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2015. december  

Lapszemle: munkaidőkeret, orvosok a hálapénz ellen és a 2016. évi 
nyugdíjkorhatár 
2015. dec. 28. 

Egyre népszerűbb a munkáltatók körében a munkaidőkeretben történő 
foglalkoztatás, ellenben hátulütői is lehetnek azoknál, akik nem jól sáfárkodnak a munkaerővel. 
Hogyan kell elszámolni, ha valamelyik munkavállaló több pihenőnapot kapott, mint amennyi a 
munkaidőkeret időszakában összességében járt volna neki, illetve, ha nem kapta meg esetleg 
az összes pihenőnapját, mert akkor szabadságon volt? – kérdezte egy olvasó. dr. Kéri Ádám 
az adozona.hu jogi szakértője válaszolt. 

Soha nem látott érdeklődéssel jelzik egyetértésüket orvosaink az ország különböző tájairól 
az „1001 orvos hálapénz nélkül” nevű kezdeményezés Facebook-csoportjában, amelynek 
célja, hogy a hálapénz ellen tiltakozzon, az egészségügyben dolgozók szabályozott 
bértábláját megteremtse, valamint hogy megfelelő körülményeket követeljen a gyógyító munka 
színvonalas elvégzéséhez – írja a Stop.hu. 

Minden év decemberében felmerül a kérdés, ki éri el a következő évben nyugdíjkorhatárát, 
hogyan lehet nyugdíjba vonulni az új évben. A kérdésre a választ a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny) tartalmazza - olvasható a 
HR/Munkajog cikkében. 
 

 

Szolnoki Mikulás 
2015. dec. 28. 

Kicsit megkésve, de jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szolnoki Városi 
Tagszervezet idei mikulás ünepségéről készült fényképeket. A rendezvényt 
szervező tisztségviselőink jó munkát végeztek, erről mindennél többet mondanak a 
boldog gyermekarcok. Fényképalbum az alábbiakban. 
 
 
 
 
 
 

Az ORFK szerint már a két ünnep között kifizetik a decemberi illetményt 
2015. dec. 28. 
 

Emlékezetes, hogy az új illetmény-számfejtési rendszerre (KIRA) történő átállás a rendőrségi dolgozók 
illetményének kifizetésében is csúszást eredményezett. A szakszervezetünkhöz érkezett jelzések szerint 
a novemberi fizetést december 5-ig nem kapták meg a kollégák, hanem csak december 7-én, azaz két nap 
késedelemmel. További információink szerint a kifizetés nem csak hogy késve történt, de hiányos is volt, nem 
minden illetmény összetevő került leszámfejtésre és kifizetésre. Mindezekről tájékoztatást kértünk az ORFK 
gazdasági főigazgatójától. Kovács István r. vezérőrnagy úr válaszában kifejtette, hogy a hibák észlelése 
esetén előleget folyósítottak az érintettek számára  és soron kívül tájékoztatták a kincstárat a 
hibákról. Tábornok úr levelében - kérésünkre - arra is kitért, hogy december havi illetményeket a két 
ünnep között kell biztostani az állmány számára. 

Ennek a 24.hu cikke szerint nem lehet akadálya, mert a Magyar Államkincstár közleménye szerint 
a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszerre (KIRA) sikeresen átálltak, így határidő előtt elkészült a 
decemberi bérszámfejtés és az érintett intézmények valamennyi munkavállalója időben megkaphatja 

illetményét. A 2015. december havi illetményszámfejtés zárása előrehozottan, december 20-án megtörtént - írja a 24.hu. 
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Elismerte az országos rendőrfőkapitány, hogy több hónap után követelnék 
vissza a déli határon szolgált rendőröknek kifizetett túlórapénzeket 
2015. dec. 28. 

 
Az időpont azért lényeges, mert munkajogászok szerint amennyiben a 
munkáltató nem a következő bérkifizetésnél jelzi a szabálytalan elszámolást, 
akkor a kifizetett pénzt nem követelheti vissza. Papp Károly a Hír TV-nek azt is 
elmondta: a szúrópróbaszerű ellenőrzésnél a vizsgált rendőrkapitányságok közel 
negyedénél találtak hibát a túlórák elszámolásával és kifizetésével összefüggésben. 

Kérdés továbbá, mi lesz a túlórákat írásban elrendelő, majd a teljesítést igazoló 
vezetőkkel. Az ORFK „téves jogértelmezésre" hivatkozva próbálta menteni őket az 
okirat-hamisítás gyanújától. Tisztázandó az is, hogy ha az ügy valójában csak 
néhány megyét érint, miért nem tűnt fel a kifizetések ellenőrzésére hivatott 
apparátusnak, hogy egyes egységeknél másokhoz képest jóval több túlórát 
számolnak el. És miért nem néztek utána a helyes jogértelmezésnek még a 
kifizetések előtt - teszi fel a kérdést a Népszabadság cikke. 

Azoknak a tagjainknak, akik hozzánk fordulnak, jogi segítséget adunk, hogy megtámadhassák a számukra káros 
intézkedéseket - mondta el a Somogy megyei Hírlapnak főtitkárunk.  

Illetményemelés és teljesítményjuttatás a rendvédelmi szférában 
2015. dec. 28. 

 
Nyolcmilliárd forint teljesítményalapú jutalmat kaphatnak a hivatásos 
rendvédelmi dolgozók jövőre – hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd esti 
híradójában. A tudósításban Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára azt mondta: 2016-ban is folytatódik a rendvédelmi életpályaprogram 
kiterjesztése. Egyrészt az alapilletmény emelkedik január elsejétől átlagosan öt 
százalékkal, másrészt teljesítményjuttatás kifizetésére is lehetőség nyílik.  

A kép ennel természetesen most is árnyaltabb. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács 
november végi ülésén ugyanis a tárca tájékoztatása szerint a hivatásos állomány 
tagjainak 78 %-a kapja meg 2016-ba a kormányzat által ígért újabb 5 %-os 
illetményemelést. Ezzel szemben 7,5 ezren csak 1-5 % közötti emelésre 
számíthatnak, míg 4.333 fő illetménye egyáltalán nem fog emelkedni januárban, 

mivel ők már idén elérték az új Hszt. szerinti illetmény felső határát. Ezt a tárca szerint árnyalhatja a teljesítményjuttatás, amit, mint 
kiderült a kormányzat által ígért emelés részének tekintenek. E célra egyébként információink szerint fejenként 2 heti bérkeret áll 
rendelkezésre. Figyelembe véve, hogy a tárgyévi teljesítményjuttatás maximuma 3 havi illetménynek megfelelő összeg, az említett 
kvóta alapján 6-ból 1 fő kaphatja meg a maximális elismerést. 

A minimálbér 111 ezer, a garantált bérminimum 129 ezer forint lesz 
2016-ban 
2015. dec. 28. 

 
Bruttó 111 000 forintos jövő évi minimálbérről és bruttó 129 000 forintos 
garantált bérminimumról írt alá egyezséget három munkaadói szervezettel és 
két szakszervezeti szövetséggel Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára Budapesten 
- írja a Jogi Fórum. Az egyezségben az NGM vállalta, hogy a VKF monitoring 
bizottságában a jövő év elején folytatják az egyeztetéseket a versenyszféra 2016. 
évi bérajánlásáról, a Munka törvénykönyve módosításáról, a sztrájktörvény 
problematikus pontjairól, valamint a különösen nagy mértékű fizikai, illetve pszichés 
megterhelést okozó munkakörülmények között dolgozó munkavállalók helyzetének 
javításáról - ismertette az államtitkár. Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke 
kiemelte, hogy az egyezség "szokatlan nagyságrendű" minimálbér emelést tesz 
lehetővé, valamint olyan tárgyalásokat helyez kilátásba, amelyek a szakszervezetek 
számára különösen fontosak.  
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Boldog karácsonyt 
2015. dec. 23. 
 

 

Megérkezett a rendőrség Jézuskája: a jó teljesítmény ellenére visszakérik 
a rendőrök pénzét 
2015. dec. 21. 
 

Rendőrök százai éppen karácsony előtt kapták kézhez azt a felszólító levelet, 
amelyben munkáltatójuk több százezer forintnyi túlóradíj visszafizetését követeli 
tőlük - írja a BLIKK. Mindannyian a déli határnál teljesítettek szolgálatot, legtöbbször 
napi 16 órában. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára szerint az 
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szép kis csomagokat tett a rendőrök 
karácsonyfája alá. A túlóra kifizetése minden esetben parancsnoki engedéllyel 
történik. A határon teljesített szolgálatot követően is így történt. A felsővezetés 
azonban úgy gondolta utólag, hogy a többletórák egy részét nem túlórának, hanem 
készenléti szolgálatnak számolja el, ami lényegesen kisebb pénzzel kell honorálniuk. 
A lapnak főtitkárunk elmondta, hogy: Nagyon is jól teljesített az állomány 2015-ben. 
Sajnos éppen ezért is állunk megrökönyödve a rendőrség vezetésének három 
karácsonyi csomagocskája előtt. Az első volt, amikor a migránsválság 

kezelésben résztvevőknek beígért rekreációs pihenésre szánt Erzsébet-utalványból nem jutott mindenkinek. A második az volt, hogy 
a bérszámfejtésnél sokaknál nem kerültek elszámolásra tételek, a harmadik pedig a mostani felszólító levél. 

Az FRSZ főtitkára a TV2-nek adott interjúban hangsúlyozta azt is: fontos megállapítani, mi minősül túlórának és mi készenlétnek. 
A parancsnoknak kell jóváhagyni a túlóra teljesítését és csak utána lehet megkapni a pénzt. Ebben az esetben pedig még ez is 
megtörtént. Azoknak a tagjainknak, akik hozzánk fordulnak, jogi segítséget adunk, hogy megtámadhassák a számukra káros 
intézkedéseket - mondta el a Somogy megyei Hírlapnak főtitkárunk.       

Aki kétszer is győzött Strasbourgban - Fábián Gyula, az FRSZ fiatalon 
elhunyt korábbi főtitkárának férje 
2015. dec. 18. 

 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) keddi ítéletében elmarasztalta Magyarországot a 
közszférában dolgozó nyugdíjasok nyugdíjának folyósítására vonatkozó új szabályozás miatt, amely 
a bíróság szerint ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével és sérti a megkülönböztetés 
tilalmát. A pernyertes Fábián Gyula nem először kapott kártérítést a magyar államtól. 
Korábban a EJEB előtt peren kívüli megegyezéssel zárult egy ügye - írja a Népszava.  Az 
interjúban Fábián úr kifejtette, hogy "A velem egykorúak jól emlékezhetnek azokra az évtizedekre, 
amikor kényszerű jogfosztottságban éltünk. Nagyon sok embernek nagyon sokat kellett szenvednie, 
hogy ma magyarként teljes jogú európai polgárnak érezhessük magunkat, vagy legalábbis 
megpróbáljunk úgy élni, mintha azok volnánk. Azok, akik önként lemondanak a legalapvetőbb 
európai emberi jogaikról, nem csak magukkal, hanem elődeinkkel szemben is vétenek. Ezért a 
magyar kormány ellen benyújtott keresetemet egyfajta közszolgálatként fogtam fel, és így is 
gondolok rá." Az előzmények itt olvashatóak. 
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Czövek János HOSZ elnök a LIGA új közszolgálatért felelős társelnöke 
2015. dec. 18. 
 

A LIGA Szakszervezetek legutóbbi Tanácsülésén az FRSZ főtitkárát - az érintettek 
közös megegyezésével - Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke váltotta a 
LIGA közszolgálatért felelős társelnöki tisztségében - olvasható a LIGA 
honlapján. A december 15-i elnökségi ülésen két új szervezet is csatlakozott a LIGA 
Szakszervezetekhez, egy harmadik pedig jelentős átszervezéssel növeli tagjaink 
létszámát. December 15-én csatlakozott a LIGA Szakszervezetekhez a Fővárosi 
Temetkezési Intézetnél Dolgozók Szakszervezete, és a Nehézfémipari 
Szakszervezet (GE). A Közútkezelők Szakszervezete pedig a LIGA Budai 
Szakszervezetét "nőtte ki". 

 
 
 
 
 

Az NGM szerint a kincstár nem felelős a novemberi illetmények 
késedelméért, a károkozást nem tudják értelmezni! 
2015. dec. 18. 

 
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2015. december 8-i plenáris ülésén, a 
november hónapra járó illetmények kifizetésével kapcsolatban napirend előtt elhangzott 
szakszervezeti észrevételeket, kifogásokat a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar 
Államkincstár bevonásával megvizsgálta, és a felmerült kérdésekre a kormányzat szokásos 
stilusában választ is adott. E szerint: "A Magyar Államkincstár (Kincstár) a központosított 
illetményszámfejtés keretében jogszabályban előírt időben készítette el a 2015. november havi 
főszámfejtést, az ehhez kapcsolódó utalási állományokat és listákat, tehát a Kincstár nem felelős 
a csúszásokért" - áll, az NGM Munkaerőpiaci Főosztály helyettes vezetője által a 
szakszervezeteknek küldött anyagban. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy csak az 
utalást végző intézmények mulaszhattak, bár ilyet Tündérországban elég nehéz elképzelni... 

Az NGM állásfoglalása azt is leszögezi, hogy: "károkozás az adott helyzetben nem értelmezhető, 
tekintettel arra, hogy a munkavállalók a jogszabályban rögzített határidőn belül megkapták 

járandóságaikat." Majd egy mondattal később a minisztérium megcáfolja önmagát, amikor kifejti, hogy: "A Kincstár minden hozzá 
beérkező jelzést megvizsgált, amennyiben munkabér kifizetésének (teljes vagy részleges) elmaradása történt, a szükséges 
dokumentumok, okiratok benyújtását követően rendezte a hiányosságot." 

Az választ értékelje mindenki vérmérséklete szerint, szerkesztőségünk csak a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezését 
ajánlja nagy tisztelettel az NGM figyelmébe: "A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti" (Ptk. 
6:48. § (4) bekezdés).   

 Lapszemle	 ‐	a	véleménynyilvánítás	nem	várt	következményeiről,	a	
közmunkás	gyermekekről	és	a	jövő	évi	adóváltozásokról 
2015. dec. 18. 
 

Nővérhiány van, mégsem veszik fel sehova Sándor Máriát, a fekete ruhás nővért - olvasható az NLCAFÉ 
cikkében. Nincs munkája Sándor Máriának, annak a nővérnek, aki elsőként húzott fekete ruhát, hogy 
tiltakozzon az egészségügyi dolgozók helyzete ellen és nyilatkozott is a sajtónak a munkáját érintő állapotokról. 
Nemrégiben még meg is bírságolták, amit közmunkával egyenlít majd ki. Egyre többen adják közmunkásnak 
a gyereküket - írja a Válasz.hu. A HVG figyelmeztetett arra, hogy a már nem tanköteles, 16. életévüket betöltő 
gyerekeket a szülők kiveszik az iskolából és közmunkásnak adják. Vagyis bebetonozzák a szegénységbe, mert 
ma Magyarországon nincsen nagyobb szegénységi kockázat, mint az alulképzettség, akinek nincs szakmája 
vagy érettségije, az jó eséllyel az egész életét nyomorban éli le. Egyszerűen azért, mert nem lesz 
munkája. Októberben 30 százalékkal több gyerek dolgozott, mint az év tíz hónapjának átlagában, vagyis egy 
növekvő tendenciáról van szó. 
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A személyi jövedelemadó 16%-ról 15%-ra csökken, a kétgyermekesek nagyobb családi kedvezményre számíthatnak, nem 
bírságolható a bevallás késedelmes benyújtása, s sok más kisebb-nagyobb változásra számíthatunk - derül ki a PwC HR/Munkajog 
honlapon megjelent háttéranyagából. 

A strasbourgi bíróság elmarasztalta Magyarországot a nyugdíjtörvény 
módosítása miatt 
2015. dec. 16. 

 
Egy közalkalmazottként dolgozó nyugdíjas beperelte a magyar államot, mert a 
nyugdíjtörvény értelmében a fizetése mellett nem kapott nyugdíjat. A szabály a 
versenyszférában dolgozókra nem vonatkozik, és a közalkalmazottak közül sem 
mindenkire, miniszterekre és polgármesterekre például nem. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága szerint a nyugdíjtörvény sérti a megkülönböztetés tilalmát és 
ellenkezik az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A nyugdíjasnak 5,7 millió forint 
kártérítést ítéltek meg. További részletek a Szakszervezetek.hu portálon. 
 
 
 
 
 

Kúria határozatok: határrendész kötelességszegés alóli felmentéséről és a 
jubileumi jutalom számításának egyes kérdéseiről 
2015. dec. 15. 
 

A Kúria a napokban a közalkalmazottak illetmény-különbözetes ügyén felül két, 
hivatásos állományt érintő határozatot is hozott. 

A Kúria elvi döntésben mondta ki, hogy nem követi el a szolgálatban 
kötelességszegés vétségét az a határrendész, akinek a konkrét szolgálati formát 
meghatározó jogszabály lehetővé teszi a határellenőrzés mellőzését. 

A legfőbb bíróság egy másik határozatában abban a kérdésben foglalt állást, hogy a 
jubileumi jutalom számítása szempontjából mit kell rögzített idő alatt érteni. 

A Kúria döntései a fenti linkeken érhetőek el. 
 
 

Megjelent a Hszt. újabb módosítása: néhány pozitív változás mellett újabb 
szigorítások 
2015. dec. 15. 
 

A Magyar Közlöny 95. számában megjelent az idén júliusban hatálya lépett új 
szolgálati törvény második módosítása. Bár az egyeztetések során az FRSZ tucatnyi 
javaslatának érdemi megvitatását azzal utasította el a BM, hogy a Hszt. általános 
módosítása "nincs megnyitva", azért "természetesen" a kormányzat érdekében álló 
újabb szigorítások bekerültek a joganyagba. Ezek sorába tartozik az elrendelhető 
túlszolgálat felső határának burkolt emelése (350-ről 416-ra), és a készenléti szolgálat 
havi 168 óráról 260 órára történő növelése. A törvény módosítására egyébként azért 
is szükség volt, mert a nélkül nem valósult volna meg a kormányzat által korábban 
ígért bérfejlesztés második üteme. Természetesen az ördög e vonatkozásban is a 
részletekben rejlik, mert a nagy hangerővel beharangozott újabb 5 %-os emelést 
az állomány minden tagja január 1-jével nem kapja meg. 5 ezren egy fillérrel sem 
kapnak majd többet a decemberi illetményüknél, további 7 ezer fő pedig 5 % alatti 
emelésre számíthat. 
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Ezen a helyzeten javíthat valamit a teljesítményértékelés, melynek bevezetési időpontját - tervszerűnek nem nevezhető módon - fél 
év alatt kétszer is módosították. Az új jogszabály szerint jövőre ez is jár majd az állomány tagjainak, kérdés, hogy milyen elosztási 
elevek alapján? Végezetül említést igényel, hogy az eredetileg három pilléresnek mondott életpálya illetményemelésen felüli két 
pilléréről, a kedvezményes lakástámogatási és biztosítási konstrukcióról semmit nem lehet tudni. Letölthető anyagok és előzmények 
az alábbiakban. 

Kúria döntés közalkalmazotti garantált illetmény perben - a 
híresztelésekkel szemben kedvező! 
2015. dec. 12. 

 
A Kúria Mfv.II.10.460/2015. számú határozatával állást foglalt a közalkalmazotti garantált illetmény 
fogalmát illetően. A határozat szerint a közalkalmazott garantált illetménye és a megállapított illetménye nem 
azonos fogalmak. Ennek alapján a perbeli esetben a Kúria megalapozottnak tartotta – az ügyben eljárt alsóbb 
fokú bíróságok által – a közalkalmazotti felperes részére 2013. augusztus 01. és 2013. december 31. közötti 
időszakra megítélt illetmény különbözetet. Mindezekből következik, hogy a besorolás szerinti, vagyis a Kjt. 
bértábla szerint számított illetmény és az adott évi garantált bérminimum közötti különbözetre mindazok a 
közalkalmazottak kellő alappal tarthatnak igényt, akiknek a munkáltató nem kézbesített a Kjt. bértáblája szerinti 
illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítésről szóló határozatot. Mindezek alapján folyamatban lévő 
pereink végkimenetelét a Kúria döntés tükrében az FRSZ Jogsegélyszolgálata - a rendőrség belső 
honlapján megjelent, félinformációkon alapuló kedvezőtlen vélekedésekkel szemben - eredményesnek 
és kedvezőnek ítéli. 

 

AYCM SPORTKÁRTYA - CSAK MAKASZ KÁRTYÁVAL, FRSZ TAGOKNAK! 
2015. dec. 11. 

 
 

Sportolni Öröm! Tudod, hogy a MAKASZ kártyáddal elérheted a 
magánszemélyek által nem elérhető AYCM sportkártyát? A 2016-os 
kártyaigénylés/hosszabbítás a MAKASZ-on keresztül  most már lehetséges! Havi 
egy, fix díj, 500 létesítmény, a hónap minden napján! A klubkártya szolgálatatás 
kizárólag az év végéig (2016. december 31-ig) tartó hűségidő vállalása mellett érhető 

el. További részletek  a MAKASZ hírlevelében és a MAKASZ honlapján. 

Rövid hír: 1,3 millió forint és kamatai akciószolgálati pótlék és megbízási 
díj jogcímén 
2015. dec. 11. 

 
Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bruttó 1.300.000 Ft-ot és ennek kamatait 
ítélte meg egyik, Jogsegélyszolgálatunk által képviselt tagunknak, a rendőrség által 
korábban ki nem fizetett akciószolgálati pótlék és megbízási díj jogcímén! 

Aktuális ügyeink összefoglalóját ajánljuk azok figyelmébe, akik Tündéroszágban 
is ragaszkodnak jogos járandóságaik maradéktalan kifizetéséhez! 
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Több százezer magyar várt hiába a fizetésére 
2015. dec. 10. 
 

„Ukrán típusú” problémái vannak a magyar államnak: közalkalmazottak százezrei 
nem kapják meg időben a juttatásaikat, sokan hónapok óta várnak a pénzükre 
- írja  Népszabadság. Az eddigi kormányzati magyarázat, miszerint informatikai 
átállás van az államkincstárnál, nem meggyőző. Az érintett ágazatok pénzhiányán túl 
egyes vélemények szerint az államadóssággal és az uniós támogatásokkal történő 
trükközés is az okok között lehet. További részletek a Népszabadság cikkében. Az 
állam láthatóan nem képes a közszféra béreit időben kifizetni. Erre a rendszerváltás 
óta nem volt példa. 
 
 
 
 

 

A rendőrségen is késett az illetmények kifizetése - FRISSÍTVE! 
2015. dec. 7. 
 

Információink szerint az új illetmény-számfejtési rendszerre (KIRA) történő átállás a rendőrségi 
dolgozók illetményének kifizetésében is csúszást eredményezett. A szakszervezetünkhöz 
érkezett jelzések szerint a novemberi fizetést december 5-ig nem kapták meg a kollégák, 
hanem csak december 7-én, azaz két nap késedelemmel. További információink szerint a 
kifizetés nem csak hogy késve történt, de hiányos is volt, nem minden illetmény összetevő 
került leszámfejtésre és kifizetésre. Mindezekről tájékoztatást kértünk az ORFK gazdasági 
főigazgatójától, egyidejűleg kezdeményezzük, hogy az elmaradások tekintetében a 
korrekcióra még az ünnep előtt, legkésőbb december 15-ig kerüljön sor hó közi kifizetés 
útján. Fentieken túl arról is tájékoztatást kértünk Kovács tábornok úrtól, hogy a december havi 
illetmény milyen időponttal kerül kifizetésre/átutalásra a személyi állomány tagjai számára. 
Hosszú évek óta ugyanis ez még december hónapban megtörtént, és a kollégák számítanak 
rá idén is. 

Híradásunk megjelenése után tagjaink jelezték, hogy súlyos gondok vannak a betegállomány ideje utáni járandóság 
számfejtésével (pl. a táppénz kifizetése egyeseknél teljes egészében elmaradt), és néhány kollégánál az elmaradt illetmény 
összege a 100 ezer forintot is megközelíti. Ez így, az év végi ünnepek előtt komoly problémákat okozhat tagjainknak, ezért 
bízunk benne, hogy a hibát soron kívül orvosolják az illetékesek. Megjegyezzük, nem biztos, hogy feltétlenül az év végi 
ünnepek előtt kellett volna kisérletezgetni az új számfejtő program tesztelésével! 

Belügyi saláta 
2015. dec. 7. 
 

Tizenegy, többnyire személyzeti - munkajogi tárgyú rendelet módosítását foglalja 
magába az a BM rendelet-tervezet, amit a tárca rövid, néhány napos határidővel 
küldött meg szakszerveztünk számára. A módosítások többsége a Hszt. 
módosításhoz kapcsolódik. A rendelet tervezet, valamint az FRSZ 
észrevételei, javaslatai itt olvashatóak. 
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Nyugdíjasok, irány a munkaerőpiac?! 
2015. dec. 2. 
 

