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2016.június  

Szolgálati idő a munkaviszony jogellenes megszüntetésekor 
2016. jún. 21. 

 
A felperes határozott időre szóló munkaviszonya megszűnését követő, a jogellenességet 
megállapító ítélet jogerőre emelkedésének napjáig terjedő időtartam jogviszony hiányában 
szolgálati időként nem ismerhető el – írja a HR/Munkajog a Kúria egyik eseti döntését 
ismertető cikkében.  A Kúria döntésében vizsgálta a Tny. 40. §-ának helyes értelmezését. 
Kiemelte, hogy mivel a bíróság megállapította, hogy a felperes munkaviszonyát a munkáltató 
jogellenesen szüntette meg, ezért az 2005. június 30-án, a határozott idő leteltével szűnt meg. 
Így a helyes értelmezés szerint szolgálati időként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amely 
a felperes jogviszonyának jogellenes megszüntetése napjától, a munkaviszony jogellenes 
megszüntetése nélkül a határozott idő lejártáig tartott volna. 

 

 

 

 

Ami a tényállást illeti, a közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott felperes eredeti munkaszerződése határozott időre, 2005. június 
30-ig szólt. A munkáltató egyesület 2004. november 30-i dátummal feloszlatta magát, ezért a felperes munkahelye megszűnt. 2009. 
november 5-én hozott ítéletében a bíróság megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetésére jogellenesen került sor, azonban 
a társadalombiztosítási szervek ezen időtartamon belül a 2006. február 9. és 2007. augusztus 28 közötti 539 napot nem ismerték el 
szolgálati időként. A per további részletei a HR/Munkajog cikkében olvashatóak. 

 

AKI MERT, AZ NYERT! A KÚRIA KEDVEZŐ DÖNTÉST HOZOTT A 
KÖZALKALMAZOTTI ILLETMÉNYES PERBEN! 
2016. jún. 21. 

 
Az FRSZ által indított per felülvizsgálati eljárásában a Kúriának a rendőrség, 
mint alperes felülvizsgálati kérelme alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 
hogy a munkáltató megalapozottan hivatkozhat-e arra, hogy a Kjt. 66. § (9) bekezdés 
b) pontja szerint a garantált bérminimumnak megfelelő garantált illetményt a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész átcsoportosításával akkor is biztosította 
(megfizette), ha e körben semmilyen, a felperessel közölt munkáltatói intézkedést 
nem tett.  

Az alperes (rendőrség) álláspontjának lényege szerint az összilletményen belül, 
annak változatlan összege mellett a garantált illetmény mintegy automatikusan 
(hallgatólagosan) emelkedett a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyidejű 
úgyszintén automatikus csökkenése mellett. Ez a munkáltatói (rendőrségi) 
álláspont téves, mert egyrészt a jogszabályok téves értelmezésén alapul, 
másrészt nem felel meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének! A 
jogerős ítélet helyes jogi álláspontja szerint nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató 
(a rendőrség) külön intézkedés nélkül utólag a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt minden további nélkül úgy tekintse, hogy az a jogszabályváltozás 
miatt emelésre szoruló garantált illetmény fedezetéül szolgált. 

Emlékezetes, hogy a közalkalmazotti garantált illetmény tárgyában a Kúria 2015-ben már hozott egy határozatot, azt azonban 
a rendőrség vezetése nem ismerte el, mondván, hogy "egy ítélet, nem ítélet." Bár a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésein a 
rendőrség vezetői több alkalommal is azzal utasították el az FRSZ egységes joggyakorlat kialakítására irányuló különböző 
kezdeményezéseit, hogy a megyei főkapitányságokat nem utasíthatják, mivel azok önálló munkáltatók, a közalkalmazotti illetményes 
ügyekben mégiscsak megtették ezt. Ennek szellemében - információink szerint - az ORFK a megyei rendőr-főkapitányságokat arra 
utasította, hogy ne fogadják el a közalkalmazottak számára kedvező II. fokú jogerős ítéleteket, hanem azokat felülvizsgálati 
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kérelemmel támadják meg a Kúria előtt. Sok megyében ez azzal is járt, hogy a végrehajtás felfüggesztését is kérték annak 
érdekében, hogy ne kelljen kifizetni közalkalmazottaik számára a megítélt illetmény-különbözetet. Akadt néhány túlbuzgó, a vélt, 
vagy valós elvárásoknak mindenáron megfelelni akaró rendőri vezető is, aki a nyomásgyakorlástól sem riadt vissza annak 
érdekében, hogy tisztségviselőinket és a pereskedést felvállaló tagjainkat visszalépésre késztesse. Szerencsére az ilyen irányú 
törekvések kudarcba fulladtak, miként csúfosan megbukott az ORFK által kitalált, időhúzásra irányuló, mondvacsinált jogi érvelés 
is! Megszületett a Kúria tárgybani határozata, mely tiszta vizet öntött a pohárba!  
 
Az FRSZ által képviselt több száz közalkalmazottnak kénytelen lesz a rendőrség kifizetni jogos járandóságukat!  Bízunk benne, 
hogy a még csak első és másod fokon folyamatban lévő perekben rövid időn belül megszületnek a számunkra kedvező 
ítéletek és minden tagunk, mielőbb hozzájut, az őt megillető illetmény-különbözethez. Ennek megtörténtéig is köszönjük 
érintett tagjainknak a bátor kiállást, tisztségviselőinknek és jogászainknak pedig a sok munkát. Úgy gondoljuk megérte, 
mert aki mert, az nyert!   

Fürdőnap a Ceglédi és a Tatabányai fürdőkben, a Honvédszakszervezet 
szervezésében 
2016. jún. 21. 

 
A Honvédszakszervezet 2016. július 9-én fürdőnapot szervez a Ceglédi 
Gyógyfürdő- és Szabadidőközpontban és a Tatabányai Gyémántfürdőben , 
tagoknak féláron.   Belépő jegyek igényelhetőek előzetesen a Hosz Központi irodán 
(iroda@hsz.hu, Városi fax: 061-450-0347, HM Fax: 261-77) vagy megvásárolhatóak 
a helyszínen a Hosz-os bejáratnál.  A 2016. július 09-i (szombat) Hosz aquaparki 
napra történő jelentkezés az innen letölthető 
(Ceglédi és Tatabányai) megrendelőlapokon történik. A megrendelőlapon meg 
kell jelölni, hogy a megrendelés melyik LIGA tagszervezet részére történik és a 
megrendelő lapot értelemszerűen ki kell tölteni. A megrendelőlapot akkor is ki kell 
tölteni, ha valaki a helyszínen szeretne fizetni. Ebben az esetben a „készpénz 
összege” rovatot kell kitölteni. Kiemelten fontos az igénylő neve címe és 
elérhetősége! Jelentkezési határidő: 2016. július 4. A fürdőnappal kapcsolatban 
Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivőt keressék a 0670/330-5206-os 
telefonszámon. A megrendelő lapokat tehát közvetlenül a 

Honvédszakszervezetnek kell megküldeni a fenti elérhetőségekre. 

Célegyenesben a kormányzati ámokfutás - öt szakszervezeti konföderáció 
tiltakozik a kormányzati háttérintézmények bezárása ellen 
2016. jún. 21. 

 
Öt szakszervezeti konföderáció (az ÉSZT, a LIGA, MASZSZ, a Munkástanácsok 
és a SZEF) közös nyilatkozatban tiltakozik a kormányzati háttérintézmények 
bezárása ellen. A közlemény szerint a magyar szakszervezeti konföderációk 
megdöbbenéssel fogadták a hírt, miszerint megszületett a döntés az ú.n. bürokrácia 
csökkentési terv ürügyén, s megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és 
minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely határozat több mint ötven 
szervezetet érint. Visszautasítjuk, hogy ez a jelentős munkavállalói csoportot, sőt a 
társadalom egészét is mélyen érintő kormányzati döntés a megfelelő előkészítő 
érdekegyeztetés nélkül született meg. A közszféra érdekegyeztető fórumain írásos 
javaslatok nélkül, „bizonytalan” államtitkári előterjesztés alapján voltak ugyan 
konzultációk, ahol komoly aggodalmak és kifogások hangoztak el a tervezettel 

kapcsolatban, jórészt hiába, mert a döntéshozók nagyon sok, a munkavállalókat illetve a társadalmat hátrányosan érintő, 
figyelmeztető jelzést figyelmen kívül hagytak. Elfogadhatatlan a 80%-os bértömeg tervezése, amely jelentős elbocsátásokkal járhat, 
amikor a jelenlegi létszám mellett is túlterheltek az alkalmazottak. Az az elképzelés, hogy az innen eltávolítottak elhelyezkedhetnek 
a versenyszférában gyakorlatilag alaptalan és cinikus. Növekedni fog a jól képzett munkanélküliek száma. Ezt elkerülendő követeljük 
az esetlegesen elbocsátásra kerülő közszolgálati munkavállalók munkaerőpiaci státuszának kezelésére tett kormányzati 
intézkedéseket. A közlemény további része a LIGA honlapján olvasható. 
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Mi lesz a háromezer utcára kerülő köztisztviselővel? 
2016. jún. 20. 

 
Érdekegyeztetés keretében vár választ a kormánytól a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, hogy hány 
munkavállalót bocsátanak el az állami intézmények átszervezésekor - adta hírül 
az Inforádió. A Miniszterelnökséget vezető miniszter legalább háromezer 
embertől válna meg - írta a Hvg.  

„Hivatalosan, érdekegyeztetés keretében tesszük fel azt a kérdést, hogy hány ember 
kerül utcára. Mi nem egy átlagszámot szeretnénk hallani, hanem arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy melyek azok a feladatok az intézményekben, amelyeket nem 
kívánnak ellátni a jövőben az adott szervezeti keretben, és tudni szeretnénk az ehhez 
rendelt létszámot” - mondta Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, 

Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. 
 
 

Szolgálati járandóság, korhatár előtti ellátás: így jár a családi kedvezmény 
2016. jún. 20. 
 

Tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arról, hogy azon 
magánszemélyek, akiknek a korhatár előtti ellátását, illetve szolgálati 
járandóságát a személyi jövedelemadóval – 2015-ben még 16 százalékos – 
csökkentve folyósította a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, hogyan számolhatják 
el az őket megillető családi kedvezményt, írja az adózóna.hu.  

Amennyiben az ellátott korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóságban részesül, és 
gyermeke(i)re tekintettel családi kedvezmény, járulékkedvezmény érvényesítésére 
lenne jogosult, a családi kedvezmény a korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság 
csökkentése terhére érvényesíthető a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz benyújtott 
kérelemben. Az igényelhető összeg meghatározása során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy ha a magánszemélynek a korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság 
mellett más olyan jövedelme keletkezik, amely a családi kedvezmény, családi 
járulékkedvezmény alapját képezheti, a kedvezményt elsősorban e jövedelem 

terhére kell érvényesíteni, s csak a fennmaradó rész kiutalása kérhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.  

