kedvezmény 
január 09. és 11. között vehető igénybe.  További tudnivalókért kattints ide! 
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Ruhapénz – idén később fizetik és ki tudja mennyit 
2015. jan. 6. 
 

A RUSZ közelmúltbeli módosulása után Karácsony előtt megjelent a 2015. évi 
ruházati ellátást szabályozó 75/2014. (XII. 23.) BM rendelet is. Már a RUSZ 
módosításába bekerült az a rendelkezés, mi szerint az eddigi júniusi (még korábban 
májusi) kifizetés határideje 2015-től tovább tolódik, akár szeptember 15-ig. 
Ráadásul a pénzben kifizetésre kerülő ruhapénz-rész egyénenként változó is 
lehet. Már a rendelet tervezet véleményezése során kértük a korábbi évekhez 
hasonlóan konkrét %-os, illetve Ft-összegben meghatározni a természetbeni 
kiadásra visszatartott, illetve a kifizetésre kerülő részösszegeket, de erre sajnos nem 
került sor. Egészen pontosan az ez évre irányadó BM rendelet csak a visszatartás 
maximumát rögzíti, ami 80 %. Ez a maximálisan visszatartható összeg, ami a 2015-
ös természetbeni ellátás fedezetén túl a korábbi évek ellátásai miatt esetlegesen 
fennálló túlellátások csökkentésére is szolgál.  

A BM elhalasztotta az életpálya-modellről szóló törvény-tervezet 
megküldését 
2015. jan. 6. 
 

A Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárától kapott tájékoztatás 
szerint - a decemberben tett ígérettel ellentétben - a minisztérium egyenlőre még 
sem bocsájtja a szakszervezetek rendelkezésére a közszolgálati életpálya-modell 
részét képező új szolgálati törvény tervezetét. Zsinka András indokolása szerint a 
"törvény kodifikációja során felmerült, vezetői állásfoglalást igénylő kérdések 
eldöntéséig a normaszöveg tervezetének kiküldésére nincs lehetőség."  A Hszt. 
tervezetét, a legújabb ígéret szerint majd csak január 13-a körül ismerhetjük meg. 
Az idő múlása egyre inkább kétségessé teszi azt, hogy a hivatásos állomány 
szolglati viszonyát és illetményének alakulását hosszú távon meghatározó 

jogszabály csak a szakszervezetekkel történő érdemi egyeztetés után kerüljön a kormány elé. Ennek határidejét ugyanis a tavalyi 
év utolsó előtti napján kiadott kormányhatározat február 25-ében határozta meg. 

Év végi jogszabálydömping: a jogállási törvények módosításától, a 
ruhapénzen át, a bérkompenzációig 
2015. jan. 5. 

 
A hagyományokat követve tavaly decemberben is csúcssebességre kapcsolták a 
törvénygyárat. Az ó év utolsó napjaiban számtalan jogszabály és utasítás jelent meg, 
melyek sok vonatkozásban alapvetően meghatározzák a rendőrség személyi 
állományának idei kilátásait, fogllakoztatási jogviszonyaikat és jövedelmi helyzetüket. 
E szabályokból állítottunk össze egy kivonatos gyűjteményt, melyet az alábbiakban 
azzal a megjegyzéssel teszünk közzé, hogy a következő napokban egyes jogszabályi 
változásokat részletesebben is elemzünk majd honlapunkon. 
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Bérmegállapodás: tárgyalások indulnak az Mt-ről, a sztrájktörvényről, a 
korkedvezmény kiváltásáról 
2015. jan. 5. 

 
105 ezer forint lesz a minimálbér, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint, a 
vállalkozási szférának ajánlott béremelés mértéke pedig 3-4 százalék. A LIGA 
Szakszervezetek országos akciósorozata után a megállapodásba bekerült, hogy a 
VKF keretei között rövidesen konzultációt kezdenek a követelésekről.  A jövő évi 
bérmegállapodást megállapodást a kormány nevében Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter írta alá a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek 
vezetőivel. Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke a munkavállalók 
képviseletében kiemelte: megfelelő megállapodást kötöttek, aminek 
eredményeképpen 3-4 százalék közötti bérajánlás is született, azaz sikerült egy 
olyan orientációt adni a munkahelyi tárgyalásokra, ami a gazdasági potenciált is 
figyelembe véve irányszámot ad a tárgyaló partnereknek. Hozzátette: az utóbbi 
években a gyakorlat mindig felülírta a megállapodásokat, mindig több volt az átlagos 

bérnövekedés, mint amit az ajánlás tartalmazott. Reméli, hogy 2015-ben 5 százalék körüli lesz az átlagos 
keresetnövekedés. További részletek a LIGA honlapján. 

Mennyi is az az orbáni harminc százalék? 
2015. jan. 5. 

 
A miniszterelnök az egyenruhásoknak harmincszázalékos fizetésemelést ígért, de a szakszervezetek 
szerint ez a gyakorlatban jóval kisebb is lehet. Attól tartanak, hogy a legkevesebbet kereső 
tiszthelyettesek ezúttal sem járnak jól. Az egyenruhások egyelőre meglehetősen bizonytalanok a 
tekintetben, hogy a számukra idén júliustól kilátásba helyezett harmincszázalékos fizetésemelés a 
gyakorlatban mit jelent majd. Tartanak ugyanis attól, hogy a leginkább alulfizetett végrehajtói állomány 
– például közterületi szolgálatot ellátó rendőrök, vonulós tűzoltók és a büntetés-végrehajtásban 
dolgozó fegyőrök – keresete az ígértnél kisebb mértékben nő. A félelem oka, hogy a jövedelmük egy 
része különféle pótlékokból és a tiszthelyettesek 24 ezer forintos bérkompenzációjából származik – ez 
utóbbi nélkül sokan a garantált szakmunkás-minimálbért sem kapnák meg, ami most 122 ezer forint –
, s ma még senki nem tudja, hogy ezeket miként veszik majd figyelembe. További részletek a NOL 
cikkében, itt. 
 