Eddig azt hallgattuk, hogy a nyugdíjasok elveszik a fiatalok elől a munkát. Most 
ennek az ellenkezőjét találta ki a kormány - írja az NLCAFÉ. Mert bizonyos 
állásokban szükség lenne rájuk. Na de milyenekben? A Fidesz legújabb javaslata 
szerint arra ösztönöznék a nyugdíjasokat, hogy vállaljanak munkát egyes 
szakmákban. Érdekes. Az elmúlt évek törekvései épp az ellenkező irányba hatottak. 
Tavaly például elfogadták azt a jogszabályt, mely szerint tíz év alatt 70-ről 65 évre 
csökken a bírák, az ügyészek és a közjegyzők nyugdíjkorhatára, 2013. január elseje 
óta pedig a közalkalmazottak nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést egyszerre. 
 
 
 
 

Mikortól lehet nyugdíjas a közalkalmazott? 
2015. dec. 2. 
 

A nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, azaz 
a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj megállapítás időpontjára - írja az 
Adó.hu. A kérdés aktualitását a közalkalmazotti jogviszonyból nyugdíjba vonulók 
sajátos helyzete adja, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (továbbiakban Kjt.) kapcsolódó rendelkezései folytán egy az általánostól 
eltérő időpontot is tartalmaz. További részletek az Adó.hu cikkében. 
 
 
 
 
 

Amit akarnak az átnyomják! 
2015. dec. 2. 

 
Az Országgyűlés kedden rapid tempóban döntött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szervezeti átalakításáról - írja a Népszava. Jövő évtől a szervezet a 
háromszintű kormányhivatalból kétszintű központi hivatallá alakul. A felső szinten 
lesz a központi irányítás, az alsó szinten pedig az állampolgárokkal, 
vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatban álló megyei igazgatóságok működnek 
majd. Az ellenzékieknek az volt a véleményük, hogy az új jogszabály botrányos, 
különösen azt, hogy egyetlen nap alatt fogadták el a törvényt. A Vám- és Pénzügyi 
Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
átalakításáról szóló törvény elfogadása előtt egy nappal kapta meg a 
törvénytervezetet véleményezésre. Holecz Gábor, a szakszervezet elnöke a 
Népszavának megjegyezte, Nagy kérdés, hogyan lehet majd a megszűnő 
regionális főigazgatóságokon dolgozó szakembereket megtartani. A szakszervezeti 
elnök szerint most nincs értelme a központi, "fűnyíró" elv alapján létszámleépítést 
elrendelni, mert az átszervezés következtében várhatóan beindul egy spontán 

létszámcsökkenés. Sokan kivárnak és ha nem tartják elfogadhatónak az új beosztást úgynevezett felmentéssel, végkielégítéssel 
távoznak a NAV-tól.  
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Kedvezőtlen Kúria döntés: a beosztásból történt felfüggesztés esetén a 
hivatásos állomány tagját legfeljebb a visszatartott illetménye illetheti 
meg 
2015. dec. 2. 
 

A Kúria friss határozatában rámutatott, hogy a perben első fokon 
eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróság helytállóan fejtette ki, hogy a Hszt. 107. 
§ (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatásos állomány beosztásból 
felfüggesztett tagjának távolléti díj jár, és amennyiben a büntetőeljárás felmentéssel 
zárul, a  visszatartott illetmény, azaz a legfeljebb 50%-kal csökkentett távolléti díj 
kamataival történő kifizetésére ír elő a törvény kötelezettséget. A Hszt. 112. §-a 
értelmében távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, 
az illetménykiegészítés, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes 
összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár. A távolléti díjnak nem 
része a cafeteria, valamint mérlegelési jogkörben adható, illetve feltételekhez 
köthető juttatások, valamint azok a pótlékok, melyek kizárólag a pótlékkal elismert 
tevékenység tényleges kifejtésének, illetve beosztás betöltésének idejére járnak.  A 

felperes 2003. december 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakban szolgálatot nem teljesített, mert a beosztásából felfüggesztették, 
azonban a szolgálati viszonya nem került megszüntetésre. A beosztásból való felfüggesztés tekintetében nincs a Hszt. 197. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő rendelkezés, mely szerint olyan helyzetbe kell hozni, mintha a szolgálati viszony meg sem 
szűnt volna. A szolgálati viszony megszüntetése hiányában ez a rendelkezés nem alkalmazható. További részletek a Kúria 
honlapján. 

Csak a Munka Törvénykönyve betartását kérjük a Készenléti 
Rendőrségtől! 
2015. dec. 2. 
 

A még augusztus végén kelt megkeresésünkben alapvetően azt kifogásoltuk, 
hogy a Készenléti Rendőrség (KR) Különleges Szolgálatok 
Igazgatóság Légirendészeti Szolgálatánál a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatottak munkaidő-beosztása tekintetében az új Hszt. rendelkezéseit 
alkalmazzák a Munka Törvénykönyve helyett. A törvényesség visszaállítása helyett 
azonban három hónapnyi gondolkodás után a KR hivatalvezetője megpróbálta 
elmagyarázni, hogy miért helyes az általuk alkalmazott gyakorlat. Természetesen a 
válasz nem tudjuk elfogadni, ezért ismét felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy a 
nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók esetében a Munka Törvénykönyve 
szerint kell a munkaidő-beosztást tervezni, és közölni! Ráadásul ettől a munkáltató 
egyoldalú intézkedéssel nem térhet el, miként azt a KR teszi. Bízunk benne, hogy a 
törvényes rendet mielőbb helyreállítják. 

Jogi és pénzügyi állásfoglalásra vár a hívásfogadó központok kollektív 
szerződése 
2015. dec. 2. 

 
Emlékezetes, hogy a szombathelyi, valamint miskolci Hívásfogadó 
Központban dolgozó munkavállaló tagjaink képviseletében kollektív 
szerződés megkötését kezdeményeztük reprezentatív szakszervezetként az 
ORFK rendészeti főigazgatójánál. Halmosi tábornok úr megkeresésünk alapján 
az ORFK Hivatala jogi és a Gazdasági Főigazgatóság pénzügyi állásfoglalást 
kérte. Bízunk benne, hogy az illetékesek mielőbb kilakítják (számunkra kedvező) 
álláspontjukat és megkezdődhetnek a kollektív szerződés megkötésére irányuló 
érdemi tárgyalások. 
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114 ezer forintos minimálbért szeretne jövőre a LIGA 
2015. dec. 2. 
 

Tarthatatlan, hogy a minimálbér összege (105 ezer forint) nem éri el a létminimum 
összegét. A kettő között 20 ezer forint a különbség – jelentette ki Gaskó István, a 
LIGA Szakszervezetek elnöke sajtótájékoztatóján. Hozzátette: erre az 
intézkedésre azért lenne nagy szükség, mert csaknem 700 ezer ember él ma a 
kisebb összegből. Úgy vélte, hogy a fizetések növelésének meglennének a feltételei, 
mivel a magyar gazdaság fejlődik, a beruházások nőnek (elsősorban uniós forrásból) 
és a vállalkozók helyzete is javul. Miközben a leggazdagabbak egyre 
vagyonosabbak, a társadalom 30 százaléka szegénységben él. A szakszervezet 
feladatának tekinti, hogy ezen javítson – hangsúlyozta Gaskó István. Ezért a jövő 

évre vonatkozó legutóbbi bértárgyalásokon a LIGA Szakszervezetek 8-9 százalékos minimálbér-emelésre tett javaslatot, a 
munkaadók 3 százalékkal növelnének, míg a kormányzat nem nyilatkozott. Amennyiben ezt jóváhagynák, 114 ezer forint lenne a 
legkisebb bruttó fizetés 2016-ban. Azok keresetét, akik ennél többet visznek haza, 6-7 százalékkal emelnék az érdekvédők.  

Elfogadták a gránit szilárdságú szolgálati törvény második módosítását 
2015. dec. 2. 
 

Újra, immár második alkalommal írták át a rendvédelmi dolgozók idén 
júliusban hatályba lépett szolgálati törvényét. A parlament 138 igen, 15 nem 
szavazattal, 28 tartózkodás mellett fogadta el a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
módosítását, amely meghatározza a 2016. január 1-jétől érvényes 
illetményfejlesztés szabályait. 

A sajtóhíradások rendszerint azt emelik ki, hogy 5 százalékkal emelik a 
rendvédelmi dolgozók bérét jövőre, ami így nem egészen felel meg a valóságnak. 
A valóság ugyanis a Belügy Érdekegyeztető Tanács múlt heti ülésén kapott 
minisztériumi tájékoztatás szerint az, hogy a hivatásos állomány tagjainak 78 %-a 
kapja meg 2016-ban a kormányzat által ígért újabb 5 %-os 
illetményemelést. Ezzel szemben 7,5 ezren csak 1-5 % közötti emelésre 
számíthatnak, míg 4.333 fő illetménye egyáltalán nem fog emelkedni januárban, 
mivel ők már idén elérték az új Hszt. szerinti illetmény felső határát. Ezt a tárca szerint 
árnyalhatja a teljesítményjuttatás, amit, mint kiderült a kormányzat által ígért emelés 
részének tekintenek.  

 

2015. november  

BÉT ülés - sikeres FRSZ kezdeményezésekkel 
2015. nov. 28. 

 
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) november 26-ai ülésen a júliusban hatályba lépett új Hszt.-
vel kapcsolatos, illetve egyéb időszerű kérdések, köztük az FRSZ által tett javaslatok 
megvitatására került sor. Szakszervezetünk kezdeményezésére az új Hszt. módosításába 
beépítésre kerül az a rendelkezés, hogy a szolgálati panasz benyújtása az elévülési időt 
megszakítja, a tulajdonjog korlátozásával kapcsolatos szabályokat rögzítő BM rendelet 
módosításával elismerik a SZÉP kártya szolgálatba vitelének jogát, továbbá a rendvédelmi 
ágazati pótlékra jogosultak körét kiterjesztik a rendvédelmi oktatási intézmények (így a 
rendészeti szakközépiskolák, illetve a NOK) nem oktatói állományára is. Ily módon ők is meg fogják 
kapni az 5+5 %-os mértékű pótlékot. Fentieken túl az FRSZ több más javaslatának megfontolására 
is ígéretet tettek a tárca képviselői. 
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A tárca tájékoztatása szerint a hivatásos állomány tagjainak 78 %-a 2016-ban megkapja a kormányzat által ígért újabb 5 %-
os illetményemelést. Ezzel szemben 7,5 ezren csak 1-5 % közötti emelésre számíthatnak, míg 4.333 fő illetménye egyáltalán 
nem fog emelkedni januárban, mivel ők már idén elérték az új Hszt. szerinti illetmény felső határát. Ezt a tárca szerint árnyalhatja 
a teljesítményjuttatás, amit, mint kiderült a kormányzat által ígért emelés részének tekintenek. A BÉT ülésen napirendre került 
egyéb kérdésekről és fentiekről részletesebben az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban számolunk be. 

Az FRSZ kifogásolja az ismét megújítani tervezett ruházati szabályzat több 
pontját is 
2015. nov. 24. 

 
Az elmúlt öt év alatt immár a 3. ruházati szabályzat kiadására készül a BM, amit a 
legkevésbé sem tartunk szerencsésnek, mivel az előírások nyomon követése mind 
a parancsnoki, mind a beosztotti állomány számára egyaránt nagy kihívást jelent. 
Továbbra sem értünk egyet azzal, hogy a ruhapénz több évtizedig fennállt májusi 
(júniusi) kifizetési határideje a harmadik negyedév végéig kitolódjon. Főként, hogy 
ugyanakkor az évente két alkalommal előírt ruhaszemlét április illetve október 
hónapban kell végrehajtani. Az április hónapban esetlegesen fennálló hiányosság 
pótlását ugyanis miként várhatja el a munkáltató, hogy a dolgozó az őszi 
ruhaszemléig teljesítse, amikor ruhapénzt majd csak szeptemberben fogja 
megkapni. További kifogásaink a BM személyügyi helyettes államtitkárának írt 
levelünkben, itt olvashatóak. 
 

Nem értünk egyet az utazási költségtérítés igénylésének eljárási 
szabályairól szóló utasítás tervezetével 
2015. nov. 24. 
 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási 
szabályairól szóló utasítás tervezet véleményezése során az FRSZ felhívta az 
ORFK hivatalvazetőjének figyelmét, szakszervezetünk továbbra sem ért egyet 
azzal, hogy a hazautazási költségek megtérítésére jogosultak köréből a norma 
kizárja a bérleti, albérleti díj, stb. támogatásban részesülőket. Az ezzel kapcsolatban 
korábban kifejtett indokainkat változatlanul fenntarttuk, és kértük a korlátozást 

jelentő kitétel elhagyását a kiadásra kerülő belső norma szövegéből. Álláspontunk szerint jogszabályi felhatalmazás nélkül és a 
magasabb szintű jogszabály (39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet) rendelkezéseivel ellentétesen korlátozza a munkába járás 
költségeinek megtérítését az ORFK utasítás tervezet a kisgyermekes munkavállalók esetében. A Korm. rendelet ugyanis csupán a 
szülői státuszhoz köti a költségtérítésre való jogosultságot (a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke 
van). Ezzel szemben az ORFK norma gyermekintézményi igazolás bemutatását is előírná! Ez, véleményünk szerint nem csak 
túlzottan bürokratikus, de a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel és a jogalkotói szándékkal (kisgyermekes szülők 
munkavégzési feltételeinek támogatása) is ellentétes. Mindezek alapján kezdeményeztük a korlátozó rendelkezés elhagyását. 

1945 forintba kerül fejenként évente a belügyi dolgozók biztosítása 
2015. nov. 24. 

 
Legfeljebb 1945 forintba kerül fejenként évente a Belügyminisztériumhoz (BM) 
tartozók teljes körű éves biztosítása – derült ki a tárca lapunk kérdésére küldött 
tájékoztatásából. A BM-hez tartozó titkosszolgálatoknál dolgozóknak ugyanakkor 
nem kötnek belügyi biztosítást - írja a Magyar Nemzet. A Belügyminisztériumhoz 
tartozó, biztosítási szempontból veszélyes munkát végzők köre meghaladja az 
ötvenezret. A migrációs nyomás és a terrorveszély fokozódása miatt különösen 
fontos, hogy miként gondoskodik az állományról a belügy. A Magyar Nemzet 
megtudta, a BM 2013-tól a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel áll szerződésben, 
amit idén március 30-án újabb egy évvel meghosszabbítottak. A szerződést 59 054 

főre kötötték, de a biztosítottak száma extra költség fizetése nélkül öt százalékkal nőhet, vagyis összesen 62 006 fő biztosítására 
van lehetőség 114 865 872 forint biztosítási díj ellenében. 
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Az FRSZ teszi a dolgát - tucatnyi javaslatot és kérdést küldtünk a 
belügynek, a novemberi BÉT ülésre 
2015. nov. 24. 

 
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács november 26-ára összehívott ülésére az FRSZ 
ismét számos javaslatot és kérdést foglamazott meg a belügyi vezetés irányába. A 
sort természetesen az új Hszt. hatálybalépésével összefüggésben felmerült 
problémák megoldására irányuló jogszabály módosítási indítványunk nyitja, 
amit már szeptemberben megküldtünk a tárcának, de a parlament elé benyújtott 
törvény-módosításból kihagyták azokat. Ezen felül kezdeményeztük a 
közalkalmazottak garantált bérminimum kiegészítésének rendezését, hivatkozva 
arra, hogy az FRSZ sorozatban nyeri e tárgyban a pereket a rendőrséggel szemben! 
Ismételten indítványoztuk a munkavállalóként foglalkoztatottak megalázan alacsony 
bérének emelését. Mindezek túl még számos más javaslatot és kérdést is 
előterjesztettünk, melyek itt olvashatóak. 
 
 
 
 

 

Kongresszusunk módosította az FRSZ alapszabályát 
2015. nov. 24. 

Az FRSZ XII. kongresszusa 2015. november 14-ei ülésén módosította 
alapszabályunkat. A tagdíj számítási módját, illetve mértékét érintő 
változásokról külön írsában számoltunk be, mely itt olvasható. Ezen felül 
azonban Alapszabályunk számos más ponton is módosult, melyek alapvetően érintik 
szakszervezetünk működését. Ezek közül az alábbiakban a legfontosabb 
változásokat emeljük ki és fényképalbumunkat is közzétesszük. A 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályunk innen tölthető 
le. (Cikkünk az alábbi linkre kattintva folytatódik.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Változik az FRSZ tagdíj: egy helyett 0,8 százalékra, a közalkalmazottaknak 
és munkavállalóknak 20 %-al kevesebbet kell fizetniük 
2015. nov. 23. 

 
Az FRSZ XII. Kongresszusának döntése szerint a szakszervezeti tagdíj 2015. november 15-étől kezdődően 
a foglalkoztatási jogviszonyban állók esetén havonta a pótlékok nélküli bruttó illetmény, munkabér, illetve egyéb 
díjazás, hivatásososok esetében a beosztási illetmény 0,8 %-ára módosul. Ez a hivatásos állomány 
vonatkozásában az új Hszt. által garantált illetményemeléssel arányos változást, a közalkalmazottak, 
köztisztviselők és munkavállalók vonatkozásában pedig 20 %-os tagdíjcsökkenést eredményez. Nem 
változott a rendvédelmi oktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak 100,- Ft/hó, valamint  a nyugdíjas, 
szolgálati járandóságban részesülő, GYED-n, GYES-en lévő tagok 800,- Ft/hó összegű tagdíja.  
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Tekintettel arra, hogy a tagdíjfizetés az önbevallás elvén alapul, a tagdíjat módosító kongresszusi döntést csak tagságunk 
együttműködésével tudjuk megvalósítani, amit előre is megköszönünk.  

JOGERŐS: a járőrparancsnoki szolgálatteljesítés nem tartozik a 
határrendészek feladatkörébe 
2015. nov. 19. 

 
A héten immár a Szegedi Törvényszék jogerős ítélete is megállapította, hogy a 
határrendész beosztásba kinevezetteknek a járőrparancsnoki szolgálatteljesítés 
nem tartozik a feladatkörükbe, ìgy ennek ellátása esetén a főhatárrendészi 
beosztásra szóló megbízás állt fenn, mely ellentételezésre jogosít. Az ìtélet 
alapján a pervesztes megyei rendőr-főkapitányság majd 400.000 Ft-ot fog 
képviselt tagunk részére megfizetni! 

Amennyiben ez Téged is érint, mert járőrként, határrendészként járőrparancsnoki 
feladatokat is láttál el, jelentkezz nálunk vagy légy szakszervezeti tagunk, hogy 
ügyedben eljárhassunk, és jogos járandóságodat érvényesíthessük. (Dr. 
Tordai Gábor, az FRSZ Jogsegélyszolgálatának vezető jogtanácsosa.) 
 

 

Bábszínház, vagy érdekegyeztetés? 110 ezer forint lesz a minimálbér? 
2015. nov. 19. 

 
Megkezdődtek a minimálbérről szóló tárgyalások a kormány, a szakszervezetek és a 
munkaadók képviselői között. Nem világos azonban, hogy miről is folynak az 
egyeztetése, hiszen a jövő évi költségvetést már elfogadták, az azt megalapozó 
adótörvények módosításaival együtt, és akkor a kormány meg is mondta, hogy 
mennyivel számol a béremeléseket illetően. A Policy Agenda azt elemezte, hogy 
milyen mozgásterek vannak, és mi a valódi tétje a tárgyalásoknak. 

A gazdasági válság 2008-as kezdete óta a magyar minimálbér bruttó értéken 47%-kal 
nőtt, de ez csak 22%-os nettó növekedés. Érdemes megnézni a környező országokat, 
ahol teljesen más dinamikával változtak a kötelező legkisebb bérek is. Ugyanezen 
időszak alatt Románia évi 9%-ot, Szlovákia 4,9%-ot, Lengyelország 6,2%-ot, Bulgária 
8,2%-ot emelt átlagosan. Egyedül Csehország teljesített rosszabbul a maga 2,3%-ával. 
Az állami bérpolitika álságossága abban is tetten érhető, hogy míg a legkisebb 
keresetek alig nőttek a gazdasági válság kezdete óta, az átlagkeresetek ugyanezen 
időszakban már évi 3,9%-kal nőttek. Míg 2008-ban a nettó minimálbér az átlagkereset 
nagyságának 46%-a volt, ez 2015-ben 43%-ra csökkent. Azaz ez az út egyre inkább 
leszakítja a kiskeresetűeket, már az átlagtól is. A cikkhez a magunk részéről 
hozzáfűzzük, hogy náluk lejjebb már csak a közszféra több mint 10 éve befagyasztott 

(éh)bérért foglalkoztatott közalkalmazottai és a közmunkások vannak. A kormány a közszféra fejlesztésének hevében így mutat 
példát a munkaadóknak... 

A munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességének szabályai 
2015. nov. 18. 

 
Adómentes lakáscélú támogatást már a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól 
felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek 
megfizetéséhez is nyújthat a munkáltató. Erre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének 2014. január 1-jétől, illetve február 25-étől módosult 2.7. 
pontja ad lehetőséget. Az utóbbi módosítást a 2014. január 1-jétől nyújtott támogatásokra is lehet alkalmazni, 
ha az a magánszemély számára kedvezőbb. A támogatás folyósításának főbb szabályait ismerteti a 
Szakszervezetek.hu cikke. 
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A túlóra szabályozása a közszférában 
2015. nov. 18. 
 

A költségvetésből működő, közfeladatot, illetve közhatalom-gyakorlással 
kapcsolatos feladatot ellátó munkáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó 
munkajogi szabályok kötöttebb volta a rendkívüli munka, illetve a különböző 
munkakörülményeket ellentételező illetménypótlékok jogintézményeinél is tetten 
érhető. Mindez a részletszabályok összetettségében jelenik meg. A rendkívüli 
munka vagy a túlszolgálat teljesítése a köz szolgálatának egyik elvárt formája, 
melyért esetenként az érintettnek külön díjazás sem jár. A pótlékok pedig a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) által szabályozott 
– az éjszakai, a több műszakban, a rendes munkaidőn túli időben történő 
munkavégzésért, illetve arra való készen állásért fizetendő – minimális körön kívüli 
pótlékokat is rendre felsorolják a vonatkozó jogszabályok, legfeljebb a mérték 

meghatározásánál biztosítva némi mozgásteret a munkáltató részére. A rendkívüli munkára és a pótlékokra vonatkozó eltérő 
szabályozás vonatkozik a közszférában.  Részletek a Munkajog.hu cikkében. 

Megalázó pénzért dolgoznak rendőreink Szlovéniában!? 
2015. nov. 17. 
 

A napokban ötvenfős rendőri csoport indult útnak Szlovéniába, hogy a határok 
ellenőrzésével – Pintér Sándor belügyminiszter megfogalmazása szerint – 
Magyarországot és Európát is védjék. A negyvenöt napot a családjuktól távol töltő 
rendőrök közül többen már az eligazítás során jelezték: nem kérnek a kevéske 
napidíjból - írjaz az MNO A lap kiutazott magyar rendőrök helyzetét jól ismerő 
forrássa szerint az eligazításon jelezték: a levonások után „mindössze 11 euró, azaz 
nagyjából 3400 forint marad a zsebben”. A külföldre induló csapat tagjai közül pedig 
nagyjából tíz fő jelezte, hogy ebből nem kérnek – majd kivonultak a 
teremből. További részletek itt. 
 
 
 

Mikulás nap a Teve utcai székházban: 2015. december 5-én 10 órakor 
2015. nov. 17. 
 

Ének, zene, tánc, kézműves foglalkozások, Mikulás „Ki mit tud”, vidám játékok és 
ajándékcsomagok várják azokat, akik elfogadják az FRSZ Közép-Magyarországi 
Területi elnökségének Mikulás napi meghívóját. FRSZ-tagok a tagszervezeti 
titkároknál vagy Varga Lászlóné területi elnöknél a 06-20-6610058-as 
telefonszámon, vagy az frsz.kozep.magyarorszag@gmail.com  e-mail címen 
jelentkezhetnek a tagsági hely megnevezésével. Számukra az ajándékcsomag 
ingyenes!  

A szervezők nem FRSZ-tagok jelentkezését is elfogadják, de nekik ki kell fizetni a 
csomag árát (2.000,- Ft). A nem RIK-ben dolgozók  és a gyerekek beléptetéséhez 

szükséges az előzetes  jelentkezés és adatszolgáltatás (név, lakcím, szig.szám)! Akik nem jelentkeznek előre, azok számára nem 
tudnak ajándékcsomagot biztosítani! 

  



 

20 

 

Félezer tartalékos segít a határvédelemben 
2015. nov. 12. 
 

Jelenleg 454 tartalékos katona segíti a migránshelyzet kezelésével összefüggő 
feladataiban a Magyar Honvédséget - számolt be a honvédelmi miniszter szerdán 
az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. A Magyar Hírlap 
tudósítása szerint Simicskó kifejtette: több mint ötezer katona vesz részt a 
határvédelmi feladatokban. Jelenleg összesen 801 tartalékos katona van 
szolgálatban, közülük több mint 400-an a - szövetséges erőknek a déli határ 
védelmében szerepvállalást engedélyező - Közös Akarat elnevezésű feladattal. 

A bizottsági ülésen több ellenzéki képviselő - Demeter Márta (MSZP), Vadai Ágnes 
(DK) és Kónya Péter (független) - is firtatta, hogy a tartalékosok között hányan 
vannak azok a korábban korkedvezménnyel nyugdíjba vonult katonák, akik 
szolgálati járandóságosok lettek, ezért anyagi szempontok miatt, kényszerből lettek 

tartalékosok. A miniszter közölte, hogy a szolgálati járandóságosok aránya a tartalékos állományban valóban jelentős, mintegy 70-
75 százalék. Ők hamarosan kiöregszenek a rendszerből, ezért is dolgoznak azon, hogy a volt szerződéses katonákat, s különösen 
a fiatalokat is megszólítsák.  További részletek a Magyar Harlap cikkében. 