A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem, illetőleg hozzájáruló nyilatkozat benyújtásának elősegítése érdekében a NAV 
rendszeresített egy formanyomtatványt, amelyet az adóhatóság honlapjáról lehet letöltetni. Alkalmazása nem kötelező, de 
használatával elkerülhető a kérelem vagy a hozzájáruló nyilatkozat hiányossága miatti hiánypótlási eljárás. (A hivatkozott NAV 
tájékoztató és formanyomtatvány letölthető innen is.) 

FRSZ Országos Sport Horgász Vándorkupa - a szolidaritás jegyében 
2016. jún. 20. 
 

Ismét elmúlt egy év, és vége a télnek nevezett tavasznak. A jobb idő beálltát mutatja 
azt is, hogy már nem csak a nagyon elvetemült horgászatkedvelők állnak a 
vízpartokon egy jó fogás reményében, de beindultak a horgászversenyek is, 
amelyeken mindenki igyekszik megmérettetni magát.  Eljött hát a szokásos FRSZ 
Országos Sport Horgász Vándorkupa ideje is, melyet ez évben is a Vizsoly melletti 
Kacsa-tavon rendezett meg az FRSZ borsod megyei elnöksége.  Az FRSZ Vezető 
tisztségviselői és a Verseny szervezőbizottságának tagjai ez évben a versenykiírás 
közzétételével egy időben - kifejezve a Szakszervezeti Szolidaritást – kiterjesztették 
a résztvevők körét a pedagógusokra. Így fejezve ki, hogy a Független Rendőr 
Szakszervezet szolidáris a pedagógusokkal a télen megkezdett célkitűzésükkel.  A 
versenyt, és ezzel együtt az előhelyezetteknek járó ajándékokat a 
KOCKÁSINGESEK elnevezésű pedagógus csapat nyerte, a Vándorkupát pedig, a 
tavalyi Szabolcs megyéből érkezett csapatot megelőzve, a miskolci kollégák alkotta 
HAL-KAN csapat nyerte el, és Ők birtokolják egy évig. 



 

8 

KEDVEZMÉNYES ÁLLATKERTI BELÉPŐ FRSZ TAGOKNAK 
2016. jún. 9. 
 

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy – a Vám- és Pénzügyi Dolgozók 
Szakszervezetével (VPDSZ) együttműködve – az idei évben is kedvezményes 
belépőket tudunk biztosítani a tagjainak és családtagjaik részére a Fővárosi 
Állatkertbe, felnőttek számára (2.500,- Ft helyett) 1.800,-Ft/fő, gyermek számára 
(1.800,- Ft helyett) 1.200,-Ft/fő, diákok számára (1.800,- Ft helyett) 1.300,-Ft/fő, 
és nyugdíjasok számára (1.800,- Ft helyett) 1.450,-Ft/fő áron. 2 éves kor alatti 
gyermek részére nem kell belépőt vásárolni! A belépőjegyek érvényesek a 
Pálmaházba, az Akváriumba és a térhatású moziba is! A kedvezményes belépők 
2016. december 31-ig szabadon, tetszés szerinti időpontban használhatók 
fel!  Jelentkezési (és utalási) határidő: 2016. június 15. (szerda).  Jelentkezést 
kizárólag FRSZ tagoktól és csak a mellékletként csatolt jelentkezési lap 
kitöltésével fogadunk el!  A jegyek ellenértékét átutalással kell teljesíteni, az 
OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számlánkra. 

Sztrájkra készül a közszolgálati dolgozók szakszervezete 
2016. jún. 9. 
 

Az M1 Híradó szerint sztrájkra készül a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ); a június 
22-én 8 és 10 óra között tartandó munkabeszüntetéshez a polgármesteri 
hivatalokban lévő alapszervezetek közül mintegy száz csatlakozott - közölte szerdai 
sajtótájékoztatóján a szakszervezet elnöke Budapesten. Az állami tisztviselőkről 
szóló, újonnan életbe lépő törvény csak a járási kormányhivatalok tisztviselőinek 
kínál megoldást, amely Boros Péterné szerint azt eredményezheti, hogy az 
önkormányzatoktól a járásokhoz áramlik át a munkaerő és humánerőforrás-krízis jön 
létre az önkormányzatoknál. Hozzátette: már most is jelentős a munkaerőhiány, 
emiatt a szakszervezeti vezető úgy tudja, hogy a korábban a kormány által 
bejelentett mintegy 10 százalékos létszámcsökkentés is most elmarad. Mint mondta, 
a kormánnyal folytatott tárgyalásaikon elhangzott: a járási hivataloknál például 2,5-5 

százalék között mozog a munkaerőhiány. Az MKKSZ azt követeli, hogy az önkormányzati tisztviselők számára a kormány 2016. 
október 1-jétől biztosítson átlagosan 30 százalékos béremelést. 

Pedig már azt hihettük… 
2016. jún. 9. 
 

Pedig már azt hihettük, hogy a kezdeti nehézségek és problémák kiküszöbölésre 
kerültek déli határszéleinken, ahová megyei egységeinket vezénylik, viszik már 
rendszeresen egy-két hétre „védeni határainkat”. Emlékeztetőül: kezdetben komoly 
problémák merültek fel munkatársaink elszállásolásával, élelmezésével és szinte 
mindennel kapcsolatosan, ami a határon történt. Tagjaink általi visszajelzéseket 
szerettük volna megosztani közvetlenül a rendőrség országos vezetésével, de ők 
több hónapon keresztül nem voltak hajlandóak leülni velünk. Csupán akkor, amikor 
a még egyetlen eszközt, ami érdekvédelmi munkánkban a kezünkben maradt, a 
nyilvánosságot nem hoztuk segítségül. Ekkor meg nehezményezték a médiához 
való fordulásunkat… Nos azért volt eredménye ténykedésünknek, mert aránylag 
rövid idő elteltével kezdett normalizálódni a helyzet. Nos, ilyen előzmények után a 
politika a szakmával karöltve úgy döntött, hogy tartós állapotokra kell berendezkedni 
a déli határokon és költség hatékony megoldásokat kell választani. Ennek 

eredménye lett, hogy kibéreltek, vagy tán meg is vettek istállónak tűnő épületeket melyekben „szobákat” alakítottak ki, mint pld. 
Röszke mellett egy fogadó volt istállóját. Jegyzetünk az alábbiakban folytatódik. 
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Az állami tisztviselőkről szóló új törvény előmeneteli rendszere 
2016. jún. 8. 
 

Az új jogszabály egy újabb jogállás- és jogviszony-típust hoz létre, az állami 
tisztviselőkét. A HR/Munkajog cikke a törvény által meghatározott előmeneteli 
rendszer kérdéseit tárgyalja. Az állami tisztviselői jogviszony két jellegzetessége: 
egyfelől az, hogy ez a köz szolgálatára létrejött foglalkoztatási jogviszony, másfelől 
pedig, hogy az állami tisztviselő és az állam között jön létre (nem a közigazgatási 
szervvel tehát). Ez utóbbi újdonság alapozza meg elvi szinten az állami tisztviselő 
közszolgálati igényekhez igazodó rugalmas foglalkoztatását, szabad 
áthelyezhetőségét, foglalkoztatása szolgálati jellegének kidomborítását. Mindez új 
szemléletet tükröz a hazai közszféra munkajogában.  
 
 
 
 

A rejtélyes adótörvény 
2016. jún. 8. 
 

Viszlát munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, bérlet, képzési 
költségek átvállalása, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári hozzájárulás! A 
Parlament elfogadta az adótörvényeket, ám ez további kérdéseket vet fel a 
gyanútlan adóalany számára - olvasható a LIGA honlapján. 

A kormány – ígéretével ellentétben – a beterjesztés előtt nem konzultált a szociális 
partnerekkel. A június 7-én elfogadott adótörvények egészen biztos, hogy további 
vitákra is alapot adnak majd, jelenleg csak néhány gyors észrevételt fogalmazunk 
meg arról, mi az, amit már tudhatunk. És mi az, amit még nem.  

A kormány megszüntetett egy sor jól működő támogatási lehetőséget, például az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztári hozzájárulást, hiszen ez a támogatási forma 
is kikerült a kedvezményesen a munkavállalók részére adható juttatások köréből. 
 

Jön az egészségügyi cafeteria 
2016. jún. 6. 
 

Adómentesen fizethet a munkáltató a dolgozóinak egészségügyi 
szolgáltatásokat, ha megszavazza az Országgyűlés a törvényalkotási bizottság 
által javasoltakat - írja a HR/Munkajog. A közszféra kapcsán emlegetett 200 ezer 
forintos éves limit nem vonatkozna az állami cégek alkalmazottaira, a munkáltatói 
befizetések az önkéntes pénztárba béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 
meghatározott juttatások lesznek.  Az új szabályozás többszörösen hozná nehéz 
helyzetbe az egészségpénztárakat, hiszen az egészségpénztári támogatás – a többi 
önkéntes pénztári támogatással együtt – kikerül a béren kívüli juttatások köréből és 
úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatás 
lesz. Ez jóval kedvezőtlenebb adózási feltételeket jelent a jelenleginél: 34,51 
százalékos helyett 49,98 százalékos lesz az összes közteher. Az FRSZ a 
rendvédelmi dolgozókat sújtó kétszeres negatív diszkrimináció miatt - a 
hatátályos szabályozáson túl - a tervezett módosításokat is elutasítja - 
részletek itt. 
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Nem csak mi mondjuk: Ócska és arcpirítóan drága a rendőri egyenruha 
2016. jún. 6. 

 
Harminchétezer forintba kerül az a rabok által készített gyakorlóbakancs, ami 
egy készenléti rendőr szerint a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető 
taktikainak, és ez csak egy példa a sok közül - írja a Magyar Nemzet. A 
Belügyminisztérium szerint ugyanakkor a rendőr vehet máshol jobb terméket, de azt 
is elismerték, hogy az egységes megjelenés érdekében a hivatásos állomány 
tagjainak a rendszeresített viseletet kell hordaniuk.  

A felszerelés nemcsak drága, de még ócska is – ez a sommás vélemény hangzik 
el, amikor egy (természetesen neve elhallgatását kérő) vidéki civil ruhás rendőrnél 
érdeklődött a lap, a fülükbe jutott pletykákról. Ezek arról szólnak, hogy gyakorlatilag 
a teljes állomány háborog az egyenruhák és egyéb eszközök – hogyan is 
fogalmazzunk? – ár-érték aránya miatt. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ az utóbbi években több alkalommal is tiltakozott 
az egyenruhák minnőségi problémái, árazásuk és az egyenruhacserék 
indokolatlansága miatt. Ezekről itt, itt és itt olvashatnak az érdeklődők. 
 