Hatalmas változás az Erzsébet-utalványoknál 
2015. nov. 10. 
 

Plasztikkártya váltja az Erzsébet-utalványokat. Erzsébet-utalvány Plusz 
elektronikus kártyán egyszerre kezelhető az étkezési, az ajándék, az iskolai, a 
kultúra, a sport, valamint a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány is. A kártya zsebei 
megfelelnek a papíron kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes 
zsebek felhasználhatósági köre azonos a papíralapú utalványokéval – tudta meg 
az Origo.   Az elektronikus utalványkártya mellett a papíralapú utalványok továbbra 
is forgalomban maradnak, azok elfogadásában nincs változás. Az utalványkártya a 
folyamatosan bővülő kártya-elfogadóhelyeken használható fel. A mágnescsíkkal 
rendelkező Erzsébet-utalvány Plusz kártyát vásárláskor PIN kód védi, a rendszer 
biztonságát pedig a nemzetközi MasterCard-csoport garantálja – írja honlapján 
az erzsebetutalvanyplusz.hu. 
 
 
 
 

Forró a helyzet a szomszédban, sztrájkba léphet az osztrák rendőrség 
2015. nov. 10. 
 

Az osztrák rendőrszakszervezet ultimátumot adott az osztrák kormánynak - írja az 
adatlistázó.hu. A szakszervezet kritikus hangvételű közleményt adott ki. Az osztrák 
rendőrség elérte teljesítőképessége határát, sőt már túl is van azon. A rendőrök 14-
16 órás szolgálatokat teljesítenek, mind fizikálisan mind mentálisan kezdenek 
összeroppanni a teher alatt. A szakszervezet december elejéig adott haladékot a 
kormánynak, hogy enyhítse a rendőrségre nehezedő nyomást. Elsősorban az 
állomány növelésére gondolnak, de nem zárkóznak el a műszaki akadály létesítésétől 
sem. A közlemény szerint ha nem történik valami sztrájkra is sor kerülhet. 

Úgy tűnik, hogy nem csak a magyar rendőrökre nehezedik rendkívüli nyomás a 
menekültválság miatt, csak a sógoréknál nem annyira "rugalmasak" a foglalkoztatási szabályok, mint kishazánkban... 
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Mi történt a RÉT-en? 
2015. nov. 10. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2015. november 09-ei ülésén ismét több, mint 
tucatnyi probléma került megvitatásra, melyek többségét ezúttal is az FRSZ vetette 
fel. Egyebek mellett napirendre került a migrációs feladatot ellátók 
jutalomüdültetése, a munkavállalók bérrendezésének kérdése, a rendészeti 
szakközépiskolai képzés menekültválsággal kapcsolatos módosítása, az albérleti díj 
folyósításának korlátozásai, a szolgálati panasz elbírásálásának határideje, a 
hűségpénz nyugdíjalapba való beszámítására vonatkozó Kúria döntés, a munkaközi 
szünettel kapcsolatos rendelkezések pontosításának szükségessége, a kihelyezett 
szolgálattal és a készültséggel kapcsolatos problémák. 

Jó hír, hogy az ORFK - az FRSZ korábbi kezdeményezésének megfelelően - 
egy váltás bevetési/gyakorló ruha készlet beszerzését tervezi (kompletten 
bakanccsal), a bevetési, KR egységek számára, ami egységkészletként állna a 
szervek rendelkezésére. 

Az ORFK Hivatal Jogi Főosztály válasza szerint a közalkalmazottak garantált 
illetményének „szabályszerű biztosítása” érdekében indított peres eljárásokban az 
alperesként eljáró megyei rendőr-főkapitányságok a keresetnek helyt adó jogerős 
bírósági döntésekkel szemben eddig két esetben felülvizsgálati kérelmet nyújtottak 

be a Kúriához. Ennek elbírálásáig e kérdéskörben központi intézkedés kiadását nem tervezik. Emlékezetes, hogy a közalkalmazotti 
illetmények helytelen megállapítása miatt indított perekben 5 megyében első fokon, további 4 megyében pedig első és másodfokon 
is helyt adtak az eljáró bíróságok az FRSZ által megfogalmazott kereseti követelésnek! 

Munkajogi kisokos: Kötelező felmentés a nyugdíjkorhatárt betöltő 
közalkalmazottak esetében 
2015. nov. 10. 

 
A kötelező felmentésről a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII.29.) Kormány határozat rendelkezik. A kötelező nyugdíjazás azokat 
a közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeket érinti, akik egyrészt minisztériumi 
irányítás vagy felügyelet alatt álló költségvetési szervnél állnak jogviszonyban, 
másrészt betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkeznek a 
teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel - írja a munkajogportal.hu. 
Továbi részletek az olvasói kérdésre adott válaszban olvashatóak. 
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CONCORDIA: KEDVEZMÉNYES TANKOLÁSI LEHETŐSÉGEK A NYUGAT-
DUNÁNTÚLON 
2015. nov. 9. 

 
A Concordia Szombathely Kft. - a MOL GOLD listárból - 18,- Ft/liter kedvezményt 
biztosít az FRSZ tagjai számára a Szombathelyen, Körmenden, Pápán és Győrben 
található benzinkutaknál, valamint a Torony benzinkutnál való tankoláskor. A 
kedvezmény az FRSZ tagsági igazolvány felmutatásával vehető igénybe.  

A Concordia benzinkutakról bővebb információ a cég honlapján, itt. 
 
 
 
 
 
 

Ismét módosul a ruházati szabályzat 
2015. nov. 9. 
 

A közeljövőben ismét módosulni fognak a hivatásos állomány egyenruházati 
ellátására vonatkozó szabályok. A módosítás azonban most a 
szokásosnál áfogóbb, mivel a 2012. január hónapban hatályba lépett "régi" 
ruházati szabályzatot teljes egészében újra tervezi cserélni a miniszter. Valamilyen 
oknál fogva, a BM különös "gondossággal" kezeli ezt a szabályzatot, más indoka 
ugyanis nem lehet annak, hogy a minödössze 4 éve hatályban lévő, és ezen idő alatt 
nyolc alkalommal módosított szabályzatot új cserélik. A jogszabály-tervezet 
véleményezési határideje egyébként a mai napon telik le. 

 

 

 

 

 

 AZ	FRSZ	ELÉGTELENRE	ÉRTÉKELI	A	KORMÁNYZAT	MATEMATIKAI	
ISMERETEIT 
2015. nov. 4. 

 
Újra, immár második alkalommal írják át a rendvédelmi dolgozók idén júliusban hatályba lépett 
törvényét - a javaslatról tegnap délelőtt kezdték meg a vitát a parlamentben. Kontrát Károly belügyi 
államtitkár  expozéjában kijelentette, hogy átlagosan 5 százalékkal emelkedik a rendvédelmisek bére 
jövőre. Az előterjesztést a kormánypárti képviselők természetesen üdvözölték, míg az ellenzéki pártok 
számos kritikát fogalmaztak meg. 

A FRSZ már korábban titlakozott a tények elferdítése ellen, mivel a törvény-tervezet szövege nem 
támasztja alá a kormányzati propagandát! Az új szolgálati törvény idén júliusi hatályba lépésekor 30 
%-os átlagos emelésről zengett a közmédia, mely a valóságban végül 26 %-ra sikeredett! Most, újabb 
5 %-os átlagos emelésről beszélnek, aminek még annyi valóságalapja sincs, mint a nyáron tett 
ígéreteknek. Ezt egyébként a Belügyi Érdekegyeztető Tanács szeptember végi szakértői ülésén 
a minisztérium képviselői is elismerték! Az általuk közölt adatok szerint 5 ezer fő semmiféle 
emelésben sem fog részesülni januárban, mivel már idén elérték a bértábla szerinti maximális 

illetményt, további 7 ezer kolléga pedig 5 % alatti emelést kaphat. Amennyiben 12 ezer hivatásos 5 % alatti emelésre számíthat, a 
többiek pedig legfeljebb 5 %-ra, akkor a matematika jelenleg érvényes szabályai szerint az átlag nem lehet 5 %! Amennyiben mégis, 
akkor viszont módosítani kell az általános iskolai tananyagot is! További részletek és előzmények az alábbiakban. 
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Több ezer hivatásos került az NVSZ látókörébe 
2015. nov. 4. 
 

Mintegy hét és félezer személyre figyelt fel az elmúlt években a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat (NVSZ) a hivatali visszaélés és befolyással üzérkedés gyanúja miatt 
megindított vizsgálatai során. Az eljárások mintegy tizede érint felső- vagy 
középvezetőket, derült ki az NVSZ tájékoztatásából: adatigénylésünkben a szolgálat 
megalakulása, vagyis 2011. január elseje és 2015. június 30. közötti időszakról 
kértünk statisztikai információkat. Az egyelőre nem derült ki, hogy az NVSZ gyanúja 
aztán milyen arányban vált bizonyítottá és került bíróságra - írja az Átlátszó. Az 
NVSZ statisztikája impozánsnak tűnhet, de csak az általuk regisztrált gyanút 
tartalmazza, azt hogy bebizonyosodott-e az illetővel szemben valami, azt 
nem.  További részletek itt. 
 
 

LIGA hírek 
2015. nov. 4. 
 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a férfiak 40 év 
munkaviszony utáni nyugdíjba vonulása ügyében benyújtott, az 
Alkotmánybíróság (Ab) által alaptörvény-ellenesnek nyilvánított népszavazás 
kezdeményezője, mert vélekedése szerint sérült a népszavazáshoz való 
állampolgári joga- erről Bodnár József tájékoztatta az MTI-t. Mint fogalmazott, 
mindenképpen Strasbourgig megy, mivel kezdeményezett egy népszavazást, ami 
először zöld utat kapott, ám "félúton leállították". Hozzátette: akkor tud ténylegesen 
a strasbourgi bírósághoz fordulni, ha kézhez kapja a Kúria október 27-i második, a 
népszavazást megtagadó döntéséről szóló végzést - olvasható a LIGA honlapján. 

A kéményseprők helyzetének rendezetlensége miatt 322 kéményseprő helyezte letétbe felmondását december 21-i 
határidővel - mondta Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke sajtótájékoztatón. Kiemelte: 
Magyarországon mintegy 900 kéményseprő dolgozik, akiknek közel 40 százaléka hagyja majd el a pályát, ha december 21-ig nem 
veszik újra a parlament napirendjére a kéményseprők jövőjét érintő törvénymódosítást. Továbi részletek a LIGA honlapján. 
 

2015. október 

Újabb fordulat a rendőrökről készült fényképek nyilvánosságra 
hozatalának ügyében 
2015. okt. 30. 
 

Az Alkotmánybíróság tavaly egy határozattal véget vetett annak a majd 10 éves 
gyakorlatnak, hogy a rendőrök sikeresen perelhették a róluk felismerhető képet közlő 
lapokat, csatornákat. Ennek hatására a Kúria visszavonta korábbi döntését, de 
szóvivője arról beszélt, hogy továbbra is ki kell takarni a rendőrök arcát, ha nem nagy 
közérdeklődést kiváltó eseményen készül a kép.A Fővárosi Ítélőtáblán megismételt 
pert mégis a rendőrök nyerték, a bíróság ismét az első fokú ítéletet emelte jogerőre, 
és csak az indoklást változtatta meg. A döntés szerint, mivel az Index a 
demonstrációról a biztosításra kivezényelt rendőröket ábrázoló fotók nélkül is 
korrekten tudósíthatott volna, ezért megsértette a rendőrök jogait. Részletek az 
INDEX cikkében. 

Az FRSZ a hírportállal ellentétben üdvözli a bíróság ítéletét, mivel kiemelt 
fontosságúnak tartja a rendőrök személyiségi jogainak védelmét, ezért is kedzeményeztük a szolgálati törvény kodifikációja során a 
kérdés törvényi szintű szabályozását.  Erre azonban a belügyminisztérium elzárkózása miatt nem került sor. 
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Nyaralni küldi a határon szolgáló rendőröket a kormány - a vezényeltek 
munkáját ellátó állományról azonban elfelejtkeztek 
2015. okt. 29. 

 
Ötezer, a schengeni külső határon szolgáló rendőrnek és családtagjaiknak, összesen 15 ezer embernek 
nyújt 800 millió forintos keretösszegben üdülési lehetőséget a kormány - jelentette be az emberi 
erőforrások minisztere és a belügyminiszter szerdán. Balog Zoltán és Pintér Sándor a sajtótájékoztatón a 
Készenléti Rendőrség két munkatársának jelképesen átadott egy-egy Erzsébet-kártyát, amelyet erre a 
célra használhatnak fel. Balog Zoltán elmondta: az érintettek év végéig kapják meg kártyáikat, amelyeket 
január 4-étől a jövő év végéig használhatnak fel az Erzsébet-program keretében működtetett szállásokon 
- írja az INDEX. 

A miniszterek arról sajnos nem szóltak, hogy miként ismerik el a határhoz vezényletek szolgálati feladatait 
átvevő, és e miatt jelentős többletszolgálatra kötelezett állomány munkáját.... 
 
 

Sem a rendőri vezetés, sem a Belügyminisztérium nem vizsgálja a TEK 
röszkei akcióját 
2015. okt. 28. 
 

Speciális feladatokat lát el – veszélyes bűnözőket fog el például – a Terrorelhárítási 
Központ (TEK), de mint rendőrökre a törvény alapján rájuk is vonatkozik az, hogy 
csapaterős tevékenységet végezhetnek, így részt vehettek a röszkei 
határátkelőhelyen elvégzett oszlatásban - írja az Átlátszó.hu. A Belügyminisztérium 
Átlátszónak adott válasza szerint mégsem emiatt voltak a TEK-esek ott, hanem azért, 
hogy többek között erőszakos bűncselekménnyel vagy bűntett elkövetésével 
gyanúsítható fegyveres személyeket fogjanak el. Arra viszont nem válaszoltak, hogy 
miért nem viseltek ruházatukon azonosítót a terrorelhárítók, holott ez minden rendőr 
számára kötelező. A belügy szerint nincs szükség vizsgálatra. További részletek az 
Átlátszó cikkében. 

TŰZ MELLETT SZÁRÍTJÁK BAKANCSUKAT A HATÁRMENTI RENDŐRÖK 
2015. okt. 28. 

 
Ponyvából és ágakból összetákolt kalyibában, zoknijukat, bakancsukat tűz mellett 
szárogatva szolgálnak a rendőrök a déli határszakaszon - írja a Bors. Ezeket a határt 
védő rendőröket, így becsüli meg a kormányunk – írta több fotóhoz egy volt rendőr, aki 
pár napja tette közzé a Facebookon a képeket. Ezeken az látszik, hogy a Készenléti 
Rendőrség egyenruháját viselő zsaruk rögtönzött, ámde igen szegényes tábort vertek 
maguknak. 

Az FRSZ főtitkára az újságíró kérdésére válaszolva döbbenetesnek nevezte a 
képeket. Elmondta: korábban rengeteg panasz érkezett az ellátásra és a 
körülményekre, ezt jelezték is a rendőri vezetőknek. Az utóbbi időben csökkentek a 
panaszok, ami nem feltétlen jelenti, hogy minden rendben menne: egyszerűen már nem 
is szólnak a rendőrök. 

A rendőri vezetés szerint "természetesen" minden a lehető legnagyobb rendben van, 
amint azt megtudhatuk az ORFK FRSZ kérdéseire adott, több hónap alatt, alaposan 
kimunkált válaszaiból, melyek itt olvashatóak. 
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Rövid hír: a Kúria kedvező döntést hozott az ügyeletesi feladat ellátása 
esetén járó díjazásról 
2015. okt. 28. 

 
A mai napon a Kúria döntött az ügyeletesi feladat ellátása esetén járó díjazásról. A Kúria Stark bírónő által 
vezetett tanácsa a fentiek ellátása esetén illetménykülönbözetet ítélt meg, melynek során a folyósított 
hatàrrendész, illetve közterületi pótlèkot nem vette figyelembe, vagyis azzal nem csökkentette a megítélt 
összeget!  

  

Ezzel a kedvezőnek, de mindenkèppen reálisnak tünő számìtással 3 tagunknak átlagosan 600.000 Ft-ot 
nyertünk!  

  

Bővebb infó az ítèlet kèzbesìtèsèt követően. (Dr. Tordai Gábor jogtanácsos) 
 

TÜNDÉRORSZÁG VALÓSÁGA: BŐVEN AKAD GOND A DÉLI HATÁRAINKAT 
VÉDŐ RENDŐRÖK FELSZERELÉSÉVEL 
2015. okt. 27. 
 

A rendőrségi felszereléseknek egy részét kemény kritikák érik az azokat napi szinten 
használó állomány részéről - írja az alfahír.hu. Kényelmetlen és a lábat feltörő, 
össze-vissza számozott bakancsok, eltörő tonfa, kurta, hasznavehetetlen esőkabát, 
a világháborús színvonalat idéző pisztolyok. A rendőrök közül sokan a saját 
pénzükön vesznek inkább használható felszereléseket, mert a kincstáriakkal nem 
boldogulnának. Sok esetben a már meglévő, amúgy korszerűnek számító eszközök 
megfelelő tárolása és tisztítása sem megoldott - az alfahir.hu cikke szerint. 
 
 
 
 
 

Nem wellnessezhetnek a határon szolgáló TEK-esek 
2015. okt. 26. 

 
Mint azt pár napja a HÍR24 megírta, van, akinek ugrott a hosszú hétvégére tervezett 
üdülése, mert a Terrorelhárítási Központ Zalakaroson pont egy négycsillagos 
wellness-szállót nézett ki a határvédelemben részt vevő embereinek 
elszállásolására és lefoglalták az egész hotelt. A TEK mostani közleményében 
„visszautasítja azokat a sajtóban megjelent híreszteléseket, mely szerint bárkit arra 
szólítana fel, hogy állampolgári kötelessége szállást biztosítani a TEK munkatársai 
számára”. A keddi hírek szerint egyébként ezt a szálloda részéről mondták az egyik 
hoppon maradt vendégnek. További részletek itt. 
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A rendőrség vezetése válaszolt a menekültválsággal kapcsolatos 
kérdéseinkre 
2015. okt. 26. 

 
Emlékezetes , hogy a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) szeptember havi ülésén az FRSZ 
által a menekültválsággal kapcsolatban felvetett problémák is napirendre kerültek. Néhány 
felvetésünkre már az ülésen választ kaptunk, kérdéseink többsége azonban akkor megválaszolatlan 
maradt. Az ORFK egy hónap elteltével megküldte válaszait, melyeket kommentár nélkül teszünk 
közzé. Az általuk leírtakat mindenki értékelje személyes tapasztalatai és kollégái hiteles 
beszámolóinak tükrében! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximum 100 ezer forintos adományt fogadhatnak el a migránsokkal 
dolgozó rendőrök 
2015. okt. 26. 

 
Utasítást adott ki a belügyminiszter, Pintér Sándor a tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló 
szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről.  Az utasítás 
vonatkozik a rendőrökre, a TEK-re, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, 
valamint a menekültügyi és idegenrendészeti szervre is, és azokról az 
adományokról szól, amelyeket tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, az 
azzal dolgozó állománynak ajánlanak fel. Az adományok elfogadásáról vagy 
visszautasításáról vezető, megyei rendőrfőkapitány vagy az ő kijelöltjük dönt.  Ezen 
utasítás alapján nem fogadható el adományként készpénz, 100 000 Ft-nál nagyobb 
értékű adomány, vagy ha az adományozó az adomány átadásáért ellenszolgáltatást 
vár - írja az INDEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hogyan lett a 30 %-os béremelési ígéretből 26 %? 
2015. okt. 21. 
 

A fenti kérdést tette fel a Lánchíd Rádió riportere a Független Rendőr Szakszervezet 
főtitkárának. A jövedelmi olló kinyilt, növekedtek az illetmények közötti különbségek - 
mondta el Pongó Géza. Kifejette, hogy annak a garanciáját sem látni, hogy jövő január 
01-jétől mindenki megkapja az ígért, további 5 %-os illetményemelést. Felhívta a 
figyelmet arra is hogy a közalkalmazottak idén is csak 5 %-os emelést kaptak, a 
munkavállalók pedig semmit. Ennek az állománynak a fizetésemeléséért is folyamatos 
kűzdelmet folytat az FRSZ. Az interjú itt hallgatható meg. 
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Éhség, vacogás, hála: adományokat kísért a határra az MNO 
2015. okt. 21. 
 

A szeptemberi migránshullám csúcspontján lehetett hallani arról, hogy a déli határ 
mentén szolgálatot teljesítő egységek olykor sem rendes ellátást, sem szállást nem 
kapnak - írja az MNO. A lap megkereste a rendőröknek, katonáknak adományokat 
gyűjtő Facebook-oldal egyik moderátorát, és nemrég alkalmuk nyílt terepen is 
megtapasztalni, hogyan fogadják az érintettek a lakossági adományokat, miképpen 
vélekednek a kerítésről az éj leple alatt, névtelenül nyilatkozva. Részletek az MNO 
cikkében. 
 
 
 
 
 

 

290 millió forintot költött a Parlament az Országgyűlési Őrség 
jutalmazására 
2015. okt. 21. 

 
Két és fél év alatt mintegy 290 millió forinttal jutalmazták a 370 fős Országgyűlési 
Őrség tagjainak munkáját – derült ki az Átlátszó adatigénylésére kapott 
válaszokból. Ezzel szemben a többi rendvédelmi testületnél nem vitte túlzásba a 
dolgozók teljesítményének anyagi elismerését. A jól kereső terrorelhárítóknál vagy a 
Nemzeti Védelmi Szolgálatnál ez még érthető is. De semmilyen jutalomban nem 
részesültek a tűzoltók és alig valamiben a rendőrök. További részletek az 
Átlátszó.hu cikkében. 
 
 
 
 
 

 

Elégedetlenek vagyunk az életpályamodellel 
2015. okt. 20. 
 

Tovább nőttek a jövedelmi különbségek a rendőrségnél a belügyi életpályamodellel. Az 
augusztusi és szeptemberi bérpapírokat látva egyre többen panaszkodnak, nem azt kapták, 
amit megígértek nekik. A tárca szerint minden rendben van, az érintettek átlagosan 26 
százalékkal többet visznek haza, mint korábban. Mindig a végrehajtói állomány jár az utóbbi 
évtizedekben a legrosszabbul - mondta el Dávid Tibor főtitkár-helyettes a HírTv-nek adott 
interjúban. Hozzátette, hogy nem mindegy, hogy 100 - 110 ezer forint, vagy 300 ezres 
illetmény 30 %-áról beszélünk. A határoknál szolgálatot teljesítő rendőrök helyzetére 
vonatkozó kérdésre válaszolva főtitkár-helyettesünk elmondta, hogy az FRSZ erélyesen 
lépett fel az állomány védelmáben. Úgy néz ki, hogy nyitott füleket találtunk, a helyzet 
konszolidálódott, de kérdés, hogy hány hónapig kell ez a munkát végezni. Az interjú 
megtekinthető a HírTv honlapján. 
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Felemás siker a belügyi életpálya 
2015. okt. 19. 
 

A Magyar Nemzet cikke szerint óriási várakozás előzte meg a Belügyminisztérium 
alá tartozó szerveknél beharangozott életpályamodell nyári bevezetését, az 
augusztusi és szeptemberi bérpapírokat látva azonban egyre többen panaszkodnak: 
nem azt kapták, amit megígértek nekik. A tárca szerint minden rendben van, az 
érintettek átlagosan 26 százalékkal többet visznek haza, mint korábban. A 
szakszervezetek viszont azt állítják: vannak, akiknél ez a valóságban csak néhány 
ezer forint többletet jelent, és a pótlékok zömének megszüntetése is nagy 
igazságtalanságokat eredményezett a rendszerben. Ráadásul az ugyanolyan 
képzettséggel, beosztásban, és rendfokozattal rendelkezők között akár kétszeres 
különbség is lehet a fizetésekben attól függően, hogy valaki mondjuk a Készenléti 
Rendőrségnél, illetve a Terrorelhárítási Központnál (TEK) vagy épp a helyi 
kapitányságokon dolgozik – közölte lapppal a rendvédelmisek bérfejlesztésével 

kapcsolatban Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára. 

A 2016. január 01-jétől várható illetményemelésről szóló írásaink itt olvashatóak. Ezekből az is kiderül, hogy kb. 12 ezer ember 
nem fogja megkapni a tárca által korábban ígért 5 %-os emelést sem. 

A fegyveres szerv állománya tagjának kinevezéstől eltérő 
szolgálatteljesítése 
2015. okt. 19. 

 
A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény lehetőséget ad a 
szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása alkotmányos joga 
korlátozására, az állomány tagjának a tartózkodási helyéről való berendelésére, és 
rendvédelmi érdekből lehetővé teszi, hogy az állomány tagja a rendvédelmi szerven 
kívül történő teljesítésére is sor kerüljön - írja a HR/Munkajog honlapján megjelen 
cikk munkajogász szerzője. További részletek itt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismét a rendőrség munkavállalóinak hátrányos megkülönbözetése ellen 
emelt szót az FRSZ 
2015. okt. 15. 