 

Kúria: határozat a soron kívüli alkalmassági vizsgálat elrendelése 
tárgyában 
2016. jún. 6. 

 
A Kúria honlapján közzétett jogeset szerint a városi rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályának vezetője jelentést tett a rendőrkapitányság vezetője részére, s ebbe a 
felperes tevékenységére, munkatársaival való kapcsolatára hivatkozva kérte, hogy 
a rendőrkapitányság vezetője fontolja meg a felperes soron kívüli pszichikai 
alkalmassági vizsgálatának az elrendelését. A rendőrkapitányság vezetője az iratra 
rávezette, hogy azzal egyetért, s azt aláírta. Ez alapján közel három hónappal 
később arra utasították a felperest, hogy soron kívüli alkalmassági vizsgálaton 
jelenjen meg. A felperes az irattal szemben szolgálati panaszt terjesztett elő, melyet 
az alperes elutasított. A felperes keresetet terjesztett elő, melyben annak 
megállapítását kérte, hogy az intézkedés jogszabályba ütközött, mivel a vizsgálat 
elrendelését tartalmazó indokolt írásbeli határozatot számára nem kézbesítettek, 
csupán a vizsgálatra hívták be. Az ügy kölcsönös jogorvoslati kérelmek után a Kúria 

elé került, mely határozatában rámutatott, hogy: A soron kívüli alkalmassági vizsgálat elrendelése jogszabályban előírt 
feltételekhez kötött, azonban egymagában annak megsértéséhez nem fűződik önálló szankció. A hivatásos állomány tagja a 
minősítési, valamint a FÜV eljárás során meghozott elsőfokú döntéssel szemben fellebbezésre jogosult. Az elrendelés jogszabályi 
feltétele az eljárás befejezése előtt pótolható, így megállapítási kereset előterjesztésének az elrendeléssel összefüggésben nincs 
helye. 

Sok juttatásnak inthetünk búcsút a készpénzesített cafeteriával 
2016. jún. 3. 

 
Sok kedvelt juttatás eshet áldozatul a cafeteria készpénzesítésének - írja a Piac 
és Profit. Az iskolakezdési támogatás, a BKV bérlet és például az önkéntes pénztári 
juttatások adóterhe is jelentősen nő. De a beadott javaslat szerint az Erzsébet 
utalvány is drágább lesz, bár annak megőrzéséről nyilatkozott a kormány. A 
kormány benyújtotta a Parlament Törvényalkotási Bizottságának a tavaszi 
adócsomag módosító javaslataként az új cafeteria-szabályokat, azokat az illetékes 
bizottság meg is tárgyalta, az anyag azonban cikkünk megejelenésekor még sem 
érhető el az Országgyűlés honlapján. A LIGA Szakszervezetek sajnálatosnak 
tartja, hogy a Kormány korábbi ígéretét megszegve úgy nyújtotta be javaslatát 
a Parlament Törvényalkotási Bizottsága elé, hogy arról érdemben előzetesen 
nem egyeztetett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 
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(VKF) a szakszervezetekkel. A LIGA súlyos hibának tartaná az öngondoskodást és egészségmegőrzést szolgáló önkéntes pénztári 
támogatási rendszer megszüntetését.  
 
Változatlanul nem támogatják az ún. béresítést, mivel ez a megoldás egyrészt csökkenti a társadalombiztosítási rendszer bevételét, 
másrészt csökkenti a munkavállalók várható nyugdíját. Figyelembe véve a nyugdíjrendszer jelenlegi állapotát, inkább a vonatkozó 
országgyűlési határozattal összhangban az önkéntes nyugdíjpénztárak megerősítésére lenne szükség. A konföderáció reméli, hogy 
csak félreértés a közleménynek az a kitétele, miszerint a javaslat más szabályokat állapítana meg a versenyszféra és a közszféra 
dolgozóira. A LIGA Szakszervezetek számára nyilvánvaló, hogy ez súlyosan diszkriminálná a közszféra 
munkavállalóit. Erre korábban már az FRSZ is felhívta a figyelmet. Ráadásul a diszkrimináció kétszeresen is súlytaná a 
rendvédelmi dolgozókat. A mellet ugyanis, hogy a cafetéria keret összege a civil szféráéhoz viszonyítva 200 ezer forinttal lenne 
kevesebb, a hatályos szabályok még a juttatás közterheit is a munkavállalókra terhelik. Ennek következtében a rendvédelmi dolgozók 
a civil szféra cafetériájának a harmadát (148 ezer forintot) kaphatnák meg a valóságban nettó összegben. A Magyar Szakszervezeti 
Szövetség véleménye szerint is egyértelműen rosszabbul járnak a dolgozók, ha a parlament elfogadja a kormánynak a 
cafeteria-rendszer átalakítását célzó javaslatait, ezért (a Ligához hasonlóan) ők is azonnali és érdemi egyeztetést kezdeményeznek.  

A minimálbér emelés valódi nyertese: az állam 
2016. jún. 2. 

 
A köz/média általában a bruttó minimálbért emlegeti, a dolgozó pedig csak a nettót 
érzékeli. Míg a nettó növekedése 27,7 %, addig az államnak befizetett összegé 73,8 
%! Joggal állapítható meg, hogy az elmúlt hét évben a minimálbér emelés 
legnagyobb nyertese nem a dolgozó, hanem maga az állami költségvetés volt. Ezen 
időszak alatt az infláció közel 25 %-ot ért el, így a minimálbér reálértékének 
növekedése valójában nem következett be - olvasható a Közszolgálati 
Szakszervezetek Szövetségének közleményében.  

2016-ban a magyar minimálbér bruttó értéke 111 000 Ft, nettó tartalma 73 815 Ft, 
az államnak fizetendő adó és járulék 68 820 Ft. A munkaadó összes bérköltsége 142 
635 Ft. 2009-ben a bruttó 71 500 Ft, a nettó 57 815 Ft, az államnak fizetett 39 588 
Ft, a munkaadói összköltség pedig 97 403 Ft volt. Hét év alatt a nettó 27,7 %-kal, a 
bruttó 55,2 %-kal, az államnak befizetett rész 73,8 %-kal, a munkaadói összes 
költség pedig 46,4 %-kal nőtt. Az "állami mohóság" 2011-2012. között 32,4 %-kal 
megugrott! 
 
 
 

Megjelent az állami tisztviselőkről szóló törvény 
2016. jún. 2. 

 
A Magyar Közlöny 76. számában megjelent az államit tisztviselőkről szóló 
2016. évi LII. törvény. Az új jogszabály a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
állami tisztviselőinek és ügykezelőinek szolgálati jogviszonyát szabályozza úgy, 
hogy a hatályos közszolgálati tisztviselői törvénytől (Kttv.) eltérő jogállást és az 
előmenetelhez kapcsolódó, sávosan emelkedő illetményrendszert vezet be a 
hatálya alá tartozók számára. Az állami szolgálati jogviszonyban az új törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában egyébként továbbra is a Kttv. szabályait kell 
alkalmazni.  A törvény jelentősen átalakítja az érintettek bérét, amelyet így a jövőben 
az előmeneteli fokozatokhoz tartozó sávok alsó és felső határai között 

kell meghatározni. Ezzel megszűnik az a jelenlegi gyakorlat, amelyben az állami tisztviselők fizetése egy alapilletményből, valamint 
annak kiegészítéseiből és pótlékaiból áll.  
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Nem jó munkahely a szombathelyi 112-es központ, rossz a munkarend és 
megalázóan kevés a fizetés 
2016. jún. 2. 

 
"Amennyire nem számíthatnak anyagi, ugyanannyira nincs erkölcsi 
megbecsülés sem" - panaszolta el a Szombathelyi Hívásfogadó Központ egyik 
volt munkatársa a Nyugat.hu hírportálnak.  neve elhallgatását kérő volt operátor 
az elmúlt időszakig a szombathelyi 112 központban, kint a Söptei úton dolgozott, 
azonban az alacsony fizetés, a plusz juttatások hiánya és a lehetetlen 
munkabeosztás miatt megelégelte az ORFK kötelékét. Felmondott. És állítása 
szerint nem volt egyedül. Elpanaszolta azt is, hogy a beérkező hívásokat fogadó 
operátoroknak nincs lehetőségük kipihenni magukat, a megszakítás nélküli 
munkarendben négy hétvégéből hármat kell végigdolgozniuk, mindezt havi nettó 108 
ezer forintért. A hírportál megkereste az ORFK-t is, akik szerint nem igaz, hogy 
operátoroknak nincs lehetőségük kipihenni magukat, és nem alacsony a 
fizetésük. 

Emlékezetes, hogy az FRSZ tavaly novemberben a szombathelyi, valamint miskolci Hívásfogadó Központban dolgozó 
munkavállalók képviseletében kollektív szerződés megkötését kezdeményezte az ORFK rendészeti főigazgatójánál. 
Javaslatunkra reagálva Halmosi tábornok úr az ORFK Hivatala jogi és a Gazdasági Főigazgatóság pénzügyi állásfoglalást 
kérte. Azóta érdemi előrelépés az ügyben nem történt... 

Egy kis cafetéria matek - avagy a rendőrségen dolgozók is tagjai a 4 millió 
magyar munkavállalónak? 
2016. jún. 2. 
 

Az elmúlt napokban a csapból is cafetéria folyt!  A kormányzati propagandából 
megtudhattuk, hogy "Brüsszel gyakorlatilag szétzúzta a magyar cafeteria-
rendszert", de bátor kormányunk megmenti azt nekünk. (Valójában az Európai 
Bizottságnak nem azzal volt problémája, hogy a béren kívüli juttatásokat utalványon 
és kártyán kapják a dolgozók, hanem hogy a cafeteriához kapcsolódó adó- és 
egyéb jogszabályok diszkriminálták a piac korábbi szereplőit, ezzel uniós 
jogokat sértve!) Szánkba rágták azt is, hogy az alkalmazottak kedvezményes 
adózás mellett évente 100 ezer forintot kaphatnak készpénzben, ezen felül a 

közszféra alkalmazottjainak 100 ezer forintot, a magánszféra dolgozóinak 350 ezer forintot utalhat Szép-kártyára a munkáltató. A 
közlemény szerint a munkavállalónak semmit nem kell fizetnie a juttatás után, mivel a munkáltató fizeti meg a 
kedvezményes közterhet. A foglalkoztató a jutatott összeg 1,19-szere után fizeti meg a 15%-os személyi jövedelemadót és a 14%-
os EHO-t. Ennyi a "jó" hír, ami a közlemény szerint 4 millió magyar munkavállóra vonatkozik. 

Bízunk benne, hogy mindez, a rendvédelmi szervek hivatásos, közalkalmazotti és munkavállalói állománya esetében is igaz 
lesz. Jelenleg ugyanis nem az! A rendőrség személyi állománya esetében ugyanis a juttatás éves összege biztosít fedezetet az 
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, rendvédelmi szervet terhelő közterhek megfizetésére is! Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a 
2012. óta változatlanul 200 ezer forintos cafetéria keretből a rendőrség munkavállalói idén ténylegesen csak 148.688 forintot, illetve 
annak megfelelő utalványokat kaphattak kézhez! A cafetéria közterheinek munkavállalókra terhelése ellen az FRSZ évek óta 
tiltakozik, és minden évben kezdeményeztük a hátrányosan megkülönböztető szabályok módosítását, és a civil szférában 
dolgozókkal azonos rendszer alkalmazását. Javaslataink, kezdeményezéseink falra hányt borsóként peregtek le a 
Belügyminisztériumról. Amennyiben a hangzatos bejelentések ellenére jövőre sem változik a rendőrségre vonatkozó szabályozás, 
akkor a közleményben emlegetett cafetéria keret pénzbeni része 100 ezer helyett a valóságban még 75 ezer forint sem lesz! Abból 
pedig még egy éves BKV bérlet sem lehet megvenni! Pedig 2010-ben a cafetéria keret még 251 ezer forint volt, és a BM a 
szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján azon felül biztosította a helyi utazási bérletet, a ruhapénzt (a 
hivatásosoknak), az iskolakezdési támogatást, valamint a fogpótlás és a szemüveg költségtérítést. 2012-re – az 
életpályamodell bevezetésének jegyében – a cafetéria keret 200 ezer forintra csökkent, és már csak annak terhére lehet kérni a 
bérletet és az iskolakezdési támogatást is, a ruhapénz felét visszatartják. Kár, hogy nem a 2010-es cafetéria rendszer megmentését 
tűzték ki célul! Bízunk benne, hogy a kormányzat nem csak Brüsszeltől menti meg a cafetéria rendszert, hanem attól is, hogy a 
rendőrség munkavállalóira kétszeresen is diszkriminatív szabályozás vonatkozzon! Ellenkező esetben kollégáinknak (a reájuk 
hárított közterhek levonása után) be kell érniük a civil szférában adható keret harmadával! 
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Cafetéria: évi 100 ezer készpénzben 
2016. jún. 1. 
 

Elkészítette a béren kívüli juttatások átalakításáról szóló javaslatát a 
Nemzetgazdasági Minisztérium – tudta meg a Magyar Idők. A lapnak Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta: az alkalmazottak kedvezményes 
adózás mellett évente százezer forintot kaphatnak készpénzben. Ezen felül a 
közszféra munkavállalói további százezer, a versenyszféra dolgozói pedig 350 ezer 
forinthoz juthatnak Szép-kártyán.  A minisztérium előterjesztése nyomán a jövőben 
két típusú béren kívüli juttatás illetheti meg kedvezményes adózású keretek között 
az alkalmazottakat: a készpénz-kafetéria mellett Szép-kártyára kaphatnak még 
összegeket a dolgozók.  A javaslat más szabályokat állapítana meg a versenyszféra 
munkavállalói és a köz alkalmazásában álló személyek kapcsán – mondta Varga 
Mihály. A köz- és a magánszféra közötti, FRSZ véleménye szerint indokolatlan 
különbségtétel okát nem közölte a miniszter... 

Kemény munka lesz helyrehozni a károkat Gaskó habzsi-dőzsije után 
2016. jún. 1. 

 
Súlyos erkölcsi károkat okozott Gaskó István volt Liga-vezető, de a 
kifogásolható ügyletei – például a luxusautója, illetve a borsos benzin- és 
szállodaszámlái – az utóda szerint kizárólag vasúti érdekszövetségekhez 
köthetők - írja a Népszabadság. A konföderációt anyagilag tehát nem rövidítette 
meg, viszont a szervezet hitelességének visszaszerzése érdekében az új elnök 
szerint sokat kell dolgozni. Vitathatatlanul nehéz örökséggel, nehéz időszakkal kell 
szembenézniük, de a tagszervezetek támogatásával próbálják kezelni ezt a helyzetet 
– nyilatkozta a lap kérdésére Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek 
múlt héten megválasztott új elnöke. A konföderáció gazdálkodását tételesen 
megvizsgálják – közölte az érdekvédő. Erre a múlt héten kérte fel a 
felügyelőbizottságot, azt viszont már most kijelentette: az eddigi adatok szerint a Liga 
a rendelkezésére álló forrásokat szabályosan használta fel, így az uniós 
támogatásokat is, bár ez utóbbiakkal kapcsolatban egyelőre nyomozás folyik.  

 

2016. május  

A Liga többéves bérfelzárkóztatási programot dolgoz ki a 
társkonföderációkkal 
2016. máj. 31. 
 

A Liga Szakszervezetek többéves bérfelzárkóztatási programot dolgoz ki, a 
tervek szerint a társkonföderációkkal közösen - mondta a Liga új elnöke a 
konföderáció jövőjéről tartott sajtótájékoztatón hétfőn, Budapesten. Doszpolyné 
Mészáros Melinda kiemelte: azt szeretnék, ha a minimálbér a 8 órás teljes 
foglalkoztatás esetén elérné a létminimum szintjét. Ennek érdekében a 
szakszervezet erősíteni akarja kapcsolatait a munkaadói és a munkavállalói 
szervezetekkel - tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta: a Liga, a 
társkonföderációkkal együttműködve, meg szeretné mutatni a munkavállalóknak, 
hogy kész és képes kiállni a dolgozói érdekekért.  
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Mégis készpénzben járna a cafeteria egy része 
2016. máj. 30. 
 

A kormány arra kérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, vizsgálja meg 
a következő napokban, hogyan lehetséges készpénzesíteni a cafeteriát - 
közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter - írja a 
Tőzsdefórum. A tervek szerint a magánszektorban adható 450 ezer forintos 
cafeteriát úgy alakítanák át, hogy abból 100 ezer forint készpénz lenne, 350 ezer 
forint pedig SZÉP-kártyára kerülne. A közszférában 200 ezer forintban maximált 
cafeteriából 100 ezer forintot fizetnének készpénzben, 100 ezret pedig SZÉP-
kártyára. Varga Mihálynak ezt a lehetőséget kell megvizsgálnia. A szakszervezetek 
szerint a kormány átgondolatlanul és előkészítetlenül nyúl a munkavállalók 
nagy tömegeit igen érzékenyen érintő kérdéshez, és sok a témával kapcsolatos 
csúsztatás is - írja a Népszava. A "pénzesítés" ügyes trükknek tűnik, amelynek 
révén a bérszínvonal úgy emelkedne meg, hogy senki sem kapna egy forinttal sem 
többet, mint eddig. Ez nem csak azért aggályos, mert félrevezető, hanem azért is, 

mert módot ad a valóságos béremelések elodázására - érvel a SZEF. 

A hivatásos életpálya apró betűs záradéka: évekig tartó helyben járás 
2016. máj. 30. 

 
A közelmúltban megkereséssel fordultunk az ORFK irányába az új Hszt. 
hatálybalépése óta a beosztás változások, azon belül is főként a magasabb 
beosztásba történő kinevezések során tapasztalt problémák miatt. Több kolléga 
jelezte ugyanis, hogy magasabb besorolású beosztásba a miatt nem nevezik ki őket, mert 
az ahhoz szükséges szolgálati idővel még nem rendelkeznek.  Az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének válasza szerint az új Hszt. ide vonatkozó 
szabályai egyértelműen fogalmaznak, vagyis a más, magasabb beosztásba 
kinevezés kogens, kivételt nem engedő feltétele, hogy a hivatásos állomány 
tagjának a beosztás ellátáshoz szükséges képesítési és alkalmassági feltételeknek 
meg kell felelnie. Megállapíthatjuk tehát, hogy az új Hszt. az életpályát, vagyis az 
előmenetelt oly módon biztosítja, hogy az előre haladást lelassítja. Jó lenne, ha ezt a 
rendőri szervek által közzétett álláshirdetésekben/pályázatokban is kifejezetten 
kiemelnék, mert így elkerülhető lenne a kollégák hitegetése. A legtöbb felhívás ugyanis 
azt a lényeges feltételt, hogy hány év szolgálati idő szükséges a beosztás betöltéséhez, 
nem tartalmazza. 

 
 
 
 

Jobb későn, mint soha - a BM május végén reagált egy januári 
javaslatunkra 
2016. máj. 30. 

 
Május közepén adtunk hírt arról, hogy a Belügyminisztérium egy 
rendelet és egy utasítás kiadásával módosította a lakhatási támogatásokra 
vonatkozó szabályokat. A megjelent lakásügyes szabályokat módosító normák 
tervezeteiről korábban a kormányzati honlapról szereztünk tudomást, mivel azokat 
kifejezetten a szakszervezeteknek nem küldték meg véleményezésre. Ennek 
ellenére január végén javaslatainkat, észhrevételeinket megküldtük a 
minisztériumnak, arra azonban csak most, cikkünk megjelenése és a 
jogszabály kiadása után reagáltak. Annak örülünk, hogy honlapunkat a 
minisztáriumban is olvassák, annak kevésbé, hogy a közvetlen párbeszéd csak 
akadozva működik... 
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Női elnök a LIGA Szakszervezetek élén: Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda 
2016. máj. 30. 
 

Doszpolyné Mészáros Melinda lett a Liga Szakszervezetek (Liga) új elnöke, 
miután megszerezte a szavazatok 72,5 százalékát a Liga Tanács csütörtöki 
ülésén. A tisztséget az új elnök 2017 decemberéig tölti be. Az új elnök elmondta, 
szeretné, hogy a konföderáció a jövőben jobban segítené a tagszervezetei 
munkáját, ezért, felkérésére a szervezet Érdekvédelmi Osztálya a közeljövőben 
megkeresi a LIGA tagszervezeteit, hogy egyeztessen az ágazatot érintő 
problémákról, a szakszervezetek javaslatairól, igényeiről - olvasható a LIGA 
honlapján. Történelmi pillanathoz érkezett a magyar szakszervezeti mozgalom, 
mivel először került női elnök egy konföderáció élére, Doszpolyné Mészáros 
Melinda korábbi főtitkár, vezető jogtanácsos személyében - olvasható a 
Magyar Hírlapban. Az elnök asszony céljai között szerepel a többéves 

bérfelzárkóztatási program kidolgozása, az eddigi bérrendezésekben nem érintett ágazatok helyzetének kezelése, egy 
igazságosabb, a társadalmi igényeknek jobban megfelelő személyijövedelemadó-rendszer kialakítása, valamint hogy korrekt és 
konstruktív partnerként folytatassák a kormánnyal a megszakadt tárgyalásokat a munka törvénykönyve és a sztrájktörvény 
módosításáról és a korhatár előtti ellátások újragondolásáról. Emellett Mészáros Melinda fontosnak tartja a szakszervezetek 
általános megítélésének javításával egyidejűleg a munkavállalók szakszervezetekbe vetett bizalmának visszaszerzését.  