 
Az FRSZ már sokszor felhívta a döntéshozók figyelmet arra, hogy a Belügyminisztérium által alapvetően 
takarékossági okok miatt a rendőrségen kialakított kusza foglalkozatási jogviszonyok milyen negatív 
következményekkel járnak. A különböző foglalkoztatási jogviszonyokban foglalkoztatottakra vonatkozó 
jogszabályok eltérései miatt ugyanis a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók (közalkalmazottak, 
munkavállalók) számos juttatástól esnek el, minden logikus indok, vagy magyarázat nélkül!  Ezt 
tapasztaltuk már a fogpótlás és szemüveg költségtérítés, illetve legutóbb a rendvédelmi ágazati pótlék 
tekintetében is. A munkavállaló állomány vonatkozásában pedig újabb kirekesztésre derült fény, 
mégpedig a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján járó 12 alkalomra szóló kedvezményes utazási 
utalványt illetően. A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a juttatásban a költségvetési szervek 
közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél 
ügykezelőként vagy fizikai alkalmazottként foglalkoztatott dolgozói részesülhetnek. Ez alapján a 
rendőrség számos munkajogviszonyban foglalkoztatott dolgozója nem kapta meg a szóban forgó 
kedvezményt, ami miatt még idén májusban a rendőrség vezetéséhez is fordultunk. 
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Az ORFK tájékoztatása szerint a probléma rendezése jogszabály módosítást igényel, melyet elmondásuk szerint 2014. decemberben 
kezdeményeztek is, kérve a kedvezményre jogosultak körét kiterjeszteni az ügyintézőként foglalkoztatottakra is. A BM azonban ez 
ideig nem intézkedett, ezért most az indokolatlanul hátrányos megkülönböztetés megszüntetését sürgetjük, mert a probléma 
megoldása véleményünk szerint nem tűr halasztást! 

Hivatalosan is átadták a szegedi határrendészeti oktatóbázist 
2015. okt. 15. 
 

Hivatalosan is átadták a szegedi határrendészeti oktatóbázist csütörtökön 
- olvasható a kormányzat honlapján. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 
az eseményen azt mondta: a létesítmény díszkulcsainak átadása jelképezze azt, 
hogy minden erővel megvédik Magyarországot, a magyar embereket, a déli 
határokat. Kontrát Károly hozzátette: jövő hétfőn 30 részvevővel meg is kezdődik a 
képzés az oktatóbázison, ahol a legfrissebb és legkorszerűbb elméleti és gyakorlati 
ismereteket sajátíthatják el a határrendészek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liga: fontos a szakszervezeti jogok kikényszeríthetőségének biztosítása 
2015. okt. 15. 
 

A Munka törvénykönyvének (Mt.) folyamatban lévő módosításába a Liga javaslata szerint bele 
kell venni a meglévő szakszervezeti jogok kikényszeríthetőségének biztosítását - mondta Kéri 
Ádám, a Liga Szakszervezetek jogi szakértője az érdekvédelmi szervezet szerdai 
sajtótájékoztatóján. A Szakszervezetek.hu cikke szerint hozzátette: a mostani szabályozás 
szerint nem kötődik szankció ahhoz például, ha a munkáltató - bármilyen, a munkaviszonnyal 
összefüggő, a munkavállalókat érintő kérdésben - megsérti tájékoztatási és konzultációs 
kötelezettségét. A régi, 2012 előtt hatályos Mt. szerint az így meghozott intézkedés érvénytelen 
volt - tette hozzá.  
 
 

Az FRSZ kifogásolja a bérleti, albérleti díj támogatásban részesülők 
hazautazási költségek megtérítéséből való kizárását 
2015. okt. 15. 

 
Az FRSZ nem ért egyet azzal, hogy a hazautazási költségek megtérítésére jogosultak köréből a 
norma kizárja a bérleti, albérleti díj, stb. támogatásban részesülőket. Ez a korlátozás/szigorítás 
álláspontunk szerint nincs összhangban a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozási koncepciójával sem. 
Továbbá álláspontunk szerint a lakhatási költségtérítéseket, illetve támogatásokat, juttatásokat 
szabályozó magasabb szintű jogszabályok (pl. Hszt., 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet) 
rendelkezéseiből sem vezethető le az ORFK utasítás szerinti szűkítés. Részletek az 
alábbiakban. 
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KÖZALKALMAZOTTAK és BM FIGYELEM! 10 megyében első fokon, és 4 
megyében már jogerősen is megnyertük az elmaradt illetményes 
perünket! 
2015. okt. 15. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet a BRFK, valamint Heves-, Jász-Nagykun-
Szolnok-, Nógrád-, Pest-, Vas-, Veszprém- és Zala megye, után Baranya- 
és Borsod-Abaúj-Zemlén megyében is megnyerte (első fokon) azon munkaügyi 
pereket, melyet olyan közalkalmazottak képviseletében indítottunk, akiknek az 
illetményét évekre visszamenően helytelenül állapították meg 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 tízre 
emelkedett azon megyék száma, ahol bírósági ítélet mondja ki, hogy a munkáltató helytelenül állapította meg a közalkalmazottak 
illetményét. Ráadásul Heves-, Nógrád- és Zala megye után Vas megyében is másodfokon, azaz jogerősen megnyertük az 
elmaradt illetmény megfizetése iránt indított pert! Úgy gondoljuk, elérkezett az ideje, hogy a Belügyminisztérium 
intézkedjen az állam által jogtalanul megkárosított közalkalmazottak illetményének rendezéséről, és jogos járandóságuk 
mielőbbi kifizetéséről! Jól ismerjük a munkáltató szokásos ellenvetését: egy ítélet, nem ítélet. Ez azonban már egy tucat, a 
sikeresen pereskedők száma pedig ennek is a sokszorosa! Információnk szerint egyébként a Kúria előtt is folyamatban 
van e tárgykörben egy felülvizsgálati eljárás, melynek eredménye döntő hatással lehet a perek kimenetelére. További 
részletek az alábbiakban. 

MSZP kezdeményezés a szolgálati időpótlékra való jogosultság 
törvénytelen miniszteri korlátozásának felülvizsgálata érdekében 
2015. okt. 14. 
 

Az MSZP országgyűlési frakcióvezető-helyettese megkereséssel fordult az 
Alapvető Jogok Biztosához, mivel a szolgálati időpótlék szempontjából 
beszámítandó idő vonatkozásában a Hszt. végrahajtására kiadott egyik BM rendelet 
- véleményük szerint - törvényi felhatalmazás nélkül szűkíti a figyelembe veendő 
időket. Harangozó Tamás a biztostól a BM rendelet alkotmánybírósági 
normakontrolljának kezdeményezését kérte. Az ombudsman a kezdeményezés 
alapján megkereséssel fordult a belügyminiszterhez. 

Emlékezetes, hogy a BM rendelet alkotmányellenességére elsőként az FRSZ 
hívta fel a figyelmet, még július hónapban, majd szeptember elején a jogszabály 
módosítását is kezdeményeztük a tárcánál. A Hszt. időközben napirendre került 
módosítása során is felhívtuk a BM figyelmét a jogellenes helyzetre, de a 

személyügyi helyettes államtitkár csak a probléma átgondolására tett igéretet. 

Bízunk benne, hogy az MSZP hivatásos állomány érdekében tett kezdeményezése és az FRSZ javaslatai mielőbb meghozzák a várt 
eredményt. 

LIGA: nem a munkavállalóknak kedvez a munka törvénykönyvének 
módosítása 
2015. okt. 14. 

 
A Liga Szakszervezetek szerint a munka törvénykönyvének (Mt) módosítása 
tartalmaz ugyan a munkavállalók szempontjából fontos, kedvező változásokat, 
ezekben azonban továbbra is a foglalkoztatás rugalmassá tételét célzó kormányzati 
törekvés, semmint a munkavállalók anyagi és szociális biztonságának a 
szempontja érvényesül - közölte a Liga Szakszervezetek kedden az MTI-vel.  
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Lapszemle: a határkerítés-drótozók óradíja és más érdekességek 
2015. okt. 14. 
 

Ha nem a Magyar Honvédség katonája, hanem egy állami katonai cég alkalmazottja illesztette a 
déli határ kerítésoszlopaira a szögesdrótot, akkor a Honvédelmi Minisztérium szerint 10 ezer 
forintos óradíjnál jobbat el sem lehet képzelni. A tárca közigazgatási államtitkára 
augusztusban a kerítés kiépítésért felelős munkacsoport vezetőjeként olyan cégnek adott 2 
milliárdos megbízást, amelynek félmilliós fizetéssel ő az igazgatótanácsi elnöke. A HM EI úgy 
nyert a legalacsonyabb árajánlattal, hogy nem volt több ajánlat - írja az INDEX. Azt már 
szerkesztőségünk jegyzi meg, hogy érdemes összevetni a fenti díjazást a rendőrségi 
közalkalmazottak több mint egy évtizede befagyasztott illetményével, az államtitkárra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat pedig a hivatásos állományra vonatkozó 
ilyen tárgyú szabályozással! 

Újra perre megy a Fidesszel a Magyar Helsinki Bizottság - írja a HVG. A civil jogvédő 
szervezet jó hírneve és becsülete megsértése miatt júniusban fordult bírósághoz egy Fidesz-
közlemény miatt, melyben azzal vádolták meg őket, hogy a "fekete-fehér adatokat is próbálja 
meghamisítani" a szervezet a menekültekkel kapcsolatosan. 

Egyre több jel mutat arra, hogy az alacsony magyar bérszínvonal egyre inkább gátja lesz 
a gazdasági növekedésnek - vélekedik a Policy Agenda,a HÍR24-en megjelent cikkben. A 

bérek kapcsán alapvető nézetkülönbség van a szakértők és a politikai pártok között is. Az egyik irányzat azt mondja, hogy a bérek 
emelkedése a cégek számára olyan költségnövekedést jelent, amely súlyos versenyhátrányba hozza őket. A másik felfogás szerint 
a bérekre nem szabad egyszerű költségelemként tekinteni, mivel a dolgozók nem gépek, amelyek jobb és hatékonyabb technológiára 
cserélhetőek. 

 Őszi‐téli	 rendes	ajánlat	Bükfürdőn:	3	nap	wellness	 teljes	ellátással	
19.900	forinttól 
2015. okt. 13. 

 
Partnerünk, a HOTEL PIROSKA az FRSZ tagjai és családtagjaik részére teljes 
ellátással, ajándék masszázskuponnal, korlátlan wellness-használattal kínál 
kikapcsolódási lehetőséget Bükfürdőn, 3 napra, 2 éjszakára, 19.900 forintos 
személyenkénti áron. Ráadásul az 5 év alatti gyermekek szállása teljes panzióval 
díjmentes, az 12 év alattiaké pedig szintén teljes panzióval (pótágyas elhelyezéssel) 
csak 4.900 forint/fő/éj. További részletek az innen letölthető felhívásban. 
 
 
 
 

Liga: a minimálbérnek fokozatosan fel kell zárkóznia a létminimum 
szintjére 
2015. okt. 12. 

 
A Liga Szakszervezetek továbbra is abban érdekelt, hogy a minimálbér 
fokozatosan felzárkózzon legalább a létminimum szintjére, továbbá javasolja, hogy 
induljanak újra a tárgyalások a Munka törvénykönyvéről, a sztrájktörvényről 
valamint a korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségéről - mondta Gaskó István, a Liga 
elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. A szakszervezeti vezető álláspontja szerint a 
Liga szabályszerűen gazdálkodik. Gaskó István elmondta, hétfőn ülésezett a Liga 
elnöksége, amelyen a bértárgyalások megkezdése is téma volt. Szeretnék elérni, 
hogy a minimálbér - ha több lépésben is - érje el a létminimum összegét, a reálbér 
emelkedése pedig legyen minden évben legalább akkora, mint a GDP 
növekedése. További részletek a LIGA honlapján. 

  



 

32 

 

Sokkal kevesebb munkaügyi per van 
2015. okt. 12. 
 

Drasztikusan, csaknem a felére csökkent a munkaügyi perek száma négy év alatt. Míg 
2010-ben még több mint 26 ezren fordultak munkaügyi bírósághoz, addig tavaly alig 
14 ezren - mondta Dr. Lőrincz György munkajogász a Gazdasági Rádiónak adott 
interjúban. Az ügyvéd szerint ez azzal is összefügghet, hogy nincs feltétlen 
költségmentesség az ilyen perekben. Nem egyszer adódik probléma a csoportos 
létszámleépítések végrehajtásával is.  
 
 
 

Az ONYF-et nem érdekli a Kúria elvi döntése! 
2015. okt. 7. 

 
Idén júniusban hívtuk fel tagságunk figyelmét a Kúria azon döntésére, mely 
szerint a hűségpénzt figyelembe kell venni a szolgálati nyugdíj összegének 
megállapítása során. A legmagasabb bírói testület egy konkrét ügyben 
hozott döntésében rámutatott, hogy: "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." Emlékezetes, 
hogy az FRSZ a hűségpénz néven ismert szolgálati időt elismerő támogatás 
jogintézményének fennállása alatt számos alkalommal kifogásolta, hogy az említett 
juttatást – annak ellenére, hogy abból nyugdíjjárulékot vonnak/vontak – nem került 
beszámításra a 2011. december 31-ig létező szolgálati nyugdíj (ténylegesen 
folyósított és rögzített egyaránt) összegébe. Az idő, illetve a Kúria 
Mfv.III.10.456/2014/4. szám alatt hozott döntése minket igazolt. így tagjainkat arra 
ösztönöztük, hogy a Kúria döntésre hivatkozással – forduljanak kérelemmel a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Fegyveres Nyugellátási Osztályához a korábban 
megállapított/rögzített szolgálati nyugdíj összegének újraszámítása, illetve a korábbi 
nyugdíj határozat módosítása érdekében. Ezt sokan meg is tették, és az elmúlt 

napokban meg is kapták a választ: az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a kérelmeket elutasította. Indokolásukban a 
jogszabályokra és a "támogatást bevezető foglalkoztatáspolitikai konstrukcióra" hivatkoznak, a Kúria döntéséről azonban említést 
sem tesznek. Pedig, tudniuk kell róla, hiszen azt a pert is ők veszítették el a Kúria előtt!  Úgy látszik, egy ítélet nem elég nekik, így 
az érintetteknek nem marad más választásuk, mint a fellebbezés, amihez tagjainkak jogászaink segítséget tudnak nyújtani. A 
Kúria döntése - jogkérdésről lévén szó - a bíróságokat kötelezi, így a perek kimenetele aligha kétséges! 

A Kúria elvi döntést hozott a kifogásolható életvitelre alapított felmentés 
tárgyában 
2015. okt. 7. 

 
A tényállás szerint a hivatásos szolgálati viszonyban állt felperes jogviszonyát az 
alperes a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 56. § (2) bekezdés b) pontja és ba) alpontja 
alapján – hivatásos szolgálatra alkalmatlansága, nem felel meg a kifogástalan 
életvitel követelményeinek – alapján felmentési idő nélkül megszüntette. Az ügy a 
fellebbezések és a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria elé került, melynek jogi 
álláspontja szerint tévedett a közigazgatási és munkaügyi bíróság, amikor az általa 
megfogalmazott feltételezést, mely szerint „kétséges, hogy a megállapított 
életszínvonal a felperes által megjelölt jövedelemből megteremthető, fenntartható” – 
a bizonyítási teher szabályát megfordítva – a felperes terhére értékelte. A 
„törvénytelen és jogellenes” felperesi „vagyongyarapodást” a perben az alperesnek 
ítéleti bizonyossággal kellett igazolnia, melyre a jogerős ítélet által levezettek szerint 

nem került sor. Mindezekre tekintettel a Kúria  az alperest a felperes eredeti beosztásban való továbbfoglalkoztatására kötelezte.  Az 
ügy részletes leírása a Kúria honlapján olvasható. 
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"Széleskörű" társadalmi egyeztetésen a Hszt. legújabb módosítása: a 
véleményezés határideje egy nap! 
2015. okt. 7. 

 
Tegnap felkerült a kormányzat honlapjára az júliusban hatályba lépett szolgálati 
törvény második módosításának tervezete, de aki nem igyekszik, az lemaradhat 
a véleménynyilvánításról, mivel annak határideje a mai napon már le telik. A 
rendvédelmi szakszervezetek annyiban vannak kedvezőbb helyzetben, hogy velük 
a tárca már szeptember 30-án szakértői egyeztetést tartott a Hszt. módosításáról. 
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács szakértői ülésén történtekről már korábban 
beszámoltunk honlapunkon. Ez és az FRSZ véleménye és javaslatai itt 
olvashatóak. Időközben korábbi javaslatainkat egy újabb kezdeményezéssel 
egészítettük ki, mely a szolgálati panasz elévülést megszakító hatásának 
jogszabályi elismerésére irányul. 
 
 
 

Válaszra várva: sokasodnak kérdéseink a menekültválság kezelésében 
közreműködő rendőrök munkakörülményeivel kapcsolatban 
2015. okt. 5. 
 

A múlt héten az FRSZ újabb megkereséssel fordult az ORFK Humánigazgatási 
Szolgálatának vezetőjéhez annak érdekében, hogy vizsgálják ki a menekültválság 
kezelésében részt vevő rendőri állomány egyes tagjai által számunkra jelzett 
problémákat és tegyék meg a megoldásukhoz szükséges 
intézkedéseket. Levelünket az alábbiakban tesszük közzé, a rendőri vezetés 
válasza nélkül, mivel az még nem érkezett meg szakszervezetünkhöz. Ezen kívül 
továbbra is várjuk az ORFK válaszát és intézkedéseit azon kérdések és 
problémák megoldása vonatkozásában, melyeket a Rendőrségi 
Érdekegyeztető Tanács (RÉT) szeptember 21-ei ülésén ígértek…. 
 
 
 
 
 

UNIQA nyugdíjprogram szakszervezeti tagoknak 
2015. okt. 5. 

 
A LIGA Szakszervezetek tagjainak  egy kedvezményes, egyedi nyugdíjprogramot 
készített az UNIQA Biztosító Zrt. A program 90 %-os nyugdíjbónusz azonnal 
jóváírását biztosítja az első évben, az éves díjat figyelembe véve, 20 % 
adójóváírást tesz lehetővé az éves befizetés arányában (maximum 130 ezer 
forintot), a 2009 - 2014. közötti időszakban 18 - 24 %-os átlaghozamot produkált. 
További részletek az alábbiakban letölthető anyagokban. 
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Ismét a Hszt. módosítására és néhány pozitív változás mellett újabb 
szigorítására készül a belügy 
2015. okt. 1. 

 
Bár az új szolgálati törvény (Hszt.) csak három hónapja lépett hatályba, a 
Belügyminisztérium máris a jogszabály második módosításán és bevett módon 
újabb szigorításán dolgozik. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi ülésén 
megvitatott törvénytervezet szerint ugyanis az elrendelhető készenlét jelenlegi havi 
168 óra időtartamát 84 órával megemelnék, a túlórák vonatkozásában pedig 
eltörölnék azt a korlátozást, mely szerint 4 hónap alatt legfeljebb 120 óra 
túlszolgálatot lehet elrendelni. Kissé kapkodó, de pozitív módosítást terveznek a 
teljesítményjuttatás vonatkozásában, amit a Hszt. eredetileg elfogadott szövege 
szerint 2016-tól kellett volna folyósítani. A bevezetés időpontját azonban a törvény 
hatálybalépése előtt elfogadott jogszabály módosítással (idén júniusban) 2017-re 
halasztották, most pedig egy újabb módosítással visszatérnének az eredeti 
állapothoz, mely szerint a teljesítményjuttatás már 2016-ban bevezetésre kerülne, a 
2015. évi teljesítményértékelés alapján. A BM szerint erre a célra 2 heti illetmény/fő 
bérkeret biztosítanának. Mivel a tárgyévi teljesítményjuttatás maximuma 3 havi 

illetménynek megfelelő összeg lehet, az említett kvóta alapján 6 főből 1 fő kaphatná meg a maximális jutatást. A másik, az allomány 
egy része számára pozitívnak minősíthető módosítás oka - Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár elmondása szerint az, 
hogy a 2015. július 01-jei illetmény-besoroláskor az illetmények csak 2015. december 31-ig kerültek meghatározásra, ami 
törvénymódosítás hiányában az illetmények befagyasztását eredményezné, ahogy arra az FRSZ – a kormányzati propaganda 
ellenében – már idén tavasszal rámutatott! Ennek elkerülése érdekében 2016. január 01-től további 5 %-os illetményemelés 
megállapítását tennék lehetővé, de csak az állomány egy része számára. Az, hogy kik részesülhetnek az újabb illetményemelésből, 
cikkünk alábbiakban folytatódó részéből derül ki. 

Szükség esetén határ menti feladatokra is kiképzik tartalékosokat 
2015. okt. 1. 

 
Egyelőre a határokhoz vezényelt szerződéses és hivatásos katonák helyére, a honvédségi alakulatokhoz 
hívtak be önkéntes műveleti tartalékosokat, de ha elhúzódik a válság, lehetnek olyan tartalékosok, akik - 
miután megkapták a szükséges kiképzést - a határ menti feladatokban is részt vehetnek - mondta Vanyur 
Tibor, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) 
parancsnoka az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015. szeptember  

Megkezdődött a határon szolgáló próbaidősök váltása 
2015. szep. 28. 
 

Az érintettek és hozzátartozóik kérdései alapján megkereséssel fordultunk a Készenléti Rendőrség 
parancsnokához, azt tudakolva, hogy a Határrendészeti Igazgatóság állományába tartozó, és próbaidős 
kinevezésüket követően a határok védelmére kirendelt rendőr tiszthelyettesek váltását milyen rendben tervezik 
megvalósítani és nevezettek mely időpontra tervezhetik eltávozásukat, illetve hazamenetelüket. A Dr. Balogh 
János r. vezérőrnagytól kapott tájékoztatás szerint a próbaidős tiszthelyettesek váltása a szolgálati feladatok 
függvényében folyamatosan kerül végrehajtásra, , melynek eredményként 5 osztály állományának rövid idejű 
váltása már meg is történt, a további váltások tervezése pedig folyamatos. Részletek az alábbiakban. 
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Egyre több tartalékos katona kap behívót 
2015. szep. 25. 
 

Az ATV cikke szerint: A sorkötelezettség visszaállításáról szóló híresztelések 
kamunak bizonyultak ugyan, de az önkéntes tartalékosok mozgósítását már 
megkezdte a Magyar Honvédség. A Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője arról 
tájékoztatta az atv.hu-t, hogy az utóbbi időben fokozódó érdeklődést észlelnek a 
szerződéses szolgálat lehetőségei iránt. A hozzájuk érkező megkeresésekben – az 
aktuális válsághelyzetre reagálva – többen is kifejtették a hazájuk iránti tenni akarás 
igényét. További részletek az ATV oldalán. 
 
 
 
 
 

Bevándorlás: a magyarok 78 százaléka elégedett a rendőri munkával 
2015. szep. 25. 
 

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a magyarok túlnyomó többsége, 
csaknem 80 százaléka elégedett azzal, ahogy a magyar rendőrség kezeli a 
migránskérdést - mondta az intézet ügyvezetője az M1 aktuális csatorna péntek 
reggeli műsorában. Fodor Csaba szerint "ebben nyilván benne van az is", hogy a 
választópolgárok látták, hogyan állt helyt a magyar rendőrség a röszkei határ 
megvédésekor. Megjegyezte: a migránshelyzet megítéléséről készített felmérésük 
után nem lepte meg az eredmény, hogy a migránskérdést kezelő rendőri munka 
tekintetében is pártokon átívelő egység látható - további részletek az ATV oldalán. 
 
 
 
 

Megvan az Ab indoklása - pozitív diszkrimináció és költségvetés 
2015. szep. 25. 

 
A nők a férfiakhoz képest kedvezőbb alanyi jogokra tarthatnak igényt az alaptörvény 
szerint, ezért is alkotmányellenes a Kúria június végi döntése, amely lehetővé tette 
a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási 
kezdeményezést - derül ki az Alkotmánybíróság (Ab) egy héttel ezelőtti 
határozatának kedden a testület honlapján közzétett indoklásából. A döntés másik 
indoka szerint azért sem lehet népszavazást tartani a kérdésben, mert az tiltott 
tárgykört, konkrétan a költségvetési törvényt érinti. További részletek a LIGA 
honlapján. 
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Jó, ha tudjuk: így változott a gyed 
2015. szep. 25. 
 

A  2015. június 30. napját követő gyermekgondozási díjra való jogosultságnál a 
naptári napi alap meghatározásánál  bevezettek egy „kedvezményszabályt”,  mely 
szerint ha a gyermek, aki után a gyermekgondozási díj jár, az előző gyermek jogán 
folyósított  gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele 
alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, a megállapított 
gyermekgondozási  díj naptári napi alapja nem lehet kevesebb mint az  utolsóként 
(előző) született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi 
alapja.    Ez a kedvezmény csak akkor alkalmazható, ha  mindkét gyermek után 
ugyanazon foglalkoztatónál elért jövedelem alapján állapították meg a 
gyermekgondozási díjat és a csecsemőgondozási díjat. További részletek a 
Szakszervezetek.hu oldalán. 
 

 

Sokat javult a határnál szolgáló rendőrök ellátása - a BAZ megyei 
főkapitány példamutató intézkedése 
2015. szep. 23. 