A felmentési korlátozás alatt álló közalkalmazott jogviszonyának 
megszüntetése 
2016. máj. 30. 
 

A nem megfelelő munkavégzés felmentési okra alapított felmentés 
tekintetében is vizsgálni szükséges, hogy fennáll-e a különösen indokolt eset, 
amennyiben a közalkalmazott felmentési korlátozás alatt áll – írja a 
HR/Munkajog a Kúria egyik eseti döntését ismertető cikkében. A Kúria kiemelte, 
hogy a felmentési korlátozások nem tiltják meg a felmentést, csupán bizonyos 
többletkritériumtól, különleges feltételek fennálltától teszik függővé azt. Az ilyen 
többletfeltételek hiányában közölt felmentés azonban jogellenesnek tekinthető. A 
Kúria szerint a törvény két különálló kötelezettséget ró a felmentési korlátozások 
fennállta esetén a munkáltatóra. 
 
 

Amit tudni érdemes: a nyugdíjbiztosítási adategyeztetésről és a munkajogi 
megállapodások érvénytelenségéről 
2016. máj. 26. 

 
Mára már közismertté vált a nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási 
szervek által folytatott adategyeztetési eljárás célja és folyamata, vagyis a 
születési év alapján képzett ütemterv szerinti hivatalbóli adategyeztetés a 
biztosítottak, volt biztosítottak társadalombiztosítási szerv nyilvántartásában 
szereplő szolgálati idejéről – írja az ado.hu. A polgári jogban, ha egy megállapodás 
érvénytelen, akkor az azt jelenti, hogy bírói úton nem kikényszeríthető, vagyis az 
érvénytelen ügyletnek nincs kötelemkeletkeztető hatálya. A munkajog 
érvénytelenségi rendszere polgári jogi szabályokra épül, ám figyelembe veszi 
a munkajog, mint speciális jogág sajátosságait - írja a HR/Munakjog. 
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Kedvezményes Családi Nyaralás a Villányi borvidéken 
2016. máj. 25. 

 
Tagjaink számára 20% kedvezmény vehető igénybe a Hotel Cabernet SZÉP 
kártyával is fizethető, programokkal és gasztronómiai élményekkel teli Családi 
Nyaralás programajánlata. A színes programok (gyümölcsszedés, lekvárfőzés, 
állatsimogató, strandbelépő) mellett esténként a gyermekfelügyeletet is biztosított, 
így a szülők is ki tudnak kapcsolódni a nyaralás során. Az ajánlat részletei 
itt olvashatóak.  

 

FONTOS, hogy a kedvezmény igénybevételéhez, az ajánlatkérés/foglalás során 
a "Promóciós kódot" kell megadni, amit tagjaink helyi tisztségviselőinktől, 
vagy Központi Koordinációs Irodánktól igényelhetnek.  
 
 

MÁR CSAK NÉHÁNY SZABAD NYÁRI BEUTALÓ MARADT 
APARTMANJAINKBA 
2016. máj. 25. 

 
Felhívjuk tagjaink és tisztségviselőink figyelmét, hogy már csak néhány szabadon 
igényelhető nyári (főszezoni) beutalónk maradt a Hajdúszoboszlón és 
Harkányban található apartmanjainkba. A regisztráció jelentkezési sorrendben 
történik!  A beutalók térítési díja (a résztvevők számától függetlenül): FRSZ tagok 
és LIGA szakszervezeti tagok számára 40 ezer Ft/turnus/apartman, FRSZ 
tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozóknak 45 ezer 
Ft/turnus/apartman. A beutaló térítési díja nem tartalmazza a helyben, 
készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót! A turnusok 7 naposak, keddtől keddig 
tartanak. Teljes körűen felszerelt apartmanjaink egyidejűleg 5 fő 
számára biztosítanak szálláslehetőséget. További részletek és időpontok itt! 

Új illetményrendszer az állami tisztviselőknek 
2016. máj. 25. 
 

Az állami tisztviselőkről szóló jogszabályt 140 igen vokssal, 36 nem ellenében 
szavazta meg az Országgyűlés a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami 
tisztviselői és ügyintézői szolgálati jogviszonyának szabályozására - írja a 
HR/Munkajog. A változtatás értelmében az állami tisztviselők fizetése nem 
alapilletményből, valamint kiegészítésekből és pótlékokból áll, amelytől 
"eltéríthették" a munkavállalót, hanem az előmeneteli fokozatokhoz tartozó sáv alsó 
és felső határa között állapítják meg azt. Változik az állami tisztviselők előmeneteli 
rendszere is: egy általános és egy kiemelt ügyintézői osztályba, azon belül pedig 
több fokozatba lehetnének besorolhatók. Az első előmeneteli fokozatban minden 
ügyintézőnek három évet kell eltöltenie, majd a következőben nyolcat, míg a 

negyedik eléréséhez összesen huszonöt év állami szolgálati jogviszonyra lesz szükség. 
  



 

17 

 

A kinevezéstől eltérő beosztást ellátó hivatásosok ébresztő! 
2016. máj. 24. 
 

2016. áprilisában megszületett a SZSZB MRFK-val az egyezség, s a tegnapi 
napon kifizetésre is került közel 70 (fő) határrendésznek az ügyeletesi 
feladatokért járó illetménykülönbözet! Ennek összege átlagosan 350.000 Ft 
körüli. Te mire költenéd???? Hosszú pereskedést követően a Nyíregyházi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Nyíregyházi Törvényszék, majd a Kúria 
ítéletei is egyöntetűen állapították meg, hogy az ügyeletesi beosztást ellátó 
határrendészek ellentételezésre jogosultak.  
 
Az ítéletek hatására sikerült a főkapitánysággal megegyeznünk és a több tucat 
perben egyezséget kötni. Az egyezség lényege alapvetően az, hogy azon napokra, 
amikor szakszervezeti tagjaink ügyeletesi szolgálatot láttak el, az ügyeletesi és az 
eredeti beosztásuk közötti illetmény különbözetére jogosultak, levonva belőle a kapott 
ügyeleti pótlékot. További részletek az alábbiakban! 
 
 
 
 
 

Liga Kedvezmény a Fővárosi Nagycirkusz Atlantisz Gyermekei előadására 
2016. máj. 24. 
 

A Fővárosi Nagycirkusz Atlantisz gyermekei előadása igazi kuriózum a magyar 
cirkuszművészet történetében. A Magyarországon még soha nem látott különleges 
technikának köszönhetően igazi, egyedülálló vízi cirkuszi show-t mutatunk be. Az 
ismerős porond hol fényjátékos szökőkúttá, hol csendes tóvá, hol háborgó 
tengerré változik át – így egészítve ki a fellépő művészek csodálatos produkcióit. 
Mindez pedig egy olyan látványos és varázslatos világgá áll össze, melynek képei 
és jelenetei elkísérnek minket életünk végéig. A kedvezmény mértéke: március – 
június: 40% hétköznapokon, 25% hétvégeken! A kedvezmény kizárólag előzetes 

igénylés, foglalás után érvényesíthető! Foglalási igényeket hétköznapokon 9.30-16 óra között várom e-mailben a Jegyrendelő 
Nyomtatvány visszaküldésével. Pénteken 13h-ig lehet leadni az aktuális hétvégére rendelést. Az ezt követő rendelések következő 
hétfőn kerülnek feldolgozásra. További részletek a mellékelt tájékoztatóban, a jegyrendelő nyomtatvány letölthető innen. 

VODAFONE LIGA FLOTTA - ELŐFIZETÉSI DÍJ OPTIMALIZÁLÁSA 
2016. máj. 23. 
 

Felhívjuk tagjaink és tisztségviselőink figyelmét, hogy a Vodafone Liga flotta 2 
tarifacsomagjában a legkedvezőbb (legolcsóbb) kedvezményes havi előfizetési díj 
akkor érhető el, ha a tag a számlát átutalással egyenliti ki (E-Pack). Amennyiben 
csekkes befizetés történik a Vodafone alapszabálya alapján + 500 Ft költség kerül 
felszámításra SIM kártyánként, így a telefonszámokhoz tartozó elöfizetési díj az 
optimálisnál magasabb lehet. További információk honlapunkon, részletesebb 

tájékoztatás pedig tisztségviselőinktől kérhető. 
  



 

18 

 

Esőbeállókat kaptak a határokat védő rendőrök 
2016. máj. 18. 
 

Az M5-ös autópálya röszkei határátkelőhelyének közelében, húsz kilométernyi 
szakaszon 47 esőbeállót létesített a rendőrség - írja az Index. A "szolgálatot 
teljesítő erők fizikális feltételeinek javítása érdekében" épültek a féltetők. 
Pihenősátraik állítólag korábban is voltak, most a drótakadályok és kerítések mellé 
állítottak fel esőbeállókat. Az ügy előzménye, hogy március végén arról 
számolt be több média is, hogy a határok őrzői kénytelenek voltak maguknak 
kukászacskóból kőkorszaki kunyhókat tákolni, hogy ne ázzanak szét. Száva 
Sándor alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság mélységi migrációs 
osztályának helyettes vezetője szerint a beállókat két hónapja kezdték tervezni a 
1,5×2 méteres, trapézlemez tetejű, négy lábon álló, ülőpaddal ellátott menedékeket. 
Olyan szakaszokra helyezték őket, ahol gyalogos járőrök adnak szolgálatot. 
 

Miért akadályozza a rendőrség az új Hszt-re hivatkozással a hivatásos 
állomány előmenetelét? 
2016. máj. 18. 

 
Számos jelzés érkezett szakszervezetünkhöz azzal kapcsolatban, hogy sok kolléga más, magasabb 
beosztásba helyezése amiatt nem realizálódik, mert az új, magasabb beosztás fizetési fokozatához 
nincs szorzószám rendszeresítve. Nem egy esetben ráadásul pályázat útján elnyert beosztásba 
kinevezés hiúsul meg e miatt. Ezen eljárás véleményünk szerint figyelmen kívül hagyja a 2015. évi 
XLII. törvény (új Hszt.) 358. § (1) bekezdését, mely szerint, amennyiben a hivatásos állomány 2015. 
július 1-jén szolgálati viszonyban álló tagja által betöltött beosztás besorolási kategóriájában a 
szolgálati évek alapján megállapítható fizetési fokozathoz nem tartozik szorzószám, úgy az adott 
besorolási kategória szerinti legelső fizetési fokozat szerint kell/kellett az alapilletményt 
megállapítani.  
 