 
A Kollégák, a Független Rendőr Szakszervezet Vezetése, és a maga nevében is megköszönte 
Észak-magyarországi területi elnökök mindazoknak a közreműködését, akik vették a fáradtságot 
és érdeklődést, és együttérzést tanúsítottak a migrációs válság megoldásában emberfeletti erőt 
fölmutató Rendőreink ellátása körüli anomáliák nyilvánosságra kerülése érdekében. Demján Zsolt 
a média képviselőit tájékoztatta arról, hogy hathatós közben járásuknak köszönhetően, a múlt hét 
második felétől valóban érzékelhető változás állt be a kollégáink ellátása terén. Demján úr kiemelte, 
hogy van olyan Főkapitányság, amely rántott-húsos szendvicset juttat el az állományának, de van 
olyan is, mint pl. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője (a képen), 
nagyobb összegű készpénzt adott a parancsnoknak azzal az utasítással, amennyiben a helyeben 
kapott étel nem megfelelő, úgy vásároljon az állománya részére megfelelő mennyiségű, és 
minőségű élelmiszert.  

A Dobson Tibor tábornok, MRK elnök által a sajtóban megjelent, és az általunk nyilvánosságra 
hozatalának ellenőrzésére, a pénteki napon tett "dél vidéki" tapasztalatairól kiadott nyilatkozatához, 
a következő megjegyzést fűzte területi elnökönk: "Dobson úr elfogadhatónak találja, hogy az 
érvényben lévő törvényekkel, jogszabályokkal ellentétben a napi 16-18 órás, vagy az azt 

meghaladó szolgálatot. Vagy az ellátásban a kollégák által Szakszervezetünkhöz eljuttatott probléma felvetésre történő reagálás, 
hogy elfogadhatónak tartja ha egy-egy étkezés csúszik. Természetesen ezt mi is elfogadhatónak tartanánk, ha ez a helyzet két napja 
állt volna elő, és még nem sikerült kellően megszervezni az ellátást. De amikor már hetek óta tart a válság helyzet, és még mindig 
fönnállnak ezek a gondok akkor már nem elfogadható. És a legnagyobb gond ebben az, hogy nem egyes emberek nem jutottak 
megfelelő időben, minőségben, és mennyiségben ételhez, hanem az állomány nagy része. Mint ahogy az is elfogadhatatlan, hogy 
az arra illetékesek továbbra is képtelenek megoldani, és megszervezni az elhelyezését az állománynak. Nem tudom minek kell 
történnie ahhoz, hogy Dobson úr, mint érdekvédő, ne a hivatalos állásfoglalást képviselje, a valósággal ellentétben." 
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Újabb kérdések és javaslatok a rendőrség vezetéséhez 
2015. szep. 23. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács hétfői ülésén a menekültválsággal 
kapcsolatos problémák megvitatása miatt már nem jutott kellő idő néhány fontos, 
utóbbi időszakban felmerült kérdés megvitatására. Ezeket csomagba foglalva ma 
írásban is megküldtük az ORFK-nak, bízva abban, hogy mielőbb válaszok és 
döntések születnek a rendőrség személyi állományának jelentős részét érintő 
kérdésekben. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉT ülés: minden rendben? 
2015. szep. 22. 
 

Tegnap végre összeült a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülése, melyen számos 
téma, köztük az FRSZ által a menekültválsággal kapcsolatban felvetett problémák is 
napirendre kerültek. Az ORFK az ülésre - fennállása óta első alkalommal - a Magyar 
Rendvédelmi Kar képviselőit is meghívta.  Kovács István tábornok úr elöljáróban a 
rendőrség, illetve a résztvevő állomány körében tapasztalt morális egység 
megbonthatatlanságát hangsúlyozta, és arra kérte a szakszervezetek képviselőit, 
hogy problémák észlelése esetén ne a médiát, hanem a parancsnokokat, illetve a 
rendőri vezetést keressék. Országos rendőrfőkapitány-helyettes úr leszögezte, hogy 
az állományról történő gondoskodás parancsnoki feladat, amit meg is tettek, illetve 
meg is tesznek. 

Főtitkárunk a kritikára megfelelően reagált, amint az, az alábbi főtitkári tájékoztatóban 
olvasható is. A tájékoztatóból fontosnak tartjuk kiemelni, hogy külön köszönetünket 
fejezzük ki azon tagjaink, tisztségviselőink és a tagjaink sorába még nem tartozó 
valamennyi kollégának, akik felhívták figyelmünket a menekültválság kezelésével 
kapcsolatban felmerült hibákra, a rendőri állomány szolgálatteljesítési, elhelyezési és 
ellátási körülményeivel kapcsolatban előforduló hiányosságokra, olykor embertelen 
körülményekre. Információikkal elősegítették azt, hogy a Független Rendőr 

Szakszervezet tegye a dolgát. Azt, amiért alapítóink létrehozták szakszervezetünket, és azt, amiért Tagjaink megtisztelnek minket 
bizalmukkal. Ez pedig nem más, mint a rendőrség személyi állománya érdekeinek megalkuvás nélküli képviselete, az el nem 
fogadható munkavégzési körülmények és szolgálatteljesítés feltételek jobbító szándékú kifogásolása, és a hibák, hiányosságok, 
jogsértések kijavításának, orvoslásának munkáltatótól való követelése! A Független Rendőr Szakszervezet e bizalomnak legjobb 
tudása szerint próbált megfelelni, az önkéntesen alakul és a kormányzati akaratból létrejött rendvédelmi érdekképviseletek közül 
talán egyedüli szervezetként! További részletek az alábbiakban. 
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A rendvédelmi kar szerint megfelelő a határszélen szolgáló rendőrök 
ellátása 
2015. szep. 20. 

 
Sajtóhírekkel ellentétben megfelelő a szerb határnál szolgálatot teljesítő rendőrök 
ellátása - tájékoztatta a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) elnöke pénteken az MTI-t 
azt követően, hogy bejárta Röszke térségében a rendőrségi szolgálati helyeket. A 
Ma.hu cikke szerint Dobson Tibor úgy vélekedett: természetes velejárója a 
szolgálatnak egy olyan veszélyhelyzetben, mint a jelenlegi menekültválság, hogy 
csúszik egy-egy étkezés.  Azt mondta, hogy egy szolgálati szálláson, egy 
regisztrációs táborban, a röszkei belépési ponton, illetve a határvédelmi 
kirendeltségen tett látogatása során meggyőződött arról, hogy megfelelő a rendőrök 
elhelyezése és ellátása is. További részletek a Ma.hu cikkében. 
 

Mobilkordonok helyett a rendőrök testével védték a határt: "hősi tett volt, 
csak értelmetlen és fölösleges" - egy volt rendőrparancsnok véleménye 
szerint 
2015. szep. 20. 
 

Rendőrszakmai hibák sorozatának tartja egy volt rendőrparancsnok, hogy 
szeptember 16-án, a Horgos-Röszke határátkelőhelyen nem csak menekültek, 
köztük gyerekek és nők, valamint újságírók szenvedtek sérülést, hanem tucatnyi 
egyenruhás is - írja az Átlátszó.hu. A rendőri intézkedés szakszerűségének 
kivizsgálása azért is fontos lenne, mert a 2006-os zavargásokban megsérült tüntetők 
és rendőrök miatt a vádlottak padjára került több egykori rendőri vezető.  

A szakember szerint nagy hiba volt órákig egy helyben állítani a pajzsos rendőröket, 
kitéve őket a tömeg kényének, kedvének. “Ahogy Bakondi György, a miniszterelnök 
belbiztonsági tanácsadója és Kovács Zoltán kormányszóvivő is mondták, a rendőrök 
a testükkel védték a határt, ami valóban hősi tett volt, csak értelmetlen és fölösleges. 
A Készenléti Rendőrség (KR) 2007 óta rendelkezik olyan, teherautóra szerelhető 
mobil kordonokkal, amelyeket pont ilyen célra fejlesztett ki a francia rendőrség, és 

amit tervrajzok formájában hoztak haza egy pendrive-on a 2006-os zavargások után.” A volt rendőrtiszt úgy gondolja, hogy teljesen 
feleslegesen állt a határátkelőhelyen több száz rendőr a testével eltorlaszolva az utat, amikor erre két teherautó és egy vízágyú is 
képes lett volna. A sisak-azonosítók szerint egyébként meglátása szerint egy-egy szabolcsi és zalai század vett részt az 
intézkedésben a KR mellett. Az Átlátszó cikke itt olvasható. 

Rend a lelke – a fegyveres erők és a pszichikai megterhelés (frissítve) 
2015. szep. 20. 
 

Alapos szűrés, vagy csupán formalitás? A fegyveres testületek tagjainak 
pszichológiai vizsgálaton kell átmenniük, mielőtt szolgálatba állnának, munkájuk 
közben is figyeli őket szakember. Csak éppen kérdéses, mindenkire jut-e elég idő, 
figyelem, a segítségkérést nem érzik-e a „kemény fiúk” a gyengeség jelének? A déli 
határnál sok az ütközés, s olykor nem csak a gáz csal könnyet a szemekbe - írja a 
Magyar Nemzet Hétvégi Magazinja. 
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Tartalékosok behívása: ők azok, akiknek menni kell 
2015. szep. 20. 
 

Ötszáz tartalékos kap behívót - feladatuk a határvédelem miatt kieső hivatásos 
katonák helyettesítése a laktanyákban - írja a 24.hu.  A Honvéd Vezérkar főnökének 
javaslatára Simicskó István honvédelmi miniszterelrendelte az önkéntes műveleti 
tartalékos katonák részleges behívását. Ez név szerinti behívót jelent körülbelül 500 
fő számára. A tartalékosokat a képzettségüknek megfelelő feladatokra várják, 
szerelőtől az élelmezési szakemberig, gyakorlatilag ők fogják biztosítani a laktanyák 
mindennapi életét. Munka után minden este hazamehetnek, de aki ezt – például a 
távolság miatt – nem teheti meg, a laktanyákban kap szállást – mondta az M1-nek 
Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke. További részletek és hírvideó az 
alábbiakban. 
 
 

JÖN! JÖN! JÖN! Mobilparkolási kedvezmény - a MAKASZ-nál 
2015. szep. 20. 
 

JÖN! JÖN! JÖN! A MAKASZ honlapján megjelent hír szerint: A napokban aláírt 
szerződésünk értelmében tagjaink hamarosan mobilparkolás területén is 
kedvezménybe részesülnek. A rendszer üzemeltetéséhez szükséges informatikai 
fejlesztések folyamatban vannak.  Kérjük, a részletekért kövessék  a MAKASZ 
weblapját. 
 
 
 
 
 
 

Visszatekintő: Voltak rendőrök, akik huszonhét órát töltöttek folyamatos 
szolgálatban 
2015. szep. 20. 
 

A migrációs helyzet miatt a szerb határra vezényelt rendőrök bizony komoly ellátási 
és logisztikai problémákkal is szembesülnek, arról nem is beszélve, mit élnek át 
lelkileg. Érdekvédő szakszervezetük szerint nem minden olyan rózsás, mint azt a 
rendőri vezetők állítják - írja a Dunaújvárosi Hírlap. Dél-Dunántúli Területi- és 
Fejér Megyei Elnökünk elmondta, hogy: Nem jutnak meleg vízhez, sőt, munka 
közben innivalóhoz, vagy meleg ételhez és nem tudják rendesen kipihenni a közel 
húsz órás szolgálatot a határra vezényelt rendőrök, akik közül sokan azt sem tudják, 
meddig kell ott maradjanak, ami elfogadhatatlan. Másfelől sokan nincsenek is 
felkészülve, kiképezve arra, hogy mi vár rájuk. Többek között azok a frissen végzett, 
húsz év körüli rendőr szakközépiskolások, közel kilencszázan, akik a Készenléti 
Rendőrséghez kerültek és egyből mentek is a határra. További részletek a 
Dunaújvárosi Hírlap cikkében, itt. 

A Független Rendőr Szakszervezet Észak-Magyarországi Terület elnöke az Inforádió műsorában kifogásolta, hogy nem kapnak 
megfelelő ellátást a határon teljesítő rendőrök. Több olyan fotót is kaptak, amelyek arról szólnak, hogy túl kevés ételt kapnak a 
szolgálatban lévők. Sokan arról is panaszkodnak, hogy innivalót sem biztosítanak megfelelően. Az Inforádió Demján Zsolttal 
készült interjú itt hallgatható meg. 

Dunaújváros önkormányzata 10 millió forinttal segíti a menekültválság miatt a határon szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök, 
illetve az otthon maradt családtagjaik közötti kapcsolattartást - írja a Dunaújvárosi Hírlap.  
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Ötezer helyett csak 150 kalória – az ellátásra panaszkodnak a rendőrök 
2015. szep. 17. 
 

A megyei csapatszolgálati századok ellátását ugyanis az illetékes megye köteles 
megoldani, ami több száz kilométeres távolság esetén nem megy zökkenőmentesen 
– mondta a Független Rendőr Szakszervezet észak-magyarországi területi elnöke a 
Hír Tv riporterének. Demján Zsolt szerint a rendőrök ellátásában nagy a szórás, 
mert a Készenléti Rendőrség egységei például kifogástalan ellátásban részesülnek, 
mert ott külön szervezeti egység végzi a rendőrök étkeztetését.  Az országos 
főkapitányság szóvivője nyilatkozott, hogy a rendőrök 5000 kalóriát kapnak naponta 
– ha megnézzük azt a képet, amit 15-én készítettek a kollégáim, azt a két csomag 
hideg valamit, hát lehet, hogy a századnak, ha összeadják, összejön az 5000 kalória, 
de ha nagyon megnézetnénk egy élelmiszerekkel, meg étkezéssel foglalkozó 

személlyel, az kiszámolná, hogy lehet, hogy még a 150 kalóriát sem érné el az, amit ott a rendőrök kapnak – mondta Demján Zsolt. A 
Hir Tv felvétele itt tekinthető meg. 

20 rendőr is megsérült a Röszkei összecsapásban 
2015. szep. 17. 
 

Közel ezer Nyugat-Európába tartó menekült torlódott fel tegnap délután a régi 
röszkei közúti határátkelőnél - írja a Vásárhely24.hu. A migránsok egy pár száz fős 
csoportja nem sokkal három óra előtt hangosan követelni kezdte, hogy a magyar 
hatóságok engedjék be őket Magyarországra. A demonstráció néhány agresszív 
hangadó vezetésével zavargásba torkollott. A migránsok áttörték a kaput, majd 
többek közt kövekkel, botokkal, betontörmelékkel és vizes palackokkal kezdték el 
dobálni a határzár helyén felsorakozott rendőröket. Az egyenruhások vízágyúval és 
könnygázzal válaszoltak, de így is órákba telt, míg sikerült a feldühödött tömeget 
szétzavarniuk. A munkájukat nehezítette, hogy a menekültek a határ szerb oldaláról 
támadtak rájuk, a helyi hatóságok azonban csak órákkal később avatkoztak be. Az 
összecsapásban húsz rendőr és körülbelül háromszáz migráns sérült meg, köztük 
két gyerek is, akiket szó szerint átdobtak a kerítés fölött Magyarországra. További 

részletek a Vásárhely24.hu cikkében.  

A migrációs válság a városi közrendet is veszélyezteti! 
2015. szep. 17. 
 

 

Terjedelmes összeállítást közölt a migrációs válság következtében kialakult 
tarthatatlan állapotokról Orgovány Zoltán, a Független Rendőr Szakszervezet Dél-
Dunántúli és Fejér megyei elnöke, ami a castellum.do című honlapon jelent meg, 
ami a honlap szerint Dunaújváros pártfüggetlen, ám kritikus és szókimondó 
híroldala.  A cikk itt olvasható. 
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Felőrlik az embert a körülmények – megszólalt egy Röszkére vezényelt 
katona 
2015. szep. 17. 

 
Szijjártó Péter bejelentette a román kerítést, Rogán Antal meg egy esetleges horvát 
kerítés tervét. A szerb határnál ez azonban egyre kevésbé tetszik az 
odavezényelteknek - írja a Hir24. Egyre többen fontolgatják azt, hogy inkább 
leszerelnek és hátat fordítanak a honvédségnek. „Fogy a lelkesedés, felőrlik az 
embert a körülmények. Nem szeretnénk fegyvert használni, mert nem ez a 
megoldás" - nyilatkozta az egyik katona. Hozátette: "Kezd sok lenni a dolog, nem a 
kormány biztonsági őrei, valamint építőmunkásai vagyunk, hanem katonák 
..." További részletek a Hir24 cikkében. 
 
 
 
 
 

Alkotmányellenes a nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezés 
2015. szep. 16. 

 
Az Alkotmánybíróság (Ab) keddi döntése szerint alkotmányellenes a Kúria azon 
döntése, amely lehetővé tette a férfiak - nőkhöz hasonlóan - 40 év munkaviszony 
utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezést - írja a 
Szakszervezetek.hu. Így nem lehet megtartani az erről szóló népszavazást. A Kúria 
most megsemmisített végzése a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) azt a 
határozatát változtatta meg, amely megtagadta a férfiak és nők egyenlő 
nyugdíjkorhatárára vonatkozó országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő 
ívén szereplő kérdés hitelesítését - közölte az Ab a honlapján. További részletek a 
Szakszervezetek.hu cikkében. 
 
 

Utalvánnyal jutalmazzák a határt védő rendőröket 
2015. szep. 16. 
 

Erzsébet-utalványokat kapnak jutalmul a déli határszakaszon szolgálatot teljesítő 
rendőrök - jelentette be Balog Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere szerint 
humanitárius katasztrófát akadályoztak meg a magyar hatóságok a 
segélyszervezetekkel közösen - írja az Origo. 

Kár, hogy márciusban tett javaslatunkat sem az ORFK, sem a BM nem 
támogatta, pontosabban utóbbi válaszra sem méltatta. Az FRSZ ugyanis már 
tavasszal kezdeményezte a megnövekedett migrációs feladatokban 
résztvevő (hivatásos, közalkalmazotti, és munkavállalói) állomány munkájának 
egyszeri anyagi elismerését. 
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Határzár, alulnézetből – 27 órás szolgálat után, embertelen körülmények 
között! 
2015. szep. 16. 

 
Minden megyében létezik egy készenléti század, mely a rendkívüli események 
esetén vethető be. Ez idáig különböző demonstrációk, labdarúgó mérkőzések 
esetén történt ez meg. Erre némi kiképzést is kaptak agresszív tömeg elleni 
fellépésre. Ezeket a századokat vezényelték az elmúlt hetekben a határra 3-4 
napra, majd két nap otthon és ismét 3-4 nap szolgálat a határon. Maguk a rendőrök 
az új szolgálati törvény alapján nem nyilatkozhatnak saját helyzetükről, így ezt csak 
a szakszervezetek tehetik meg helyettük. Az egyik századot szeptember 13-án 
reggel riadóztatták, hogy menniük kell Röszkére, ahol az éjszaka folyamán 
szolgálatot teljesítettek. Rövid pihenő után, szeptember 14-én 16.00. órakor álltak 
szolgálatba és abban is maradtak másnap 19.00. óráig!!!! Vagyis 27 óra szolgálatot 

teljesítettek! A cikk az alábbiakban folytatódik! 

Az FRSZ elvárja a kormányzattól, hogy a rendőrök kiemelt ellátást 
kapjanak! 
2015. szep. 16. 

 
Főtitkárunk az ATV Start című műsorának a határ mentén szolgálatot teljesítő 
rendőrök helyzetéről nyilatkozva elmondta: az igazság az, hogy problémák 
voltak az élelmezéssel, nagyon sok jelzést kaptunk a munkatársainktól, hogy az, ami 
megjelent a sajtótájékoztatóban, hogy 5 ezer kalória élelmet kapnak, és minden 
rendben van, ez nem igaz! Hozzátette, hogy a mai nap (szeptember 15-én – a szerk. 
megjegyzése) olyan jelzéseket kaptam, hogy sokat változott a helyzet, és pozitív 
irányban. Mindenképpen jó volt, hogy a sajtó nyilvánosságához fordultunk az elmúlt 
napokban. Olyan információkat kaptam az elmúlt hetekben, hogy nem volt ritka, 16, 
18, 20 órákat dolgoztak munkatársaim a határon. Ez nagyon hosszú idő. Ehhez 
társul, hogy ha nincs megfelelő ellátás, kiemelt étkeztetés, megfelelő szállás, 
egészségügyi ellátás, akkor nagy a gond. Tegnap volt a tiszthelyettes avatás, ahol 
a miniszterelnök is jelen volt, azt kérte az újdonsült tiszthelyettesektől, hogy a 

zubbony alatt ne csak izom, hanem szív is legyen. A Független Rendőr Szakszervezet elvárja a kormányzattól, hogy ha a 
munkatársaink, a rendőrök, kiemelkedő munkát végeznek, feszített tempóban, több hétig, hónapig, akkor igenis maximális ellátást 
kapjanak - mondta Pongó Géza főtitkár. Az ATV interjú további részletei és a videó felvétel megtekinthető az alábbiakban. 

Mindenki háborog: megsajnálta a kisrendőröket az ország 
2015. szep. 15. 

 
Elfogadhatják-e a rendőrök a Zsaruellátók nevű Facebook-csoport élelmiszercsomagjait 
- teszi fel a kérdést a Népszabadság. Az ORFK szóvivője szerint „a rendőrök a hatályos 
jogi normák szerint látják el feladatukat”. Ezek viszont homályosak. Ha a törvény betűjéből 
indulunk ki, nem fogadhatják el a szendvicseket, ha jogászkodunk egy kicsit, akkor 
igen. Zsaruellátó néven Facebook-csoport alakult a hét végén, miután egy Röszkén 
szolgáló felháborodott rendőr azt mondta az Indexnek, hogy több hete vezényelték őket 
a magyar–szerb határra, de még semmilyen ételt vagy italt nem kaptak terepen. 
Nyilatkozata szerint előfordult, hogy ha a 16–18 órás szolgálatban megéheztek vagy 
megszomjaztak, rádión kellett segítséget kérni, de soha nem történt semmi. További 
részletek a Népszabadság cikkében. 

Kapcsolódó hír: Kimaradt Európából Magyarország - a Népszava cikke is kitér 
főtitkárunk tegnapi, rendőrök ellátásával kapcsolatos problémákról szóló 
nyilatkozatára. 
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A rendőrök lesznek a főnökök a határon 
2015. szep. 15. 
 

A hétfő este megjelent Hivatalos Értesítőben (a Magyar Közlöny melléklete) 
kijött a belügyminisztériumi-honvédelmi minisztériumi utasítás a "Magyar 
Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése 
rendjéről" - írja az Index. Eddig nem volt világos, milyen lesz a munkamegosztás a 
rendőrök és a katonák között, a hétfőn megjelent utasítás harmadik fontos része 
ezeket a szabályokat tisztázza. A lényeg leegyszerűsítve: a rendőrök lesznek a 
főnökök. A rendőr megkérheti majd meg a honvédot arra, hogy kocsit megállítson, 
helyszínt biztosítson, területlezárást hajtson végre vagy kényszerítő eszközt 

alkalmazzon, személyi szabadságot korlátozzon. Ennek a végrehajtását a honvéd csak akkor tagadhatja meg, ha a teljesítés 
jogszabályba ütközne, vagy ha "a jogszerű és szakszerű foganatosítás" a kijelölt honvédtől nem várható el, vagy az adott 
körülmények között egyébként nem lehetséges.Ha honvédek és rendőrök együtt járőröznek, akkor kettejük közül a rendőr lesz a 
járőrvezető. További részletek az Index cikkében. 

Riadót rendeltek el a magyar rendőrségen 
2015. szep. 14. 
 

Az Origo rendőrségi forrásokból úgy értesült, hogy a szabadnapos nyomozókat 
azonnal behívták, és a Teve utcai rendőrszékházban tartanak nekik 
eligazítást. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata 
vasárnap késő este azt közölte, hogy az elrendelt riadó a Készenléti Rendőrséget 
és négy megyei rendőr-főkapitányságot érint. Azt írták, hogy a német kormány 
intézkedései miatt a Készenléti Rendőrséghez tartozó Határrendészeti 
Igazgatóság és Rendészeti Igazgatóság, valamit a Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományát 
rendelték be.  

 

Fejetlenséggel indult a XXI. század legnagyobb magyar katonai művelete 
2015. szep. 14. 

 
Az Index szerint kerítésépítési gyorstalpalóval indították a szerb határra vezényelt 
katonáknak a bevetést, de a frissen szerzett szaktudást csak nehezen tudták a 
gyakorlatban is hasznosítani. Volt, amikor anyaghiány miatt ácsorogtak egy teljes 
napot, aztán több százan voltak egy gépre. Egy kerítésépítő katona beszámolója 
szerint kaotikusan kezdődött a Magyar Honvédség tömeges bevetése, amelyet 
Orbán Viktor sürgetésére rendeltek el, hogy határidőre felépüljön a 175 kilométer 
hosszú, három méter magas határzár. További részletek az Index cikkében. 
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A rendőröknek extrém körülmények között kell dolgozni a határ mentén – 
főtitkári nyilatkozat a Tényeknek 
2015. szep. 14. 