 

A téves joggyakorlat megszűntetése érdekében az ORFK Humánigazgatási Szolgálatához fordultunk, figyelemmel arra is, hogy a 
kormányzati propaganda szerint az új Hszt. megalkotásának egyik kiemelt célja éppen az állomány kiszámítható előmeneteli 
rendszerének kialakítása és biztosítása volt. Ezzel a fenti munkáltatói álláspont szöges ellentétben áll! További részletek 
átiratunkban, itt. 
 

Módosultak a lakhatási támogatással kapcsolatos egyes szabályok 
2016. máj. 17. 

 
A Belügyminisztérium egy rendelet és egy utasítás kiadásával módosította a lakhatási 
támogatásokra vonatkozó szabályokat. A most megjelent lakásügyes szabályokat módosító 
normák tervezeteiről korábban a kormányzati honlapról szereztünk tudomást, mivel azokat 
kifejezetten a szakszervezeteknek nem küldték meg véleményezésre.  
 
Ezt, valamint a személyi állomány tagjai szempontjából hátrányos változtatásokat kifogás 
tárgyává is tettük. Így tiltakoztunk az ellen, hogy a jogszabály módosítással az állami tulajdonú 
belügyi vagyonkezelésű lakás lakbére 2016-tól egy év alatt, két lépcsőben ugyan, de több mint 
a kétszeresére emelkedett volna. Erre végül is nem került sor, a többi észrevételünket azonban 
figyelmen kivül hagyták. 
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9 FRSZ javaslat az állomány érdekében 
2016. máj. 17. 

 
Szakszervezetünk a belügyminisztériumhoz fordult a 12 alkalmas utazási kedvezményre vonatkozó 
jogszabály módosítása, a rendvédelmi ágazati pótlék munkavállalókra történő kiterjesztése, illetve a 
munkavállalói állomány általános bérrendezése érdekében. Az új Hszt. vonatkozásában kezdeményeztük a 
készültség fogalmának jogszabályi meghatározását, a munkaközi szünet időtartamának szolgálatteljesítési 
idővel arányos sávozását, a tűzszerészi feladatokat ellátók többletfelelősségének, - illetve 
kötelezettségének országosan egységes ellentételezését, a heti 2 óra sportcélú szolgálatmentesség 
törvényi szinten történő szabályozását, valamint az RSZKI tanulóidő sorkatonai szolgálatként való 
elismerését, beszámítását. 

 

 

 

Immár a Kúriai ítélet is kimondta, hogy a járőrparancsnoki feladat 
főhatárrendész beosztásba tartozó, ezért az ezt ellátóknak jár a 
többletdíjazás! 
2016. máj. 17. 

 
A járőrparancsnoki feladatellátás attól függetlenül megállapítható, hogy tagunk ilyen 
személyzeti parancsot nem kapott, illetve, hogy ilyen üres beosztást az állománytábla 
egyáltalán tartalmaz-e. Ezen személyzeti feladatok ugyanis a fegyveres szerv 
érdekkörébe és feladatkörébe tartoznak, ezek elmulasztása, illetve a ténylegesen 
végzendő beosztások állománytáblában történő feltüntetésének elmulasztása a 
hivatásos hátrányára nem szolgálhat. A két fenti beosztás feladatköre és felelőssége 
eltérő, így ezek elhatárolásának szükségessége és azok eltérő besorolása 
többletdíjazást (az eset körülményeitől függően illetménykülönbözetet vagy 
megbízási díjat) eredményez. 
 

Aktuális MAKASZ hírek 
2016. máj. 13. 
 

A MAKASZ kedvezménykártya az élet majd minden területére kiterjedő 
kedvezményeket biztosít, egyedülálló módon csak a társadalmi 
szervezetek (szakszervezetek, kamarák, egyesületek, szövetségek) 
tagjai számára. Aánljuk tagjaink figyelmébe a MAKASZ aktuális hírlevelét, mely a 
Praktiker, a Vodafone és az Aquaworld által nyújtott kedvezményekről ad bővebb 
tájékoztatást. A hírlevél letölthető innen. További információ az FRSZ Makasz 

kártyáról és a kiemelt kedvezményekről itt! 

10 % LIGA kedvezmény az Accent Hotels szállodáiban 
2016. máj. 13. 

Az Accent Hotels és a LIGA SZAKSZERVEZETEK között létrejött határozatlan 
idjű szerződés keretein belül az Accent Hotelshez tartozó szállodák 10 % 
kedvezményt ajánlanak fel a LIGA SZAKSZEVEZET tagjainak a weboldalon 
aktuálisan elérhető csomagajánlatokból. A kedvezményes szállás lehetőségeket a 
szakszervezeti tagok és házastársaik, szüleik és gyermekeik vehetik igénybe, akik 
velük együtt a szállodában megjelennek. A szállás csak akkor vehető igénybe, ha a 

foglalás közvetlenül az Accent weboldalán keresztül történik,  tehát nem szállás.hu-n vagy egyéb közvetítőn keresztül. A 
kedvezmény minden, a szerződésben szereplő szállodára vonatkozik. A foglalás az Accent központi weboldalán, az accenthotels.hu 
oldalon keresztül történik egy ún. Promo kód segítségével, mely (a további részletekkel együtt a mellékelt anyagban 
olvasható.  Bővebb információ a szállodákról a www.accenthotels.hu oldalon. 
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Megjelent a hivatásos állomány idei ruházati ellátmányáról szóló BM 
rendelet és egy új ruházati szabályzat is 
2016. máj. 11. 
 

A Magyar Közlöny 66. számában megjelent a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományú tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére 
kiadandó természhetbeni ellátásról szóló BM rendelet. A minisztérium új 
ruházati szabályzattal is megörvendeztette azokat, akik napi munkájuk során 
alkalmazni kénytelenek e jogszabályt. A korábbi szabályozás közel 4 és fél évet élt 
meg, és hatályban léte alatt 8-szor került módosításra. Bízunk benne, hogy a 
minisztériumnak most sikerült a korábbinál időtállóbb rendeletet alkotnia, ami nagy 
mértékben elősegítené a jogbiztonság érvényesülését. A szabályzat több 
rendelkezését, így a ruhapénz kifizetési határidejének szeptember 15-éig 
történő elhalasztását az előzetes egyeztetés során kifogásoltuk, sajnos 
eredménytelenül. Ezekről bővebb információ itt olvasható. 
 

Tájékoztató a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács üléséről 
2016. máj. 11. 

 
 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács május 09-ei ülésén közel húsz, FRSZ által felvetett kérdés, 
illetve probléma megvitatására került sor. Napirendre került - egyebek mellett - a 
teljesítményjuttatás végrehajtása, a közalkalmazotti címek átsoroláskori megtartásának kérdése, a 
januári taxis demonstráció idején teljesített túlórák elszámolásával kapcsolatos probléma, a 
munkavállalók számára kedvező jogerős ítéletek végrehajtásának indokolatlan késedelme,  a 
rendvédelmi szervek közötti áthelyezések, a tűzszerészeti többletfeladatokat ellátók többlet 
díjazásának szükségessége, a rendészeti szakközépiskolások helyzetével és kinevezésével 
kapcsolatos kérdések, a fegyveres biztonsági őrök méltatlanul alacsony díjazásának kérdése, és 
még sok más aktuális kérdés. Mindezekről részletes információk az innen letölthető főtitkári 
tájékoztatóban olvashatóak. 
 
 

Május végéig használhatók fel a SZÉP-kártyákra 2014-ben utalt juttatások 
2016. máj. 10. 
 

A SZÉP-kártyákra 2014-ben feltöltött összegek idén május 31-ig használhatók fel - 
figyelmeztet a Magyar Fürdőszövetség MTI-hez eljuttatott hétfői 
közleményében. Közölték: az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kártyákon kis 
összegben maradtak meg feltöltések, melyek komolyabb utazásra már nem 
fordíthatók, azonban a pár ezer, vagy néhány tízezer forint értékű összegeket 
maradéktalanul fel lehet használni a hazai fürdőkben. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy a fürdőszolgáltatások mindhárom zsebből fizethetők, így 
könnyen összehozható a családi fürdőjegyek összege. További részletek a 
Szakszervezetek.hu oldalán. 
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Családi Lövész Piknik Pátyon - május 28-án 
2016. máj. 10. 
 

 
Ajánljuk tagjaink figyelmébe a  Pest megyei kollégák által szervezett Pátyi  Családi  
Lövész  Pikniket, ahol a szervezők szerint: azzal  a   fegyverrel   lőhetsz   amelyikkel   
csak   akarsz, annyit, amennyi   lőszert   veszel, annyi  helyszínen   főzött  bográcsételt  
ehetsz, amennyi  a  bográcsban  még  marad, addig  maradhatsz,  ameddig  csak 
bezár  a lőtér. Csak  egyetlen  dolog  kötelező:  érezd  jól  magad! Időpont:  2016. 
május 28. (szombat) 09,00 óra. Helyszín:  Fekete  Sólyom  Lövész  Sportklub,  2071  
Páty,  Torbágyi  út. Jelentkezési határidő: május 20. Részletek az innen letölthető 
felhívásban! 
 

Jobban élünk jövőre? 
2016. máj. 9. 

A kormány benyújtotta a 2017. évi adó és járulékrendszer változtatására vonatkozó 
elképzeléseit, mely alapján "az adócsökkentés, az otthonteremtés és a gyarapodás 
költségvetésének" tartja a jövő évit. A LIGA szakértői megnézték, hogy a saját 
zsebükön érezhetik-e ezt a munkavállalók? 

Mindeközben a HVG arról ír, hogy: Az átláthatatlan büdzsében adóforintjaink 
elvesztik közpénzjellegüket. Zűrzavarral jár, hogy az Országgyűlés újabban már 
a tavaszi ülésszakon elfogadja a következő év költségvetését. Közben az ideit is át 
kell írni. Mindemellett a kormány elkezdte a felkészülést a 2018. évi 
választásokra. Egyre jobban elveszíti közpénzjellegét minden egyes adóforint, 
amelyet a költségvetésbe fizetünk, mert a sorsát szinte lehetetlen nyomon követni.  
 
 
 
 

LIGA elnökség az elmúlt évről 
2016. máj. 9. 
 

A LIGA Tanács ülésére és azon belül az új elnök megválasztására 2016. május 26-
án kerül sor, döntött a LIGA Szakszervezetek Elnöksége május 4-i ülésén. A 2015. 
évi beszámolókat az Elnökség elfogadásra ajánlja a LIGA Tanácsnak. 2016. május 
4-én került sor a LIGA Elnökség ülésére a LIGA székházban. Az ülés napirendi 
pontjai voltak a LIGA Szakszervezetek Elnökségének beszámolója a szervezet 
2015. évi tevékenységről, a LIGA Szakszervezetek Elnökségének beszámolója a 
szervezet 2015. évi gazdálkodásáról, a LIGA Szakszervezetek 2016. évi pénzügyi 
terve, az Alapszabály módosítási javaslata, az Alapszabály módosítást előkészítő 
bizottság felállítása, a LIGA Tanács ülésének összehívása, Egyebek. A LIGA 

Elnöksége elfogadta a 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolókat, és döntött arról, hogy a LIGA Tanács ülésére 2016. május 26-
án kerül sor. Az ülésen nem eldöntött kérdésekkel a következő Elnökségi tanácskozás foglalkozik, ennek időpontja 2016. május 
9. További részletek a LIGA honlapján. 
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Így írják át a kismamák felmondási védelmét 
2016. máj. 9. 
 

A jövő évi költségvetést a kismamák felmondási védelmének újraírása is 
megalapozza - legalábbis ebbe a salátatövénybe került ez a tétel is, írja a 
HR/Munkajog. A javaslattal a kormány az Alkotmánybíróság egyik döntését kívánja 
kezelni, amellyel a testület a várandós anyák jogai mellett állt ki. A szaktárca 
javaslata az indoklása szerint a jogbizonytalanságot szeretné csökkenteni - 
írta korábban a tervezetről a HR/Munkajog - ám ilyen szándékról már nem 
olvashatunk a most beterjesztett indoklásában. Talán nem is véletlen, hogy 
kimaradt, hiszen - mint azt korábban is írtuk - nem teljesen világos, hogy a jogalkotó 
szándéka pontosan arra irányul-e, hogy a munkáltatónak kötelező legyen 
visszavonnia a felmondását, ha a munkavállalója terhességéről – avagy arról, hogy 
„emberi reprodukciós” eljárásban vett részt -  csak utólag értesül. 
 

Nem akar fizetni a nyugdíjasoknak a kormány - négymilliárdba kerülhet 
az időhúzás 
2016. máj. 9. 

 
Nem akar fizetni az állam azoknak a nyugdíjra jogosult közszolgáknak, akiket 
továbbfoglalkoztattak, de közben megvonták a nyugellátásukat. Az emberi jogi 
bíróság döntése szerint nekik kártérítés jár, de a kormány fellebbezett. 
Szeptemberre várható a végső verdikt. Ha a kabinet bukja az ügyet, az 
akárnégymilliárdba fájhat – írja a Népszabadság. 

Bár már nem szeretik bevallani, a Blikk számításai szerint legalább tizenöt 
honatya kap nyugdíjat a képviselői tiszteletdíja mellett. A szégyenlősség 
érthető, mert míg a közalkalmazottaknál, köztisztviselőknél, rendőröknél és az állami 
szféra egyéb képviselőinél három éve él már a kettős tilalom elve, vagyis nekik 
választaniuk kell a nyugdíj és a fizetés között, addig a nyugdíjaskorú képviselőkre 
és a polgármesterekre ez nem vonatkozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Így hatna az adójavaslat a munka világára 
2016. máj. 5. 

 
A beharangozott nagy cafeteriaváltozásokat még nem tartalmazza az adótörvény tervezete, 
apróbb módosítások azért vannak - írja a HR/Munkajog.  

A cikk szerint a munkaerő mobilitásának ösztönzése érdekében több jelentős változást tartalmaz a 
tervezet. A saját gépkocsival történő munkába járás esetén adómentesen biztosítható kilométerenkénti 
térítés összege 9-ről 15 forintra emelkedik. 

A távmunka keretei között foglalkoztatott munkavállalók esetében is biztosítható munkába járás címén 
térítés a munkáltató székhelye, telephelye, valamint a munkavégzés helye közötti oda- és visszaútra, ha 
ezek eltérő településen fekszenek, vagy, ha az utazáshoz helyi közlekedési eszköz nem vehető igénybe. 
A munkásszállás fogalmának módosítása, illetve a mobilitási célú lakhatási támogatás (a mobilitás 
időtartamától függően havonta a minimálbér 15-40%-ig) bevezetése pedig bővíti az adómentesen 
adható juttatások körét. 
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Amit tudni érdemes a határozott idejű foglalkoztatásról és a dolgozók 
megfigyeléséről 
2016. máj. 5. 

 
A közszférában és a versenyszférában is dönthet úgy a munkáltató, hogy egy 
álláshelyet valamilyen okból kifolyólag nem határozatlan, hanem határozott 
idejű foglalkoztatási jogviszony keretében szeretne betöltetni - írja a 
HR/Munkajog. Erre mindkét szférában van lehetőség, azonban ennek törvényi 
feltételei a munkáltató személyének különbözősége miatt eltérnek. A témával 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalóka foglalja össze a HR/Munkajog cikke.  

Hol a határ a dolgozók megfigyelésében? A munkavállalók magánszférája 
védelmének és a munkáltatói felügyelet jogszerűségének témáját járja körül a 
HR/Munkajog cikke. 
 
 

Lezárult a jelöltállítás 
2016. máj. 3. 
 

Lezárult a jelöltállítási időszak, a LIGA Szakszervezetek elnöki posztjáért öten 
vannak versenyben - olvasható a LIGA honlapján. A jelölteket a LIGA 
tagszervezetei jelölhették, akik a jelölésüket elfogadó nyilatkozat aláírása után váltak 
hivatalosan elnökjelöltté. A LIGA szakszervezetek központi irodájához az alábbi 
jelölések érkeztek be: Buzásné Putz Erzsébet, a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete elnöke, Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek 
főtitkára, Mózes Tibor, az Élelmezésipari Munkavállalók Független 
Szakszervezetének alelnöke, Nagy Imre, a LIGA Szakszervezetek szervezési 
osztályának volt vezetője, Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos 

Szakszervezetének elnöke. Az elnök személyéről szavazás útján a legfőbb döntéshozó testület, a LIGA Tanács dönt. A várhatóan 
2016. május végén megtartandó ülésén. 

Döntött a Kúria: ki kell takarni a rendőröket 
2016. máj. 2. 
 

A Népszava arról számol be, hogy a rendőrök személyiségi jogai előnyt 
élveznek még azzal szemben is, hogy a munkájuk során közhatalmat 
gyakorolnak, így ki kell takarni az arcukat is a sajtófotókról, ahogy egy 
járókelőjét - állt a Kúria döntésében, ezt egyébként 2012-ben jogegységi 
határozatban is kimondták. A mostani határozat annak kapcsán született, hogy 
2011-ben az Index a rendvédelmi szakszervezetek tüntetéséről készült 
tudósításában közölt rendőrökről felismerhető fotókat. A Kúria tárgybani 
közleménye itt olvasható. 
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400 ezerért tud leszerelni a besokallt rendőr 
2016. máj. 2. 
 

A leszerelés mellett döntött a sok közül az egyik olyan rendőr, aki megelégelte 
szolgálati helyén, a 180 kilométer hosszú déli határon lévő áldatlan állapotokat 
- írja a BLIKK. Mint arról a lap több cikkben is beszámolt: a határon dolgozó 
rendőrök zsákokból tákolt, viharvert sátrakban, méltatlan körülmények között védték 
a hazát a migránsoktól, miközben sokszor 16-18 órás szolgálatokat teljesítettek. A 
lapnak ma egy fiatal rendőr arról számolt be, hogy megelégelte az áldatlan 
állapotokat, ezért kérte a leszerelését. Először el sem akarták engedni, de amikor a 
biztonság kedvéért "szolgálatra alkalmatlan" állapotban jelent meg, mégis 
elindították a leszerelését. Az esetről az INDEX is beszámolt. 
 
 

2016. április  

A megváltozott munkaképességűek ellátásának új szabályai 
2016. ápr. 27. 

 
2016. május 1-jén lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, 
valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvény, amely jelentősen átalakítja a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt - írja a HR/Munkajog. 
 
 A jogszabályváltozás átalakítja a megváltozott munkaképességű személyeket megillető 
pénzbeli ellátásokat. Az ellátások minimum és maximum összegének értékállósága 
biztosítása érdekében a törvény megváltoztatta ezen összegek vetítési alapját. 
 
 
 
 
 
 
 

A belügyminiszter és a főtestőr vetélkedése 
2016. ápr. 27. 
 

Csökkentheti a magyar terrorelhárítás bűnügyi elemző szerepét, és növelheti 
a rendőrség, a titkosszolgálatok és a terrorelhárítás között máris meglévő 
konkurenciaharcot a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
(TIBEK), amelynek létrehozását az Átlátszó értesülései szerint éppen a 
Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Hajdu János 
szorgalmazta. Ugyanakkor a TIBEK nem Hajdu Jánosnak, hanem Pintér Sándor 
belügyminiszternek jön majd jól. Az új központi elemző csapat ugyanis nem a 
terrorelhárítás Zách utcai laktanyájában székel majd, így az információknak a 
terrorelhárításhoz való eljutásának a módja és gyorsasága valószínűleg nem sokat 
fog változni. A TIBEK székhelye az Országos Rendőr-főkapitányság jelenleg nagyon 
kedvelt szervezete, a Készenléti Rendőrség Kerepes úti központjában lesz. További 
részletek az Átlátszó cikkében. 
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Cafeteria: bér vagy utalvány? 
2016. ápr. 27. 

A kormány várhatóan átalakítja a cafeteria-rendszert, ezért a LIGA 
Szakszervezetek eljuttatta javaslatait a döntéshozóknak. Információink szerint a 
kormány a béresítené az utalványokat, a LIGA javaslat viszont a jelenlegi rendszert 
módosítaná. Ezek szerint a béren kívüli juttatások rendszerét és a béremelések 
szabályozási eszközökkel történő ösztönzését szét kell választani egymástól. A 
társadalmilag kívánatos célok elérését elősegítő béren kívüli juttatások rendszerét a 
továbbiakban is célszerű fenntartani. Ilyen célnak tekintjük a SZÉP-kártya nyújtotta 
pihenési, rekreációs és étkezési lehetőséget, az Erzsébet utalványhoz kapcsolódó 
élelmiszervásárlást és az öngondoskodást ösztönző önkéntes pénztári 

támogatásokat. További részletek a LIGA honlapján. 

A Heves megyei főkapitányság több hónapja nem tesz eleget a jogerős 
ítéletekben foglaltaknak! 
2016. ápr. 26. 
 