 
Aki a kukoricásban teljesít szolgálatot, kint a prérin és 16, 18 órát kell kint ácsorognia, 
és különböző rendőri intézkedéseket végrehajtani, azok fizikailag és pszichikailag is 
nagyon elfáradnak – mondta el főtitkárunk a TV2 Tények című 
műsorában. Pongó Géza a riporternek kifejtette, hogy sokszor a rendőrök 
élelmezése és szállása sem volt megoldott, az étel késve érkezett, a szállás pedig 
koszos volt. Az is probléma, hogy az ott állomásozó rendőrök az ország különböző 
részeiből érkeznek, ezért hetekig a családjukkal sem tudnak találkozni. A TV 2 
Tények videójában a főtitkári nyilatkozat 00:52 másodpercnél kezdődik. 
 
 
 
 

Mostoha körülmények között a határra vezényelt rendőrök 
2015. szep. 14. 
 

Panaszáradat zúdult a Független Rendőr Szakszervezetre azoktól az egyenruhásoktól, 
akiket a határ mellé vezényeltek szolgálatra a menekültáradat miatt - írja a 
Szakszervezetek.hu. Pongó Géza, főtitkár a Klubrádiónak nyilatkozva megerősítette, 
áldatlan állapotokról panaszkodnak a kivezényeltek. Az érdekképviseleti vezető a Reggeli 
gyorsban elmondta, az elmúlt hetekben egyre több panasz érkezett hozzájuk az ellátással 
kapcsolatban: mind az élelmezés, szállás, tisztálkodási lehetőségek tekintetében. További 
részletek a Szakszervezetek.hu cikkében. 
 

Orbán Viktor agresszióra is számít a határon 
2015. szep. 14. 
 

Még több élőerőt ígért a szerb–magyar határra Orbán Viktor, hétfő délelőtt majdnem 
ezer, határra készülő rendőr tett esküt - írja az Index. Orbán azt mondta nekik, 
hatalmas munka vár rájuk, és agresszióval is találkoznak majd a határon. 868 
próbaidős rendőr tett esküt a Hősök terén hétfő délelőtt. Mindannyiukat a Készenléti 
Rendőrség határrendészeti igazgatóságának állományába nevezik ki, vagyisa 
kormány szakzsargonjával élve mindannyian határvadászok lesznek a szerb–
magyar határon. További részletek és Orbán beszéde az Index honlapján. 
 
 
 
 
  



 

45 

 

Próbababa-e a „próbarendőr”? 
2015. szep. 14. 

 
A puding próbája, ha megeszik. A rendőr próbája, ha bevetik? 860 ún. „próbarendőr” tesz 
ma esküt a miniszterelnök előtt, aztán irány nyomban a „frontvonal”, a déli határszakasz. 
De mit tehet ez a sok kiképzetlen zöldfülű ott, ahol sokszor még a rutinos rendőrök is 
tanácstalanok - kérdezi a helsinkifigyelő blog cikkének szerzője. Bár hosszú ideje 
használatos, a „próbarendőr” kifejezést a rendőrségi törvény nem ismeri. És nem ismeri 
a szolgálati törvény sem. A rendes szolgálati viszony viszont többnyire valóban 
próbaidővel kezdődik, amikor rendőrség és a kezdő rendőr is azonnali hatállyal és 
indoklás nélkül mondhatja: bocs, tévedés volt, inkább váljunk el. A próbaidő a rendőröknél 
3–12 hónap lehet, rendőr szakközépiskolásoknál 6–12 hónap ez az idő. Úgy tudni, a most 
sebbel-lobbal kinevezett 860 „kisrendőr” éppen ilyen, tehát most szabadul az 
iskolapadból. Egész pontosan még nem szabadul, mert egy éve még biztosan hátravan 
a képzésből, így gyakorlati oktatása „élesben” történik majd, és az ország összes 
másodéves rendőriskolása a rendőrség új, most felálló 2100 fősre tervezett 
Határrendészeti Igazgatóságához (HI) vezénylik. További részletek itt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mostoha körülmények között a határra vezényelt rendőrök - Pongó Géza a 
Klub Rádióban 
2015. szep. 14. 

 
Panaszáradat zúdult a Független Rendőr Szakszervezetre azoktól az egyenruhásoktól, 
akiket a határ mellé vezényeltek szolgálatra a menekültáradat miatt. Pongó Géza, főtitkár a 
Klubrádiónak nyilatkozva megerősítette, áldatlan állapotokról panaszkodnak a 
kivezényeltek. Az érdekképviseleti vezető a Reggeli gyorsban elmondta, az elmúlt hetekben 
egyre több panasz érkezett hozzájuk az ellátással kapcsolatban: mind az élelmezés, szállás, 
tisztálkodási lehetőségek tekintetében. Pongó Géza elmondta azt is, hogy túlfeszített 
tempóban dolgoznak a rendőrök, de pontosan nem tudni, hány órát naponta. A rendőrök 
kizsigereléséről szóló cikkek 12-16 órányi munkáról tudósítanak. A főtitkár közölte, hiába 
kezdeményezték az országos rendőrfőkapitánynál, hogy tartsanak rendkívüli érdekegyeztető 
tanácsot a munkatársak ellátásról, ez nem valósult meg. Hozzátette, ma is lett volna egy 
rendes érdekegyeztető ülés, de ez is elmarad, mert nincs rá idő. Pongó Géza szerint jelzi a 
szakszervezet a problémákat, nincs rá reakció a döntéshozók részéről. Pongó Géza a 
rendőr-szakközépiskolások határra vezénylése kapcsán felhívta a figyelmet, ha ez a több 
száz fiatal szervezetlenséget tapasztal, nem kap megfelelő ellátást , akkor el fognak 
gondolkozni a pályaelhagyáson. A Klub Rádió által készített interjú itt hallgatható meg. 
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Ilyen feszült helyzetben nem szabad azt nézni, hogy mennyi van a 
büdzsében a rendészeti dolgozók ellátására - mondta főtitkárunk a TV 2-
ben 
2015. szep. 14. 
 

Szakszervezetünk főtitkára a TV2 Mokka című műsorának adott nyilatkozatot a menekültválsággal 
kapcsolatban. Pongó Géza elmondta, hogy a rendőrök kimagaslóan helytálltak, feszített munkatempóban 
végzik munkájukat. Nagyon sok panasz érkezett az elmúlt napokban, főleg a szállás és az étkeztetés 
tekintetében. Az egészségügyi helyzeten is változtatni kellene, több orvost kellene oda vezényelni, és 
folyamatos egészségügyi ellátást biztosítani a rendőröknek, vagy akár szűrést is. Ilyen feszült helyzetben 
nem szabad azt nézni, hogy mennyi van a büdzsében a rendészeti dolgozók ellátására, itt kiemelt 
étkeztetést, kiemelt szállást és körülményeket kellene nekik biztosítani. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy 
megalapozottak az élelmezéssel kapcsolatos kifogások. Sok olyan hír érkezett szakszervezetünkhöz, hogy 
akadozik az ellátás, és a mennyiségre, valamint a minőségre is oda kell figyelni ilyen helyzetben. Az általunk 
kezdeményezett egyeztetést elhalasztották, így nagy gond, hogy nem biztos, hogy a rendőrök panaszai 
eljutnak az ORFK-hoz. A TV 2 által készített interjú megtekinthető itt. 
 
 
 

A szabályzat szerint nem beszélhet újságíróval, mégis megteszi egy 
kolléga - Közel a kiborulás 
2015. szep. 14. 
 

A Vasárnapi Hírek újságírója "Közel a kiborulás" címmel írta le beszélgetését  egy 
rendőrrel , aki a déli határnál teljesített szolgálatról mesélt részleteket. Sok mindent 
elmond arról, hogy mit élnek át, milyen terhelés alatt teljesítik szolgálatukat 
kollégáival. Elmondja, milyen különbségeket tapasztal például a szírek és afgánok 
között (" Ha valahol lázadás van, biztos lehet benne, hogy az afgánok voltak... ") 
Markáns véleményt mond a rendészeti szakközépiskolások, valamint a katonák 
szolgálatba állításáról is. A határ mentén épülő kerítésről is kifejti, mit 
gondol. További részletek a Vasárnapi Hírek cikkében. 
 
 
 
 

20 óra alatt felépítettek egy állomást 
2015. szep. 12. 
 

Szerdán még híre-hamva sem volt, pénteken már menekülteket fogad az alig húsz 
óra alatt felépült, 780 ember befogadására alkalmas ideiglenes befogadó-állomás 
Körmenden. Az első csoportok hajnalban érkeztek busszal a déli határ mellől 
- olvasható az RTL Klub oldalán. A hírrel kapcsolatos tudósítás itt tekinthető 
meg. 

Nem rég adtuk hírül, hogy a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola területén 700 
fős menekülttábor hoznak létre, ami jelentős változásokat jelez a rendészeti 
szakképzés korábban kialakított rendszerében. További részletek itt. 
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A déli határon szolgálatot teljesítő rendőrök élelmezését javítani kell! 
2015. szep. 12. 
 

A Jobbik a déli határon szolgálatot teljesítő rendőrök élelmezésének jelentős javítását 
kéri Pintér Sándor belügyminisztertől. Volner János, az ellenzéki párt 
alelnöke  Budapesten tartott sajtótájékoztatóján szombaton közölte, azt is szeretnék 
elérni a tárcavezetőnél, hogy a családjuktól tartósan távol lévő 
rendőrtiszthelyetteseket megjutalmazzák - írja a 24.hu. 

Úgy tűnik, hogy sikerült ráirányítani a figyelmet a határ mentén szolgálatot teljesítő 
rendőrök embertelen munkavégzési körülményeire. Emlékezetes, hogy az FRSZ 
több alkalommal is kifogásolta az elhelyezési, élelmezési és szolgálatszervezési 
hiányosságokat, kaotikus állapotokat. Ezen írásaink itt, és itt olvashatóak. 

A rendőrség hamar válaszolt a Jobbik aggodalmaira. Kovács Viktória, az Országos 
Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője az MTI-nek elmondta: naponta mintegy 
5000 kalóriát tartalmazó ételt kapnak a déli határszakaszhoz vezényelt rendőrök. A 
szóvivő szerint a két váltásban dolgozó rendőrök naponta háromszor étkeznek, ami 
azt jelenti, hogy egyszer meleg és kétszer hideg élelmet kapnak. 

A szóvivő asszony által mondottak valóságtartalmát kollégáink beszámolói 
erőteljesen megkérdőjelezik. „Na, ebből semmi nem igaz, azt esszük és isszuk, amit magunknak veszünk/viszünk - mondta az 
Indexnek érhető módon név nélkül nyilatkozó, Röszkén szolgálatot teljesítő rendőr, miután elolvasta az ORFK szóvivőjének 
közleményét. Bizonyára nem erről a reggeliről beszélt a hölgy….. 

Szabadság csak különösen indokolt esetben engedélyezhető a 
rendőrségen, a menekült válság miatt 
2015. szep. 12. 

 
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek állománya 
részére alap- vagy pótszabadság igénybevétele csak különösen indokolt esetben 
engedélyezhető. Az  állomány a  munkában, szolgálatban töltött napokon 
a  munkaidő lejártakor köteles tájékozódni, hogy a munkavégzést befejezheti-e, 
vagy a rendes munkaidőn túli túlmunka, túlszolgálat elrendelésére kerül sor. Mindez 
a a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi 
operatív törzs felállításáról szóló, frissen megjelent belügyminiszteri utasításban 
olvasható. A szabadság kiadásának korlátozása az utasítás hatályba lépését követő 
30 napban érvényesül. További részletek a hivatkozott BM utasításban, itt. 
 

Hangár, priccs, hideg víz - valakinek fel kell már szólalnia, mert hihetetlen 
állapotok vannak 
2015. szep. 12. 
 

 Fejér megyei elnökünk fel is szólalt. Orgovány Zoltán az ORIGO újságírójának 
elmondta, hogy: "Sok rendőrt rémes körülmények között szállásolnak el. 
Hangárokban alszanak, priccseken, olykor még meleg vizük sincs, és nem 
kapnak eleget enni." A fenti képen látható, hogy mit kapott ebédre pénteken az a 
borsodi rendőr, aki csütörtök este 6 és péntek délután 1 között volt szolgálatban. 

A körülményekkel azért kellene kezdeni valamit, mert az empátia fogyóeszköz, ha 
rosszak a körülmények, és nem piheni ki magát az ember, magyarázta Orgovány. 
Márpedig a rendőrök is csak emberek. A megyei elnök szerint könnyen baj lehet 
abból, ha így mennek tovább a dolgok. A szakszervezet több ellátást és több 
odafigyelést kért a hatóságoktól. További részletek az ORIGO cikkében. 
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B6 vitamin ebédre? Ez jut a rendőröknek szolgálat közben? 
2015. szep. 12. 
 

Megdöbbentő beszélgetés zajlott le tegnap, Röszke mellett, a gyűjtőpontnál Szabó 
Tímea, a Párbeszéd Magyarország társelnöke és egy huszonéves rendőr között. 
A történetet maga Szabó osztotta meg. A rendőr tévedésből önkéntes orvosnak 
nézte a politikust és vitamint kért tőle, mivel, mint kiderült reggel óta nem kaptak enni 
és, így "csak" azért kérte, hogy "legyen benne valami." A történet azzal ért véget, 
hogy a fiatalember megkapta az egyik orvos saját gyümölcsös joghurtját. További 
részletek itt. 
 
 
 
 
 
 

Változtak a munkába járás költségtérítésének szabályai 
2015. szep. 12. 
 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) 
kormányrendelet tartalmazza, amely többek között meghatározza a munkába járás 
fogalmát, és a munkáltató által kötelezően fizetendő utazási költségtérítés eseteit 
valamint mértékét. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben az adómentesen 
adható utazási költségtérítésre vonatkozó előírásokat is ezen kormányrendeletben 
foglalt szabályok figyelembevételével kell értelmezni. A HR/Munkajog cikke a 
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 2015. augusztus 1-jétől 
érvényes változásait mutatja be. 

A Szakszervezetek.hu cikke pedig arról számol be, hogy az Európai Bíróság 
döntése szerint munkaidőnek számítaz az idő, amelyet a változó munkahelyen 
dolgozók a megbízás helyszínére történő utazással töltenek. 

 További információVáltoztak a munkába járás költségtérítésének szabályai 
tartalommal kapcsolatosan 

Nemcsak a menekültek, a rendőrök is fáradtak - főtitkárunk az RTL Klub 
Híradójának nyilatkozott 
2015. szep. 12. 
 

Rossz körülmények között dolgoznak a déli határszakaszon szolgálatot teljesítők, 
ezt mondja a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára az RTL Klub híradójának. 
Pongó Géza kifejtette, hogy nem megfelelő az ellátás mennyisége és minősége 
sem. A rendőrök fáradtak, sokszor délután esznek először, és nem jut mindenkinek 
rendes szállás és meleg víz sem. A tudósítás itt tekinthető meg. 
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A rendőri vezetők csak később érnek rá válaszolni kérdéseinkre 
2015. szep. 11. 
 

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a Röszkén szolgálatot teljesítő rendőrök 
embertelen körülmények közötti munkavégzéséről, egyre sokasodnak kollégáink 
munkavégzési körülmények miatti panaszai, az ezekkel kapcsolatos kérdések és 
kifogások megválaszolását azonban az ORFK ismét elhalasztotta. Emlékezetes, 
hogy az FRSZ a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülésének soron 
kívüli összehívását kezdeményezte augusztus 28-án, a Készenléti Rendőrség 
Határrendészeti Igazgatóság felállításával kapcsolatos kérdések megvitatása 
céljából. A RÉT ügyrendje szerint egyébként 5 munkanapon belül összehívandó 
egyeztetésre nem került sort, mivel azt az ORFK Humánigazgatási Szolgálata a 
RÉT szeptember 14-én esedékes rendes ülésének keretében javasolta 
megtartani. Ehhez képest a jövő heti tárgyalást is elnapolta az ORFK újabb egy 
héttel, mivel a kérdéseink megválaszolására illetékes rendőri vezetők 
"halaszthatatlan elfoglaltságaik" miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

Bízunk benne, hogy a "halaszthatatlan" feladatok a menekültügyi válsághelyzet 
kezelésében rész vevő kollégáink szolgálati körülményeinek normalizálására is 
kiterjednek, és a továbbiakban nem kell majd 24 órát meghaladó (egyébként 
törvénytelen) hosszúságú szolgálatokat teljesíteniük, hogy nem csak két szelet, 
átázott kenyérből és egy szelet turista szalámiból álló "szendvicses reggelivel" küldik 
őket a nehéz fizikai munkának minősülő szolgálatba, hogy nem használt, 
piszkos ágyneműbe kell lefeküdniük szolgálatuk ellátása után, hogy lesz majd meleg 
víz is a szolgálat utáni tisztálkodáshoz, hogy lesz majd száraz, meleg pihenőhelyiség 
a számukra, figyelemmel az időjárási viszonyokra is. Bízunk abban is, hogy a 
többszöri halasztás után egyszer összeülő RÉT ülésen választ kapunk arra is, hogy 

miért van szükség a megyékből további rendőri erőket vezényelni a határra, ha már felállításra került a Határrendészeti Igazgatóság, 
hogy az el nem vezényelt állomány hogyan, milyen szolgálati időrendben, milyen díjazásért fogja ellátni a határra kirendeltek 
helyettesítését, mikor egyébként a saját szolgálati feladataikat is csak rendszeres túlmunkával tudják elvégezni, hogy miként fogják 
biztosítani kollégáink számára a tárgyi feltételeket azon munka elvégzéséhez, melyre a tervekben szereplő néhány óra helyett 
egyébként több nap is kevés szokott lenni, hogy milyen támogatást kapnak azok, akik a menekültekkel érintkezve testileg vagy 
lelkileg megbetegszenek, hogy mikor fogják a rendőröket pszichológusok segíteni a poszttraumás stressz kezelésében, hogy milyen 
kiképzést kapnak azok, az egyébként maguk is csak néhány éves szolgálattal rendelkező rajparancsnokok, akik a még kiképzetlen, 
próbaidős rendőr-szakközépiskolásokat fogják iránytani? 

Menekülttábor lesz a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában? 
2015. szep. 10. 

 
A Nyugat.hu értesülései szerint a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola területén 
700 fős menekülttábort kezdtek el építeni. Reggel óta 16-18, valószínűleg fűthető 
sátrat állítottak fel két sorban. Az újságírókat az iskola területére nem engedték be, 
ezért ennél pontosabbat egyelőre nem tudni. A tábor az iskola és a temető közti 
részen lesz, távolabb a 8-as főút átmenő szakaszától. További részletek az Index 
cikkében. 

Úgy tűnik, hogy a menekültválság teljesen felborítja a rendészeti szakképzés 
korábban kialakított rendszerét. A Körmendi mellett ugyanis a Szegedi Rendészeti 
Szakközépiskola is megváltozott funkciókkal fog működni a jövőben. Az ORFK 
vezetője ugyanis augusztus végén bejelentette, hogy az újonnan felállítása 
kerülő határvadász bevetési osztályok bevetési központja Szegeden, a rendészeti 
szakközépiskolában kerül kialakításra. Ezt követően pedig kiadtak egy ORFK 

utasítást, mely szerint Szegeden egy határrendészeti oktatóbázist is létrehoznak. Elképzelhető, hogy a következő bejelentés 
valamelyik rendészeti szakközépiskola bezárásról fog szólni. Erre utal az, hogy a "határvadász századokba" próbaidőre kinevezésre 
kerülő, egyébként még csak másodéves rendészeti szakközépiskolai tanulókkal olyan szerződés-módosítást írattak alá, melyben 
vállalniuk kellett, hogy másik iskolában folytatják tanulmányaikat, amennyiben a számukra megjelölt rendészeti szakirányú képzés 
fenntartói döntés alapján az eredeti iskolában nem folytatódik. 
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Lapszemle - a honvédelmi miniszter lemondása és új időszámítás közeleg 
a menekültek számára 
2015. szep. 9. 

 
A Blikk szerint: Kőkeményen ostorozta honvédelmi miniszterét a nemzetbiztonsági 
kabinet hétfői ülésén a kormányfő és Hende Csaba ezért mondott le.rbán szinte 
megalázta Hendét. Meglehetősen keményen, „csúnya szavakkal" kritizálta őt a déli 
határvidéken zajló kerítésépítés lassúsága miatt - olvasható a Blikkben. 

Az INDEX szerint: Jövő keddtől teljesen máshogy állnak majd a hatóságok a 
menekültekhez. Aki illegálisan belép, előállítják, börtönbe viszik és gyorsan 
kiutasítják az országból. Aki pedig legálisan menedékkérelmet nyújt be, 
Magyarország területére sem léphet, és pár óra alatt visszafordítják Szerbiába. A 

kormány a következő hetekben oszlatásos tömegjelenetekre is készül, de Orbánék tervei szerint csak így lesz viszonylagos nyugalom 
karácsonyra - olvasható az INDEX cikkében. 

Rendőri vezetők pere 
2015. szep. 9. 
 

Bene László volt országos rendőrfőkapitány felmentését kérte védőbeszédében 
ügyvédje a Fővárosi Törvényszéken a nyugalmazott rendőr altábornagy és rendőr 
társai ellen a 2006 őszén történt események miatt indult büntetőperben - olvasható 
a Jogi Fórum cikkében. Kádár András szerint a többrendbeli, elöljárói intézkedés 
elmulasztása miatt megvádolt Bene László nem követte el a terhére rótt 
bűncselekményt. Bene Lászlót az ügyészség elöljárói intézkedés elmulasztásával 
vádolja, mert az MTV-székház ostrománál történtek miatt indult belső vizsgálat 
alapján nem kezdeményezett felelősségre vonásokat. További részletek a Jogi 
Fórum cikkében. 
 
 
 
 

Késve kapják az élelmezési utalványt a légirendészeten - FRSZ kifogás 
2015. szep. 9. 
 

Információink szerint a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága 
Légirendészeti Parancsnokság bizonyos beosztásokban dolgozó állománya sok 
esetben késve kapja meg az étkezési ellátást szolgáló utalványt, melynek oka 
véleményünk szerint  az ellátás rendjének, elsősorban határidejének 
szabályozatlansága. Ennek kiküszöbölése érdekében az FRSZ kezdeményezte az 
ORFK gazdálkodási szabályzatának módosítását. További részletek az ORFK-nak 
írt levelünkben, itt. 
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"Csak annyit mondok: tisztelet a kisrendőröknek!" 
2015. szep. 9. 
 

Az elmúlt hetekben lehetetlen feladat elé állították a rendőröket: komoly felkészítés 
nélkül bedobták őket a mélyvízbe, folyamatosan nagyon durva szolgálatokat 
teljesítenek, a szükséges pszichológiai, kulturális, kommunikációs képességekkel 
nem ruházták fel őket. Mentesíteniük kellene magukat a fél éves 
gyűlöletkampánytól, a média figyelmétől, a naponta változó parancsok és a politika 
irracionalitásaitól - írja az INDEX. Mi lehet a rendőrök lelkében, meddig bírhatják, 
milyen segítségre lenne szükségük - ezekre a kérdésekre keresi a választ a 
hírportál itt olvasható cikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sokkal precízebben kellene a rendőrök ellátását megszervezni – mondta 
főtitkárunk a 7/24 híradójának 
2015. szep. 9. 

 
Kollégáink törvényesen, szakszerűen és emberségesen látják el a szolgálatot 
– nyilatkozta Pongó Géza a híradó műsorvezetőjének. Nyilván fáradtak, hosszú 
szolgálat után vannak, de mindent megtesznek azért, hogy a jogszabályoknak 
megfelelően kezeljék a helyzetet. Elvárjuk a rendőrség vezetésétől, hogy precízebben 
szervezze meg a rendőrök ellátását, pihentetését, élelmezését, egészségügyi 
ellátását. A 7/24 híradójának adott nyilatkozat a videó 12:24 percénél kezdődik és 
itt tekinthető meg. 
 
 
 

Lapszemle: Vagyonőrök a kormány markában? 
2015. szep. 8. 
 

A vagyonőr szakszervezetek kiakadtak azon, hogy véleményük szerint a kormány 
azért nem engedte, hogy a magánszektorban is érvényes legyen a magasabb bér, 
mert saját és a baráti kör zsebére játszik. Állítják, a vagyonvédelmi cégek tulajdonosi 
körének a 90 százaléka magas beosztású vagy rendfokozatú rendőr, vagy 
katonatiszt volt, akik ma a Belügyminisztériumban és a rendőrségnél vezető 
beosztásban vannak - olvasható a HR portál cikkében. 
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Embertelen körülmények között teljesítenek szolgálatot a rendőrök 
Röszkénél 
2015. szep. 8. 

 
Az INDEX cikke szerint a szolgálatot teljesítő rendőrök osztoznak a menekültekkel 
a Röszkénél kialakult embertelen körülményekben. A hírportál tudósítása 
szerint: Egyre több menekült érkezik a táborba Szerbiából nap mint nap. A 
drótkerítés semmit nem számít, a síneken keresztül szabadon lehet járkálni Szerbia 
és Magyarország között. A gyűjtőpontnak nevezett sátortábort csak erős túlzással 
lehet tábornak nevezni, valójában a kukoricás mellett felállított sátrakban húzzák 
meg magukat a menekültek. A sátortáborban nincs folyóvíz, nincs fűtés, így 
éjszakánként a menekültek a földön alszanak és jobb híján tüzeket gyújtva 
melegednek. Fáznak, akárcsak a rendőrök. Kevés az orvos, viszont sok a beteg, 
embertelenek a körülmények. 

A rendőrök is kimerültek, hiszen sokuk reggeltől esig talpon van. Érthető okokból ők 
is türelmetlenek, sokuk emiatt egyre ingerültebb, agresszívebb. Mégis az ő dolguk kommunikálni a menekültekkel, mindezt tolmácsok 
nélkül. Azaz végső soron nem csak az embertelen, amilyen körülmények között a menekültek vannak, hanem az is, amilyen 
körülmények között a rendőröknek dolgozniuk kell. További részletek az INDEX cikkében.  

Emlékezetes, hogy az FRSZ a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülésének soron kívüli összehívását 
kezdeményezte augusztus végén, a Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság felállításával kapcsolatos kérdések 
megvitatása céljából. Az ülést az ORFK ez ideig nem hívta össze, így kérdéseinkre választ legkorábban a szeptember 14-ei RÉT 
ülésen remélhetünk. 

Káosz uralja a rendőrséget? 
2015. szep. 7. 

 
A Népszava szerint: Nem tudni, valójában ki irányítja ezekben a napokban a 
rendőrséget. A Keleti pályaudvaron hétfő óta tapasztalható formai és tartalmi 
irányítási következetlenség nem csupán a menekültek, és a lakosság, de maguk a 
rendőrök számára is követhetetlenek. A lap több, a terepen szolgálatot teljesítő, 
illetve az irányításban dolgozó rendőrrel is beszélt, valamennyien azt állították, 
hogy rendkívül szervezetlen, és átgondolatlan a vezetésük. Az, hogy "zárnak" vagy 
"nyitnak" a pályaudvaron, hogy milyen ruházatban, felszereléssel vezénylik őket a 
helyszínre szerintük a zűrzavart jelzi, és egyben azt, hogy a döntési jogkörök 
valójában nem a szakmai vezetők kezében vannak. Továbi részletek a Népszava 
cikkében. 
 
 

Az új Hszt. alkalmazásának tapasztalatai alapján javaslatcsomaggal 
fordultunk a BM-hez 
2015. szep. 2. 

 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény (új Hszt.) 2015. július 1-jei hatálybalépése, valamint az ezen időponttal végrehajtott illetményemelés 
eddigi tapasztalatai alapján javaslatcsomagot terjesztettünk a belügyminiszter elé. Javaslataink kiterjednek 
egyes, megszűntetett pótlékok illetményemelés alapjába történő beszámítására,  a preferált települési pótlékra 
jogosultak körének ez ideig elmaradt meghatározására, a szolgálati időpótlék magasabb összegére való 
jogosultság megszerzése esetén az illetmény év közbeni emelésére és az e pótlékra jogosító szolgálati idők 
jogsértő leszűkítésének megszüntetésére, valamint az életpálya további, ígért elemeinek szabályozására, 
továbbá egyéb szabályozási kérdésekre. Mindezek túl ismételten kezdeményeztük a munkaviszony keretében 
foglalkoztatott munkavállalók bérének emelését, mivel ezen állománycsoportot a kormányzat teljes mértékben 
kihagyta az illetmények rendezéséből. Javaslataink itt olvashatóak. 
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Savanyú szőlő, édes szemmel - A rendőrök béremelése teljesült, de vannak 
még problémák 
2015. szep. 2. 

 
Július elsejétől lépett életbe a rendvédelmi szervek új hivatásos szolgálati törvénye, s ekkortól kaptak 
fizetésemelést is. Ezek pozitív és negatív hatásairól is beszélt a Dunaújvárosi Hírlapnak Orgovány Zoltán, 
a Független Rendőr Szakszervezet Dél-dunántúli és Fejér megyei elnöke. Az országos rendőrfőkapitány 
múlt héten jelentette be, hogy a Készenléti Rendőrségen (KR)  belül létrehozták a határvadász egységeket. 
A rendőr szakközépiskolából kikerülő állomány egészét is ide nevezik ki, ami a megyéket érinti, hiszen ezért 
nem kapnak új embereket és a hiányt sem tudják pótolni. Pedig Fejér megye az elmúlt években már eleve 
kevés új embert kapott. Nagyobb veszély, hogy a megyei fiatalok a jobb anyagi feltételeket kínáló KR-et nem 
is fogják otthagyni. A többi ezer embert a megyéktől fogják biztosítani, várjuk annak beteljesülését, hogy ez 
nem veszélyezteti majd a kapitányságok, megyék operatív helyzetét. Egyébként a határszakaszra már 
hónapok történnek vezénylések, csak nem ekkora létszámban, Dunaújvárosból is több esetben napokra, 
egy-egy hétre küldtek kollégákat oda, akiknek az ezért járó plusz pénz jól jön. Úgy látjuk ezen túlórák 
kifizetése mögött van is pénz, ezzel most nincs gond. További részletek a duol.hu cikkében. 
 

Búcsú a rendőrség 25 éves címerétől? 
2015. szep. 2. 

 
Újabb huszonöt éves hagyománynak vetett véget az állam, lényegében indokolás nélkül. 
Látszólag semmi jelentősége a változásnak, de valójában a sokadik támadásnak tűnik a 
rendőrség ellen - írja a Népszava. Az elsőt a semmisségi törvény jelentette, a másodikat a 
szolgálati nyugdíj megszüntetése-átszabása. A harmadikat az elért rendfokozat bírósági ítélet 
nélküli, pusztán szervezési ok miatti megvonása. Az utolsó szinte már csak jelképes. 
Megszüntették a rendőrségi címer hivatalos használatát. További részletek a Népszava 
cikkében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyugdíjfolyósító a Kúria döntése ellenére is kitart eredeti álláspontja 
mellett a szolgálati járandóságban részesülők munkavégzésével 
kapcsolatban 
2015. szep. 1. 
 

A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint: a nyugdíjfolyósító igazgatóság elrendelte 
felperes szolgálati járandósága folyósításának 2012. július 1-től 2012. december 31-ig történő 
szüneteltetését, mert felperes 2012. január 1. és 2012. május 31. között Ausztriában munkabér 
címén EUR pénznemben szerzett jövedelmeket, amelynek összege májusban meghaladta a 
Tny. 83/B. §-ban meghatározott éves keretösszeget (1.674.000 Ft-ot). Az érintett keresetet 
nyújtott be a TB. határozat ellen, mely végül is a Kúria elé került.  A Kúria elvi éllel mutatott 
rá, az alperes TB szerv érvelése a hivatkozott jogszabályokból nem vezethető le. A korhatár 
előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személyek ellátásának 
szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyekkel azonosan, a 
Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyok fennállása esetén kerülhet sor. 
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Tekintettel arra, hogy az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság korábban a Kúria döntésével ellentétes állásfoglalást adott 
számunkra, ismételt megkereséssel forultunk a főigazgatósághoz.  Válaszukból kiderül, hogy a Kúria döntése ellenére 
továbbra is fenntartják eredeti álláspontjukat, mely szerint a szolgálati járandóságban részesülők munkavégzésére vonatkozó 
kereseti korlátozást a külfölid munkavégzés esetén is alkalmazni kell.  

Megalakult a határrendészeti igazgatóság 
2015. szep. 1. 
 

A határrendészeti igazgatóságon belül a határvadász egységek szeptember 15-étől 
dolgoznak, szükség esetén a létszámuk 3600-ra bővíthető. A bevetési központ 
Szegeden lesz, de Kiskunhalason is kialakítanak egy egységet - írja a 
HVG. Megalakult a határrendészeti igazgatóság; a Készenléti Rendőrségen belül 
létrejövő szervezet keretein belül 2106 fővel erősítik meg a magyar-szerb határ 
védelmét. Az igazgatóság létrejöttét múlt szerdán jelentette be az országos 
rendőrfőkapitány; a szervezethez hat határvadász egység tartozik majd, amelynek 
tagjai között 876 próbaidős végzős rendészeti szakközépiskolás lesz. További 
részletek a HVG cikkében. Közben létrehozták a Határrendészeti Oktatóbázist 
is, derült ki egy frissen megjelent ORFK utasításból. 

 

Amit minden munkavállalónak érdemes tudni 
2015. szep. 1. 
 

Ingyenes munkajogi tananygot készített a Liga Szakszervezetek - írja az ORIGO. A 
tananyag nem csak munkajoggal foglalkozik, de segítséget nyújt például az 
álláskeresésben is, és irányt mutat a konfliktuskezelésben, az önismeretben vagy az 
időgazdálkodásban. A nyomtatott formában elérhető tankönyv és a munkafüzet 
mellett tíz szakmacsoport - agrár, könnyűipar, gépipar, államigazgatás, 
közgazdaságtan, művelődés, jóléti, kereskedelem, építőipar, technológia -  részére 
készült specifikus oktatási-  és módszertani segédlet, melyek szakanyagai szintén 
elérhetőek digitális tananyagként. További részletek az ORIGO cikkében. 
 

 

2015. augusztus  

Hatásvadász századok 
2015. aug. 28. 

 
Az internet népe nevezte el így, abszolút találóan az új rendőrségi képződményt, 
melyet régről előtalált szóval határvadásznak kereszteltek el. A népszava cikke 
szerint: Addig is, amíg a Jobbik kottájából eljátssza a kormány a honvédség 
bevonulási indulóját a szerb határra, kellett valami, ami tüneti kezelést nyújt. Persze 
az első rendvédelmi-szakközepes fiataltól az utolsó tábornokig – inkluzíve az 
országos főkapitány – mindenki pontosan tudja, hogy a rendőrséggel már megint 
vizet gereblyéztet a politika. Más kérdés, hogy az illetékesek ezt mély 
ügybuzgalommal, gondoktól rendős homlokkal, és felpántlikázott lélekkel teszik - írja 
a Népszava. Csaknem ezer rendőrtanulót vezényelnek a határvadász 
igazgatósághoz – mert igazgatóság persze lesz. Végzősöket, ami egy kétéves iskola 
esetében kissé viccesen hangzik, bár igaz. (Hogy a tanulással mi lesz, az most nem 
fontos.) A Készenléti Rendőrségen pedig az történik, hogy az X. bevetési osztályt Y. 
határvadász osztálynak keresztelik át, és ugyanazok, ugyanazt, ugyanott, ugyanúgy, 

ugyanannyiért fogják csinálni, mint eddig. További részletek a Népszava cikkében. 
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Rendkívüli RÉT ülést kezdeményeztünk a határvadász egységek 
felállításával kapcsolatban 
2015. aug. 28. 

 
A Független Rendőr Szakszervezet a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 
ülésének soron kívüli összehívását kezdeményezte a Készenléti Rendőrség 
Határrendészeti Igazgatóság felállításával kapcsolatos kérdések megvitatása 
céljából. Országos Rendőrfőkapitány úr augusztus 26-ai sajtótájékoztatóján 
bejelentette a „határvadász bevetési egységek” felállítását, mellyel kapcsolatban az 
állomány körében számtalan kérdés, probléma fogalmazódott meg. Ezek tisztázása 
érdekében kezdeményeztük az ülés összehívását, melyen számos átfogó 
kérdéskörben kértünk tájékozatást az ORFK vezetőitől. Részletek az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének írt levelünkben, itt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKASZ iskolakezdési kedvezmények FRSZ tagoknak 
2015. aug. 27. 

 
A MAKASZ kedvezménykártya az élet majd minden területére kiterjedő 
kedvezményeket biztosít, egyedülálló módon csak a társadalmi szervezetek tagjai 
számára. Ezek között természetesen az iskolakezdési támogatás is megtalálható. A 
MAKASZ új partnere az Office Depot, 10% kedvezménnyel várja a MAKASZ 
tagokat. 9 boltban és webáruházban tudunk vásárolni érvényes MAKASZ 
kártyával! Sulikártya! 2015. szeptember 30-ig letölthető a 15% kedvezményre 
feljogosító Sulikártya! Október 1-től a megszokott 10% kedvezmény érvényes 
MAKASZ kártya felmutatásra, a 22 Pátria Nyomda papír-írószer boltokban. Évek óta 
partnerünk a KeS Papír írószer, ahol 10% kedvezménnyel vásárolhatunk mind a 
4 boltjában, valamint a webáruházaiban. A részleteket a www.makasz.hu 
weboldalon is elolvashatják.  
 
 
 

Több mint 800 rendészeti szakközépiskolás lesz határvadász 
2015. aug. 27. 

 
A készenléti rendőrség tagjai mellett másodéves rendőr szakközépiskolásokból 
fognak állni a határvadász bevetési osztályok, mondta Papp Károly rendőr 
altábornagy, országos rendőrfőkapitány szerda délelőtt a Rendőrségi Igazgatási 
Központban. Újságírói kérdésre Papp Károly részletezte: 876 próbaidős szolgálati 
viszonyban levő rendőr fog szolgálatot teljesíteni, ők olyan rendészeti 
szakközépiskolások lesznek, akik elsőéves vizsgáikat sikeresen teljesítették. 
Kizárólag a készenléti rendőrség tagjaiból és a rendészeti szakközépiskolásokból, 
nem a megyei rendőrfőkapitányságok embereiből fog állni a határvadász bevetési 
osztályok állománya. A próbaidősök szakképzett rendőrök mellett fognak 
szolgálatot teljesíteni - írja az INDEX. További részletek, hírek, szervezeti ábra és 
videó az alábbiakban. 
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Kifogásoljuk a Légirendészeti Parancsnokság munkaidő-beosztás 
közlésével kapcsolatos gyakorlatát 
2015. aug. 27. 

 
A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóság Légirendészeti 
Szolgálatának közalkalmazottaitól olyan jelzés érkezett hozzánk, mely szerint a július 
1-től hatályba lépett új Hszt., azaz a 2015. év XLII. törvény 135. § (6) bekezdésére 
hivatkozással egy hétre csökkent a munkáltató általi munkaidő-beosztás közlés 
határideje. Ez nyilvánvalóan ellentétes a közalkalmazotti jogviszonyban e tekintetben 
alkalmazandó Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 97. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal, amely szerint legalább 7 nappal korábban és legalább egy hétre 
vonatkozóan (azaz mindösszesen minimum 14 nappal előbb) kell a dolgozó 
tudomására hozni a következő időszakra vonatkozó munkaidő-beosztását. További 
részletek az alábbiakban. 
 
 

Ha jön a parancs, menni kell délre 
2015. aug. 26. 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökünk, Balázs Sándor a Borsod Online hírportálnak 
adott nyilatkozatában elmondta, hogy: a Megyénkben már van olyan állomány (több tucat 
rendőr), amelyiket a déli határrészre vezényelték. Itt főleg a bevándorlókkal kapcsolatos 
adminisztrációs munkákban segédkeztek. A plusz pénz jól jön nekik, de a családtól azért messze 
vannak. A legfőbb kérdés azonban most az, hogy honnan vezényelnek majd embereket a 
határvadászegységbe. Mert nincs olyan sok rendőr, hogy egyik napról a másikra egy új századot 
létre lehetne hozni. Ahonnan elvesznek embert, onnan valószínűleg hiányozni fog – 
érvelt Balázs Sándor. Hozzátette: amikor arról van szó, hogy valakit az ország másik részébe 
vezényelnek, nemigen veszik figyelembe, hogy az illető rendőr családos-e vagy sem. További 
részletek a Borsod Online cikkében. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négynapos kiképzés elég? 
2015. aug. 25. 
 

Volt olyan időszak, amikor tizennyolc határvadász század volt, az integráció 
előtt pedig tizennégy működött az országban - írja a Hvg. A határvadászok 
kiképzése fél évig tartott, így forrásunk számára érhetetlen, hogy a 
határrendészeti feladatokat nem végző rendőröket miként akarják négy nap 
alatt felkészíteni erre a speciális munkára. A volt parancsnok szerint azzal is 
számolni kellene, hogy a rendőrök hozzáállása általában az, hogy „bűnözőkkel 
szemben lépnek fel”, míg a migránsok nem azok. További részletek a Hvg 
cikkében, itt. 
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FRSZ kongresszus lesz november 14-én 
2015. aug. 24. 
 

Ezúton is tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy elnökünk 2015. november 14-én 10.00 
órára összehívta a Független Rendőr Szakszervezet kongresszusának ülését. A Budapesti Rendőrségi 
Igazgatási Központban (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) megrendezésre kerülő kongresszus napirendjén 
a vezetőség beszámolója, az FRSZ alapszabályának módosítása és egyéb aktuális kérdések 
szerepelnek. A kongresszus határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének 
megjelenése szükséges. 

Amennyiben a megjelentek kisebb létszáma miatt a kongresszus fentiek szerint összehívott 
ülése határozatképtelennek minősül, azonos helyszínen, azonos napirenddel ismételt ülésre kerülhet sor 
(2015. november 14-én 10.30 órakor), mely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképesnek 
minősül, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában! 

Mindezekről és a kongresszussal kapcsolatos egyéb tudnivalókról tisztségviselőink a számukra fenntartott 
oldalon, tagjaink pedig tisztségviselőinktől tájékozódhatnak részletesebben. 
 

A LIGA elnöksége visszautasítja a vádakat 
2015. aug. 24. 
 

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban 
az alábbi állásfoglalást teszi közzé. Az Elnökség elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
LIGA Szakszervezetek gazdálkodásáról valótlan állítások fogalmazódtak meg. A 
LIGA Szakszervezetek gazdálkodása a mindenkori jogszabályok 
figyelembevételével történik. A LIGA Szakszervezetek ellenőrző testületei és a 
projekteket ellenőrző külső szervezetek a gazdálkodás rendszeres ellenőrzése során 
nem állapítottak meg olyan hiányosságokat, melyek az állításokat alátámasztanák. A 
megfogalmazott vádak nyomán kezdeményezett eljárásokban a LIGA 
Szakszervezetek együttműködik bármely eljáró hatósággal és az ellenőrzést végző 

egyéb szervekkel. A LIGA Szakszervezetek a vizsgálatok befejezését követően tájékoztatni fogja a közvéleményt - olvasható a 
LIGA közleményében. 

A pesti rendőrök rövid ujjúban irányítják a forgalmat az esőben 
2015. aug. 19. 

 
Le a kalappal az elmúlt napokban azon állami alkalmazottak előtt, akik erejüket 
megfeszítve próbálnak ezen a káoszon felülemelkedni, és valamit hozzátenni a 
munkájukkal a helyzet normalizálódásához - írja az INDEX. Itt egy hosszú felsorolás 
következhetne a BKV-sofőröktől kezdve a tűzoltókon át a rendőrökig, és tényleg csak 
azért nem kezdek hozzá, mert nem akarok senkit kihagyni azok közül, akik majd 
megfeszülnek. Egy cikknek nem lehet célja, hogy a világ jobbá váljon, mégis most 
van egy olyan célom, hogy rámutassak azon vezetők tehetetlenségére és 
inkompetenciájára, akik nem képesek a minimális odafigyelést sem mutatni kollégáik 
felé, és például szerdán délután ebben a nyamvadt időben képesek voltak esőkabát 
nélkül kiparancsolni ezt a két közlekedési rendőrt (egy férfi és egy nő) a Podmaniczky 
és a Dózsa György út sarkára. A két rendőr bőrig ázva próbált úrrá lenni az 
anarchián, ami most Budapestet jellemzi. Nagy főhajtás nekik, és a többi áldozatot 
hozónak, és szégyen azon vezetőknek, akik nem csinálnak semmit - olvasható az 

INDEX cikkében.  
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Köztársasági elnöki és miniszteri elismerések augusztus 20-a alkalmából 
2015. aug. 18. 
 

Kontrát Károly miniszterhelyettes, a BM parlamenti államtitkára köztársasági elnöki 
kitüntetéseket, Életmentő Emlékérmet, valamint belügyminiszteri elismeréseket adott át az 
állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, Államalapító Szent István király tiszteletére 
megrendezett ünnepségen. Az országos rendőrfőkapitány gazdasági helyettesét, Kovács 
István r. dandártábornok urat a köztársasági elnök rendőr vezérőrnaggyá léptette elő. Az 
elismerésben részesülteknek ezúton is gratulálunk.  

 

 

 

 

 

Több ezer rendőrt vezényelnek a szerb–magyar határra 
2015. aug. 18. 
 

Több ezer rendőrt vezényelnek a szerb–magyar határra – jelentette be Lázár János. 
A miniszter szerint a határvadász századok feladata, hogy fellépjenek az egyre 
agresszívebb bevándorlókkal szemben. A határvadász századok nem önálló 
szervezetek lesznek, hanem a rendőrségen belül jönnek létre. Tehát feltehetően 
nem lesz több jogosítványuk, mint más rendőröknek, bár erről nem beszélt a 
miniszter. Feladatuk pedig az lesz, hogy megvédjék a határszakaszt, és 
fellépjenek az egyre agresszívebb és egyre határozottabb követeléssel fellépő 
bevándorlók ellen - írja az Index.  

Emlékezetes, hogy az új szolgálati törvény egyik olyan rendelkezése, mely ellen az 
FRSZ a jogszabály elfogadása előtt több alkalommal is határozottan titltakozott, 

éppen a vezénylés szabályainak szigorítására irányuló szabály volt. További részletek az alábbiakban. 

A BM nem támogatja a rendészeti szakközépiskolák közalkalmazottainak 
illetményemelését 
2015. aug. 17. 
 

A belügyminisztérium nem támogatja a rendvédelmi ágazati pótlékra való 
jogosultság kiterjesztésére irányuló javaslatunkat, derül ki Zsinka András 
személyügyi helyettes államtitkár leveléből. Zsinka úr szerint a rendvédelmi 
ágazati pótlék kizárólag a hivatásos beosztásokkal rendelkező szerveknél 
közfeladatot ellátó és a hivatásos szolgálat támogatását biztosító közalkalmazottak 
részére került rendszeresítésre, ezért annak a rendészeti szakközépiskolákban és 
a KSZF-nél foglakoztatott közalkalmazottakra való kiterjesztését a tárca nem 
támogatja. A munkavállalók béremelésének lehetőségét folyamatosan vizsgálja a 
tárca, pozitív választ azonban az ő béremelésükre vonatkozó javaslatunkra sem 
tudott adni a helyettes államtitkár. Végezetül a javaslatainkra adott válaszból 
kiderül, hogy a BM meghosszabbította a hivatásos állomány és a fegyveres 
biztonsági őrök élet- és balesetbiztosítására vonatkozó (még év elején lejárt) 

szerződés hatályát. Az előzmények és a minisztérium válasza itt olvasható. 
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Megismételt javaslatok, kérdések a rendvédelmi ágazati pótlékkal és a 
hivatásosok biztosításával kapcsolatban 
2015. aug. 12. 

 
AZ FRSZ június végén megkereséssel fordult a belyügyminiszterhez a rendvédelmi 
szerveknél dolgozó közalkalmazottak július 1-től bevezetett rendvédelmi ágazati 
pótlékának jogszabályi alapját megteremtő 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet személyi 
hatályának a rendészeti szakközépiskolák, valamint a KSZF közalkalmazotti 
állományára történő kiterjesztése érdekében. Kértük továbbá, hogy a rendvédelmi 
szféra munkavállalói állománya tekintetében is kerüljön sor az ágazatban a 
legalacsonyabb bérek felemelésére!  

Fentiek mellett április közepén tájékoztatást kértünk Zsinka András személyügyi 
helyettes államtitkár úrtól a rendvédelmi hivatásos állomány, illetve fegyveres 
biztonsági őrök 2015. március 13-ával lejárt biztosítási szerződésének 
megújításáról. 

Választ ez ideig egyik ügyben sem kaptunk, ezért javaslatainkat ismételten előterjesztettük. További részletek itt. 

Eddig 30-40 ezer aláírás gyűlt össze a Férfiak 40 népszavazási 
kezdeményezéshez 
2015. aug. 12. 

 
Gaskó István szerint óriási a társadalmi támogatottsága a népszavazási kezdeményezésnek, 
ugyanis a korábbi speciális – rokkantsági, korkedvezményes, előrehozott - 
nyugdíjkedvezmények megszüntetése miatt a társadalomban komoly igény van a rugalmas 
nyugdíjba vonulás lehetőségének kialakítására. Hozzátette: az előzetes számítások alapján 
évente 200 milliárd forint ráfordításával megvalósítható a Férfiak 40 program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért hagyják veszni a katonák megtakarításait? 
2015. aug. 11. 

 
Elúszott 28 ezer ember – főleg katonák, volt katonák, rendőrök, titkosszolgák, 
hírszerzők és hozzátartozóik – 1,84 milliárd forintnyi egészségpénztári 
megtakarítása a Honvéd Egészségpénztárnál (HEP). Egyszerűen azért, mert a 
pénztár rosszkor, rossz banknál tartotta a pénzt: a DRB bankcsoporthoz tartozó 
Buda Regionális Banknál (BRB), amit az év elején elkezdtek fosztogatni a Buda-
Cash vezetői, és ezért bedőlt. Ez megesik, de vajon miért pont őket nem segítik ki 
- erre a kérdésre keresi a választ a 444.hu cikke. 
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Vajon vonzóbb az egyenruha béremelés után? 
2015. aug. 10. 
 

A puding próbája az evés, az új életpályamodellnek meg az első fizetés. A rendőrök, 
tűzoltók most kapták meg a beharangozott harminc százalékos béremelést. Az 
öröm nem felhőtlen, főleg a vonuló tűzoltók csalódtak, amikor készhez kapták a 
pénzt. Hogy ez az összeg beváltja-e a reményt, és megszűnik-e a leszerelési hullám 
(főként a rendőrségen), korai lenne megmondani. A plusz pénz persze mindenkinek 
jól jön - írja a Baranya megyei Hírlap. Örülnek a plusz pénznek a rendőrök, kevés 
negatív visszajelzés érkezett a Független Rendőr Szakszervezethez – tudta meg a 
lap Orgovány Zoltántól, a szervezet dél-dunántúli régiós elnökétől. További 
részletek itt. 

Ismét a béremelésről 
2015. aug. 6. 
 

A béremeléssel párhuzamosan több pótlékot megszüntettek az egyenruhásoknál. A 
rendőröknél nincs már nyomozói pótlék, közterületi vagy zenekari pótlék. „A nem 
alapfeladatot ellátó rendőrök 25 százalékot, a vezetők pedig 15 százalékos 
bérfejlesztésben részesülnek 2015. július 1-jétől. Hozzá kell tennem, hogy a 
rendőrségen nemcsak hivatásos jogállású munkatársak dolgoznak, hanem 
közalkalmazottak és munkavállalók is. Náluk jelentősen eltér ez a bérfejlesztés. A 
közalkalmazottak csak 5 százalékot kapnak júliustól, a munkavállalók pedig semmit 
nem kaptak” – mondta Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára a 
HírTv tudósítójának. 

 

Az ORFK munkavédelmi vizsgálata nem tárt fel egészségkárosító 
kockázatokat a Tompai határátkelőhelyen 
2015. aug. 4. 
 

Szakszervezetünk megkeresésére az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának 
illetékes szerve helyszíni munkavédelmi- és közegészségügyi vizsgálatot folytatott le 
a Tompai Közúti Határátkelőhelyen. Tagjaink ugyanis azt jelezték számunkra, hogy 
nem zárható ki, hogy a határátkelőhelyen lévő röntgenkapuk sugárjelzése a 
kamionok átvizsgálása céljából telepített röntgen ellenőrző egység működésével van 
összefüggésben. Az ORFK által elvégzett szemle megállapításai azonban nem 
igazolták egészségkárosító tényezők fennállását, a szolgálatvezetőtől kapott 
tájékoztatás szerint közegészségügyi és munkavédelmi szabálytalanság nem került 
feltárásra. Pozsgai tábornuk úr levele szerint a személyi állomány nincs kitéve a 
természetes értékeket meghaladó többletsugárzásnak, vagy sugárterhelésnek. 
Részletek az alábiakban. 
  



 

61 

 

július 2015 

25 000 négyzetméteres kórházkomplexum rohad a város közepén 
2015. júl. 29. 
 

Az egykori BM Korvin Ottó Kórházat illetve utódját 2007-ben zárták be - írja a 444.hu 
A Városligeti fasor és Bajza utca kereszteződésénél található telken tizenkét, 
részben egymáshoz kapcsolódó épület áll. Összes nettó szintterületük 25.452 
négyzetméter. A bezárása előtt 593 ággyal működő intézmény funkcióit 2007-ben 
beolvasztották az Állami Egészségügyi Központba, tulajdonképpen összevonták a 
MÁV-, a Szabolcs utcai, valamint a Honvéd Kórházzal. A fasori épületek 
kiürültek. További részletek és fényképek itt! 
 
 
 
 
 

25 - 40 % kedvezmény a Fővárosi Nagycirkuszba! 
2015. júl. 29. 

 
 

A LIGA Szakszervezetek tagjai - köztük az FRSZ tagok is - 25-40%-os kedvezménnyel 
vehetnek jegyeket a Fővárosi Nagycirkusz előadásaira!  Újdonság, hogy a nyári 
időszaktól (július 1-től) már a Prémium kategóriára is vonatkozik a kedvezmény! 
(Árakat, nézőtérképet a Jegyrendelő Nyomtatványon találnak) NYEREMÉNYJÁTÉK 
indult a Fővárosi Nagycirkuszba! Minden megvásárolt felnőtt és nyugdíjas jegy mellé 
nyeremény szelvény jár, mely kitöltésével értékes nyeremények sorsolásán lehet részt 
venni! Bővebb információ és jegyrendelő nyomtatvány az alábbiakban. 
 
 

Jövőre olcsóbb lesz a cafeteria 
2015. júl. 29. 

 
Az szja-kulcs csökkentése nyomán 2016-ban átalakul a családi adókedvezmény, valamint 
csökken a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások adóterhelése - írja a 
szakszervezetek.hu . A 2016-tól hatályos szja-változásokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
oktatási Központjának írása részletezi.Az első és talán legfontosabb elem, hogy a személyi 
jövedelemadó (Szja tv.) rendszerében az egykulcsos, arányosnak mondott adó a jelenlegi 16 
százalékról 15 százalékra csökken. Vagyis jövedelem tekintetében 100 forintonként 1 forintos 
nettó jövedelemnövekedést jelent a 2016. évi változás. Ez az 1 százalékos adócsökkentés 
azonban sok más változást von maga után. További részletek a szakszervezetek.hu cikkében. 
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Jó, ha tudjuk: nem eshet a munkavállaló terhére, hogy a munkáltató 
munkaidő-nyilvántartási kötelezettségének nem tett eleget! 
2015. júl. 27. 

 
A HR/Munkajog által közzétett jogeset szerint: A felperesek személy- és 
vagyonőr munkakörben álltak az alperes alkalmazásában 2006. május 22-étől 
2010. október 15-éig a mindenkori minimálbérnek megfelelő személyi alapbér 
megfizetése mellett. Az alperes munkaidőkeretben foglalkoztatta a felpereseket, 
tevékenységüket ténylegesen a részükre kiadott szolgálati vezénylés szerint látták 
el. A felperesek munkaviszonyuk megszűnését követően keresetet terjesztettek elő, 
melyben azt állították, hogy a munkaidő-kereten felül jelentős túlmunkát végeztek, 
aminek ellenértékét az alperes nem fizette meg a részükre, ezért többször 
pontosított keresetük alapján személyenként elmaradt munkabér és annak 
késedelmi kamata megfizetésére kérték kötelezni az alperest.  

Az ügy a fellebezések és az alperes felülvizsgálati kérelme alapján a Kúria elé 
került, mely rámutatott, hogy nem eshet a munkavállalók hátrányára az, ha a perben valamennyi lényeges körülményt kizárólag azért 
nem lehet kétséget kizáróan bizonyítani, mert a munkáltató nem tett eleget az anyagi jogszabályban foglalt kötelezettségének, illetve 
az ezzel kapcsolatos dokumentációt nem bocsátotta felhívás ellenére a bíróság rendelkezésére. Ez esetben a munkáltató 
megalapozottan nem hivatkozhat a bizonyítási teherre, és a tényállás teljes körű megállapíthatóságának hiánya a munkáltató terhére 
esik. További részletek a HR/Munkajog cikkében. 

A szolgálati járandóság és a külföldi misszióban kapott bér 
2015. júl. 27. 

 
Beleszámít-e a szolgálati járandóságban részesülők munkavégzésére meghatározott kereseti 
korlátba a külföldi misszióban végzett tevékenységből származó jövedelem? – kérdezte az 
Adózóna egyik olvasója. 

 

 

 

 

 

 

Szülinapi kedvezmények, 25 éves a REGIO Játék! 
2015. júl. 27. 
 

 

25 % kedvezmény, 25 termékből, július 25-től 5 napig a Régio Játéknál! Partnerünk 
aktuális ajánlata itt tekinthető meg. 
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MAKASZ beiskolázási kedvezmények! 
2015. júl. 23. 
 

 

Közeledik a beiskolázás, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet új és meglévő papír 
írószer partnereinkre és a nyári kedvezményre! A KeS Papír és Pátria Papír írószer 
boltok mellett, új partnerrel, az Office Depot-val bővült a MAKASZ kedvezményt 
adók köre. A Pátria Papír írószer bolt idén is nyújt 15% kedvezményt. Részleteket a 

következő hírlevelünkben olvashatók, valamint a www.makasz.hu/patria weboldalunkon is már letölthető a "Sulikártya"! A KeS 
Papír a boltjaiban, de a web áruházában is nyújtja a 10% kedvezményt. Részletek a MAKASZ honlapján és a letölthető 
hírlevélben. 

A régi Hszt. alapján megállapított gépjárművezetői pótlékot is be kell 
számítani az új Hszt. szerinti emelés alapjába! 
2015. júl. 20. 
 

Az elmúlt napokban több tagunk jelezte, hogy az új Hszt. szerinti besoroláskor és 
illetmény megállapításkor nem számították be az alapba a korábbi gépjárművezetői 
pótlékát. Ez szerintünk nem jogszerű eljárás, mivel az új Hszt. 352. § b) 8. pontja az 
illetményemelés alapjába beszámítani rendeli a régi Hszt. 254. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti összes, egy hónapra számított pótlékot. Márpedig a gépjárművezetői 
pótléknak nem volt teljesített óránként folyósítható verziója, csak az egy hónapra 
számított összeget, az illetményalap 13 %-át lehetett folyósítani. További részletek 
az alábbiakban. 
 
 

Egyes rendőri szervek tévesen állapítják meg a szolgálati időpótlékra való 
jogosultságot! 
2015. júl. 20. 
 

Az új Hszt. szerinti besorolásról szóló állományparancsok kézbesítésének kezdete óta 
több tagunk kifogásolta, hogy munkáltatója tévesen állapította meg a fizetési fokozat 
és a szolgálati időpótlék szempontjából beszámított időket. A fizetési fokozat 
szempontjából beszámítandó időket az új Hszt. szabatosan határozza meg. Ezzel 
szemben a szolgálati időpótlék szempontjából beszámítandó idő vonatkozásában a 
Hszt. végrahajtására kiadott egyik BM rendelet - véleményünk szerint - törvényi 
felhatalmazás nélkül (és ezért jogellenesen) szűkíti a figyelembe veendő időket. 
További részletek az alábbiakban. 
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Hivatásos állományú tagjaink tagdíja az év végéig nem változik! 
2015. júl. 19. 

Ismeretes, hogy az új Hszt. a korábbi illetménypótlékok jelentős részét megszűntette, 
az alapilletményt pedig úgy határozta meg, hogy az ellensúlyozza a pótlékok és az 
illetménykiegészítés megszűnése miatti keresetveszteséget és ezen felül még 
illetményemelkedést is biztosítson. Az új Hszt. szerinti alapilletmény tehát nem csak 
alkotóelemeiben tér el a korábbitól, hanem illetményemelést is magában hordoz, ami 
az Alapszabály módosítása nélkül a tagdíj aránytalan mértékű emelkedéséhez 
vezetne, amit természetesen el kívánunk kerülni! Az FRSZ vezetésének álláspontja 
szerint a tagdíj jövőbeli mértékét úgy célszerű meghatározni, hogy az megközelítőleg 
olyan mértékű tagdíjemelkedést eredményezzen, amilyen mértékben az illetmények 
a törvény által garantáltan ténylegesen emelkedtek. Mindezek szükségessé teszik az 
FRSZ Alapszabályának módosítását is, amire azonban csak szakszervezetünk 
Kongresszusa illetékes. Mindezekre tekintettel az FRSZ vezetősége úgy döntött, hogy 
- az év végén megtartani tervezett - Kongresszus döntéséig fenntartjuk hivatásos 
állományú tagjaink régi tagdíj megállapítási és fizetési rendszerét. További tudnivalók 
az alábbiakban. 
 

Új jogi képviseleti megbízás hivatásos állományú tagjaink számára 
2015. júl. 19. 
 

Az új szolgálati törvény hatályba lépése szükségessé tette a hivatáos állományú tagjaink számára 
rendszeresített jogi képviseleti megbízás módosítását. 

Kérjük hivatásos állományú tagjainkat, hogy a jövőben induló jogviták, fegyelmi eljárások esetén 
már az új nyomtatványt küldjék meg Jogsegélyszolgálatunk számára. 
 
 
 
 
 
 
 

Így törnek az autók a rendőröknél és a mentőknél 
2015. júl. 19. 
 

Mintegy 14 ezer rendőrségi gépjármű szenvedett balesetet öt év alatt – ez derült ki 
nem rég egy képviselő részére adott belügyminiszteri válaszból, írja a HVG. Idén 
június közepéig 763 rendőrségi gépjármű szenvedett közlekedési balesetet és ebből 
375 esetben rendőr volt a hibás  – írta a hvg.hu megkeresésére az Országos 
Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata. Korábban érdeklődött 
eziránt Mirkóczki Ádám jobbikos országgyűlési képviselő is. Akkor azt a választ 
kapta, hogy 2010. január 1. és 2015. március 1. összesen 14 030 balesetben volt 
rendőrségi gépjármű érintve. További részletek a HVG cikkében. 
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A Kúria szerint a szolgálati járandóság mellett 2012. 01. 01. után végzett 
kereső tevékenységgel az érintettek nem nyugdíjnövelésére jogosultak, 
hanem szolgálati időt szereznek 
2015. júl. 19. 
 

A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint az alperes első fokon hozott határozatát, 
melyben az igénylő nyugdíjnövelés iránti igényét elutasította, a másodfokon eljáró 
társadalombiztosítási szerv helybenhagyta megállapítva, hogy az igénylő szolgálati 
nyugdíja 2012. január 1. napjától szolgálati járandóságként került folyósításra. Ez utóbbi 
ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért Tny. 22/A. §-a alapján a P Zrt.-nél 
2012. január 1-től december 31-ig fennállt jogviszonyából származó jövedelme után 
nyugdíjnövelés nem volt megállapítható.  

Az ügyben a végső szót a Kúria mondta ki, mely szerint A szolgálati járandóság 
mellett 2012. január 1. után végzett kereső tevékenységgel az érintettek – mivel nem 
nyugdíjasok – nem nyugdíjnövelésére jogosultak, hanem szolgálati időt szereznek. A 
Khtv. 18. §-a ezen személyek esetére biztosítja, hogy az öregségi nyugdíj folyósítása 
esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követő 6 hónapon belül – nyugdíj 
megállapító szervtől kérje az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a 
korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt 
legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. További részletek a Kúria honlapján. 
 
 
 
 

Kúria döntés az engedély nélküli munkavégzéssel járó tevékenység miatti 
fegyelmi felelősség bizonyítása kérdéseiről 
2015. júl. 19. 

 
A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint: a hivatásos szolgálati viszonyban 
álló felperessel szemben a rendőrkapitányság vezetője fegyelmi eljárást indított, 
majd fegyelmi határozatával szolgálati viszony megszüntetése fenyítésben 
részesítette. A határozat indokolása szerint a felperes szabadságának ideje alatt 
egy sörözőben tartózkodva a kialakult garázda helyzetre tekintettel rendőri 
segítséget kért a szolgálatot teljesítő Készenléti Rendőrség járőreitől. A parancsnoki 
kivizsgálás során a beszerzett adatok szerint megalapozott gyanú merült fel arra, 
hogy a felperes a jelzett napon, időben és helyen engedély nélküli munkavégzéssel 
járó egyéb jogviszonynak minősülő biztonsági szolgálati tevékenységet végzett 
úgynevezett „kidobó emberként”. 

A Kúria a felülvizsgálati eljárás során a bizonyítékokat egyenként és egymással 
összevetve is értékelve megállapította, hogy az első- és másodfokú bíróság a tényállást a nagyszámú bizonyíték kirívóan okszerűtlen 
értékelésével és mérlegelésével, lényeges körülmények értékelését mellőzve állapította meg, ezért megalapozatlanul következtetett 
arra, hogy a felperes a bizonyítottan tilalmazott tevékenységre irányuló jogviszonyt létesített. Az ezt alátámasztó bizonyítékok nem 
voltak elegendőek a cáfoló bizonyítékokkal szemben, és a bizonyítottság hiánya az alperes terhére esik. További részletek a Kúria 
honlapján. 
  



 

66 

 

A Kúria szerint a közalkalmazotti jogviszony utólagos helyreállítása nem 
érinti a jogellenes felmentés miatt járó átalány-kártérítésre jogosultságot 
2015. júl. 19. 

 
A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint: a felperes közalkalmazotti 
jogviszonyban állt az alperessel, ahol 1997. október 1-jétől magasabb vezetői 
megbízást is ellátott. A képviselő-testület visszavonta vezetői megbízását, az 
intézkedés azonban közalkalmazotti jogviszonyát nem érintette. Ezt követően 2011. 
június 21-én a munkáltató létszámleépítésre hivatkozva felmentéssel megszüntette 
közalkalmazotti jogviszonyt. A felperes ezt sérelmezve keresetet nyújtott be és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 34. § (2) és (3) 
bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását kérte. A felperes a 
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését követően a munkaügyi jogvita alatt 
megpályázta az alperes intézményvezetői státuszára kiírt pályázatát, amelyet elnyert, 
és 2013. augusztus 15-ével a felek ismét közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek. 

A Kúria szerint az eljárt bíróságok kellő alap nélkül jutottak arra a megállapításra, hogy a felek között az eredeti foglalkoztatási 
jogviszony állt helyre, és annak „folyamatos fennállása” mellett a felperest átalány-kártérítés már nem illeti meg. A felperes korábbi 
közalkalmazotti jogviszonya az alperes jogellenes intézkedése folytán megszűnt, és 2013. augusztus 16-án új közalkalmazotti 
jogviszonyt létesítettek egymással, s nem a korábbi jogviszony folytatására került sor. A maximum 12 havi átlagkeresetnek megfelelő 
összegű átalány-kártérítés megfizetésének feltételei az adott esetben megvalósultak, a felek között utóbb létrejött közalkalmazotti 
jogviszony az átalány-kártérítésre jogosultságot nem érintette. Részletek a Kúria honlapján. 

Népszavazás a 40 éves jogviszony utáni nyugdíjért - férfiaknak is! 
2015. júl. 19. 

 
A férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásáért indított népszavazási kezdeményezés mögé 
felsorakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) és a LIGA Szakszervezetek is - jelentették 
be az érdekvédelmi szervezetek Budapesten, közös sajtótájékoztatón. Gaskó István, a LIGA 
Szakszervezetek elnöke kiemelte: a szövetség elnöksége egyhangúan döntött a kezdeményezésben 
való részvételről, amit vélekedése szerint a magyar társadalom is támogatni fog. Ma Magyarországon, 
az Európai Unióban nem engedhető meg, hogy „nem civilizált” esélyegyenlőtlenségek legyenek 
érvényben hosszú távon – mondta. Mintegy 150 milliárd forint az az összeg, amit évente a nők 40 év 
utáni nyugdíjba vonulására fizet ki a költségvetés – ismertette. Hozzátette: remélik, hogy a férfiak is 
hasonló mértékben részesülhetnek majd ebből. További részletek a LIGA honlapján. 
 
 
 
 
 

Gyors hír: az új Hszt. szerinti besorolás és illetménymegállapítás ellen 3 
éven belül lehet szolgálati panaszt benyújtani 
2015. júl. 15. 

 
Az új Hszt. szerinti besorolásról és illetménymegállapításról szóló állományparancsok kézbesítésének 
megkezdése óta számos kérdés érkezett az FRSZ-hez, melyek jelentős része a jogorvoslati határidő 
tisztázására irányult. Álláspontunk szerint az új, 2015. július 01-jétől hatályos parancsokkal 
szemben szolgálati panasz benyújtására a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 267.§ (3) bekezdése alapján - a 351.§ (1) bekezdésére 
is tekintettel - az elévülési időn, tehát 3 éven belül van lehetőség. Véleményünk szetint a parancsok 
jogorvoslati kioktatása nem egyértelmű, hiszen az abban meghatározott jogszabályi hivatkozás a 15 napos és 
az elévülési időn belüli megtámadás lehetőségét is tartalmazza. A bírói gyakorlat alapján azonban a jogorvoslati 
kioktatás elmaradása, hiányossága, nem egyértelműsége esetén az igény az általános elévülési időn belül 
érvényesíthető. (dr. Tordai Gábor jogtanácsos, az FRSZ Jogsegélyszolgálatának vezetője) 
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ORFK utasítás a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről 
és a szolgálati időrendszerekről 
2015. júl. 8. 

 
Az új szolgálati törvény hatálybalépésére figyelemmel az ORFK új utasítást adott 
ki a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati 
időrendszerekről. A 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás a Hivatalos Értesítő 34. számában 
jelent meg. 

 

 

 

 

 

 

Rendőrolimpia: kaposvári főtörzsőrmester lett a világ legjobbja 
2015. júl. 8. 
 

Négy éve második lett testépítésben a New York-i rendőrolimpián Kovács Richárd, 
a kaposvári főtörzsőrmester ezek után az idei, washingtoni viadalra egyértelműen a 
bajnoki címért utazott ki. Nyolc havi kőkemény felkészülés és negyed éves 
önsanyargató diéta után aztán úgy tűnt, az utazás keresztbe tesz a vágyainak: a 
közel fél napos repülés felborította az anyagcseréjét, s hat kilóval könnyebben 
mérlegelt, mint ahogyan Kaposvárról elindult. További részletek a SONLINE 
holnlapján. 
 
 
 
 
 

Az új rendvédelmi illetményalap jövőre sem változik: marad a 2008. óta 
érvényes összeg 
2015. júl. 6. 

 
A Magyar Közlöny 97. számában megjelent a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény. A jogszabály szerint az új szolgálati törvénnyel 
bevezetett rendvédelmi illetményalap összege jövőre sem változik, azaz marad 
a 2008. január 01-je óta érvényes 38.650,- forint. A katonák jobban járnak, mivel 
a számukra meghatározott honvédelmi illetményalap összege 40.140,- forintra 
emelkedik. Ezzel a 3,85 %-os emeléssel elválik egymástól a katonák és a 
rendvédelmi szervek hivatásos állományának 1996. óta azonos illetményalapja. 

Nem változik a közalkalmazottak 2008. január 01. óta hatályos bértáblája és 
pótlékalapja, valamint a közszférában foglalkoztatottak bruttó 200 ezer forintos éves 
cafetéria kerete sem. 
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Fellépésünkre az ORFK rendezte a határrendészeti feladatok ellátására 
vezényeltek veszélyességi pótlékát 
2015. júl. 2. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) május 11-ei ülésén kezdeményeztük a 
határrendészeti feladatokat ellátó állomány veszélyességi pótlékban részesítésének 
egységesítését, mivel abban információink szerint szolgálati helyenként eltérő 
gyakorlat tapasztalható. A probléma a migrációs feladatokkal összefüggő 
vezénylések során még inkább előtérbe került, mivel az egymás mellett dolgozó, 
azonos feladatokat ellátó, de más-más szolgálati helyről érkezett kollégák közül van, 
akinek folyósították a veszélyességi pótlékot (pl. Csongrád megye), ezzel szemben 
pl. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből vezényelteknek nem. Az ülésen az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálatának vezetője ígéretet tett a probléma kivizsgálására. Az 
ORFK június végén érkezett tájékoztató levele szerint a migránsokkal közvetlenül 
érintkező állomány részére országos rendőrfőkapitány úr utasítására megtörtént a 
pótlék folyósítás, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből konkrétan 46 főt 
érint. Részletek az ORFK  Humánigazgatási Szolgálat innen letölthető 

levelében. 

LAST MINUTE FRSZ BEUTALÓK 25 % ENGEDMÉNNYEL 
HAJDÚSZOBOSZLÓRA 
2015. júl. 2. 
 

 

Az idő pénz, tartja a bölcs mondás. Aki gyorsan tud dönteni, 25 %-ot spórolhat, amennyiben 
most jelentkezik az FRSZ Hajdúszoboszlón található apartmanjába  július 07-től 14-ig, 
vagy július 28-tól augusztus 04-ig tartó egyhetes turnusára. A beutaló így FRSZ és LIGA 
tagok számára mindösszesen 30 ezer forint (FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi 

dolgozók számára 35 ezer Ft/apartman) és a helyben fizetendő idegenforgalmi adó, a résztvevők számától függetlenül! Ennyi pénzért 
akár 4-5 fő is élvezheti a welnessezés örömeit, egy héten át! A lehetőséggel nem csak tagjaink, hanem bármely rendőrségi 
dolgozó, és a LIGA szakszervezetek tagjai is élhetnek! 

Mindenki számol a rendőrségen 
2015. júl. 1. 

 
Nagy a várakozás a rendvédelmiseknél, miután szerdától a hatályba lépő új 
szolgálati törvény értelmében magasabb lehet a fizetésük. Ezzel együtt nagy az 
információhiány, a szolgálati szigorítások miatt pedig sokan fel vannak háborodva 
- írja a HVG. 

A lapnak az FRSZ főtitkára elmondta, hogy a garantált fizetésnövekedést mindenki 
üdvözli, de igazságtalannak tartják, hogy a kiemelt szerveknél – a Terrorelhárítási 
Központnál, a Készenléti Rendőrségnél és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál – 
dolgozók a nagyobb szorzó révén magasabb fizetésben részesülnek a többiekhez 
képest, így a kapitányságok kisrendőreinek a bére is jóval kevesebb lesz az 
elitegységek egyenruhásainak fizetéséhez képest. Pongó Géza, a Független 
Rendőrszakszervezet főtitkára nem ért egyet azokkal a szigorításokkal sem, 
amelyek főleg a kisrendőröknek az életét fogja megkeseríteni, például, hogy a 

szolgálatban nem lehet náluk mobiltelefon, bankkártya és tízezer forintnál több készpénz. „Ez nem előrevivő dolog, ráadásul, 
előfordul, hogy egy korrupt rendőr épp a telefonjának lehallgatásával buktatható le.” További részletek a HVG cikkében. 

A témához kapcsolódó hír, hogy megjelent az új szolgálati törvénnyel kapcsolatos jogszabályokat módosító 
kormányrendelet. 
 