Az FRSZ immár többedszerre volt kénytelen a Heves megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét 
felhívni egy joggszerűtlen mulasztás megszűntetésére. Több hónapja tudomásunkra jutott, hogy az 
akciószolgálati pótlékot jogerősen megnyert felperesek részére a törvényes határidőn belül nem kerültek 
kifizetésre a megítélt illetménypótlékok. Mivel a Kúria gyakorlata és a konkrét ügyben sincs helye a 
végrehajtás felfüggesztésének, azt kértük a főkapitánytól, hogy a jogerős ítéletek végrehajtására, a 
megítélt illetménypótlékok és a szakszervezetet megillető perköltségek kifizetésére 8 napon belül 
intézkedjen. Elfogadhatatlan, jogsértő és az állományt is súlyosan demoralizáló, hogy a megyei rendőr-
főkapitányság több hónapja nem tesz eleget a jogerős ítéletekben foglaltaknak, mellyel a főkapitányság 
kamatterheit is fokozza. Különösen méltánytalan, erkölcstelen a jogerős ítélet alapján a hivatásosokat 
megillető illetménykülönbözet kifizetéséhez egy indoklással ellátott kérelmet tőlük elvárni, majd ennek 
benyújtását követően, azt válasz nélkül hagyva, a kifizetéseket továbbra is jogellenesen megtagadni. 
Fenti mulasztásuk az erre utasítást adók fegyelmi és kártérítési felelősségét is felveti! A főkapitánynak 
címzett tárgybani levelünk itt olvasható. Bízunk benne, hogy felszólításunk ezúttal eredménnyel 
jár, és a törvények betartatására hivatott rendőr-főkapitányság, nem jogsértő 
magatartásával kíván (rossz) példát mutatni a magyar emberek számára! 

Szabolcsiak figyelem! Egyezség az ügyeletesi perekben! 
2016. ápr. 25. 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 
hivatalának jogtanácsosától kapott tájékoztatás szerint főkapitány úr aláírta az 
ügyeletesi perekben az érintettekkel kötött egyezséget. 

Tájékoztatjuk az egyezséggel érintett tagjainkat, hogy a kifizetések 30 napon belül 
várhatók, és annak végső határideje 2016. május 22. (dr. Tordai Gábor FRSZ 
jogtanácsosa) 
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Az FRSZ szerint a rendőrségi közalkalmazottak és a béremelésből 
kimaradt hivatásosok illetményét emelni kell! 
2016. ápr. 24. 
 

Nem kapott béremelést 15 ezer rendőrségi dolgozó, sem idén, sem tavaly - adta 
hírül a TV2 a Független Rendőr Szakszervezetre hivatkozással. Az úgynevezett 
rendvédelmi életpályamodell ugyanis csak a hivatásosakra vonatkozik. A 
Tényeknek adott interjúban főtitkárunk felhívta a figyelmet a közalkalmazottak 
tarthatatlan helyzetére, valamint arra is, hogy idén 4000 hivatásos rendőrt hagytak ki 
a béremelésből, csak azért, mert elértek egy bizonyos bérszintet, és tovább már nem 
nőhet a fizetésük. Emlékezetes, hogy a rendőrség közalkalmazotti és 
munkavállalói állományának illetményemelését az FRSZ folyamataosan 
napirenden tartja, helyzetük rendezését legutóbb januárban kezdeményeztük. 

Mindeközben Zsinka András, a Belügyminisztérium (BM) személyügyi helyettes 
államtitkára egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a tavaly elindult, új 
rendvédelmi illetményrendszer részeként idén öt százalékkal emelkedik a 
rendvédelmi dolgozók bére, tehát folytatódik a rendőrök életpályaprogramja. Hogy 
ez a gyakorlatban ténylegesen mit jelent, és a kormányzat által emlegetett átlagos 

béremelés a valóságban miként realizálódik, arra az FRSZ szintén több alkalommal is felhívta a figyelmet. 

Rendvédelmi nap - Pillantás a múltba és a kulisszák mögé 
2016. ápr. 24. 
 

Egész napos programmal várták az érdeklődőket szerte Dunaújvárosban a 
rendvédelmi szervek munkatársai pénteken, hogy izgalmas programokkal, 
bemutatókkal lepjék meg a kicsiket és nagyokat egyaránt - írja a Dunaújvárosi 
Hírlap. Belülről megnézni egy rabszállítót, vagy megtapasztalni a bilincs szorítását 
olyan élmények, amiket jobb, ha mindenki csak hasonló bemutatókon tapasztal meg 
és nem élesben, de tagadhatatlan, hogy közelebbről megnézni egy tűzoltókocsit 
vagy kipróbálni a szirénát, és a különböző felszereléseket mind olyan dolgok, amik 
igazán emlékezetesek tudnak lenni. A pénteki nap a rendvédelmi szervekről szólt a 
városban, ahol előbb a mozi előtti téren, később szerte a városban 
megismerkedhettünk ezekkel a nagyszerű hivatásokkal és az azokat űző emberek 
munkájával. 
 

Hamarosan indul az FRSZ honlap mobil eszközökre optimalizált oldala! 
2016. ápr. 21. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat és rendszeres olvasóinkat, hogy a kor követelményeihez és 
az internetezési szokások változásához igazodva néhány napon belül elindul az 
FRSZ honlap mobil eszközökre (okos telefonokra, tabletekre, stb.) optimalizált 
verziója. Ezen fejlesztéssel is a munkavállalói jogokról és szakszerveztünk 
tevékenységéről való naprakész tájékoztatást kívánjuk előmozdítani és 
hatékonyabbá tenni. 

 Az FRSZ honlapja mobil eszközökről is a jól ismert www.frsz.hu címen lesz 
elérhető. 
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Új és megújuló MAKASZ kedvezmények, a kiemelt partnerek 
kedvezményeivel frissítve 
2016. ápr. 21. 
 

Új szállodalánc csatlakozott a MAKASZ együttműködő partnerei közé! MAKASZ 
tagok speciális, kiemelt partneri, 5-20% kedvezményt kapnak a Hunguest Hotels 
Zrt. szállodai szolgáltatások árából 22 helyen. A MAKASZ április 
hírlevele tájékoztatást ad továbbá a Elevenpark játszóházak – Lézerpark, a Mária 
Bababolt-Bebibolt, a Turay Ida Színház, a Magyar Nemzeti Cirkusz, a Green 
Cottage Vendégház, a Bababirodalom baba webáruház, az Opel 

márkakereskedések, a Fővárosi Nagycirkusz - Vízi Cirkusz, valamint a Praktiker áruházlánc által nyújtott 
kedvezményekről. További részletek a hírlevélben és a MAKASZ honlapján. 

Fentieken túl ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a MAKASZ kiemelt, kedvezményt adó partnereinek aktuális listáját, mely 
számos további kedvezményről nyújt információkat. 

A kormány tájékoztat, de nem tárgyal 
2016. ápr. 20. 
 

2016. április 18-án, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülésén 
Adorján Richárd költségvetésért felelős helyettes államtitkár elmondta, 
jelentős béremeléseket tervez a kormány a közszférában - olvasható a LIGA 
honlapján. Folytatódnak az életpálya modellek szerinti béremelések a 
pedagógusoknál, a katonáknál és rendvédelmi dolgozóknál, továbbá az 
egészségügyi dolgozóknál és – új elemként – a NAV-ban dolgozók számára is 
életpálya modellt vezet be a tárca. Mindezeken túl a szociális szférában és a 
bölcsődékben is béremelés várható. A kormány kimunkált egy úgynevezett állami 
tisztviselői törvényt, és ennek elfogadása után több ütemben ezen a területen is 

béremelés várható. (Ez utóbbi törvény bevezetését a munkavállalói oldal ellenzi, mert egy újabb, szerinte indokolatlan jogviszony 
létrehozását jelenti a közszférában). A LIGA közleménye szerint a munkavállalói oldal viszontválaszában kifejtette, általános 
közszférás béremelést vár el, és felhívta a figyelmet arra, hogy az életpálya-modellekből sok közalkalmazott 
kimarad. (Például a közgyűjtemény-közművelődés területe, de például a közoktatásban dolgozó, nem pedagógus munkavállalók. 
Érdemi konzultációra, tárgyalásra ugyanakkor nem került sor, mivel írásbeli előterjesztés nem készült, és az államtitkár semmilyen 
konkrét adatról nem tájékoztatta az OKÉT tagjait. A kormány képviselőinek hozzászólásaiból úgy tűnt, a kormány elutasítja, az 
általános közszférás béremelést, és csak az életpálya-modellekben gondolkozik, és azt tervezi, ha a költségvetés megengedi, egyre 
több életpályamodellt iktat a rendszerbe. 

HOSZ: családi nap és horgászverseny 
2016. ápr. 19. 

A Honvédszakszervezet a kislődi Kalandparkba, illeve a Pródi 
Horgászversenyre hívja a LIGA Szakszervezetek tagjait, családtagjait május 
17-re és május 27-28-ra.  A családi nap a kislődi „Sobri Jóska” Bakony Élmény és 
Kalandparkban május 17-én a szombaton kerül megrendezésre (esőnap május 28). 
Részvételi díj LIGA szakszervezetek tagjai és családtagjai részére 1.500 Ft/fő. A 
holgászversenyre három fős csapatokat várnak a szervezezők. A Pródi 
horgásztavon megrendezett verseny 24 órás, 2016 május 27-én és 28-án zajlik. A 
nevezési díj csapatonként 10 000 forint. A szervezők a Honvédszakszervezet 
Központi Irodája és a helyi szervezetei kérik, hogy a nevezéseket a mellékelt 
jelentkezési lapon, a megjelölt határidőig nyújtsák be az érdeklődő 
tagszervezetek illetve tagjaik.   
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A kormány új illetményrendszert javasol az állami tisztviselőknek 
2016. ápr. 18. 
 

A hatályos köztisztviselői törvénytől eltérő jogállást és az előmenetelhez 
kapcsolódó, sávosan emelkedő illetményrendszert javasol az állami 
tisztviselőknek a Miniszterelnökséget vezető Lázár János - írja a 
Szakszervezetek.hu. A miniszternek a parlament honlapján pénteken elérhetővé 
vált indítványa új törvényt hozna létre, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
állami tisztviselőinek és ügykezelőinek szolgálati jogviszonyát szabályozná. Az 
előterjesztés jelentősen átalakítaná az érintettek bérét, amelyet így a jövőben az 
előmeneteli fokozatokhoz tartozó sávok alsó és felső határai között kellene 
meghatározni. Ezzel megszűnne az a jelenlegi gyakorlat, amelyben az állami 
tisztviselők fizetése egy alapilletményből, valamint annak kiegészítéseiből és 
pótlékaiból áll. 
 
 
 

Az ígéret szép szó, ha a rendőrség betartatná, úgy lenne jó! 
2016. ápr. 13. 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. májusi ülésén kezdeményeztük a 
rendészeti szakközépiskola részmoduljának teljesítésével korábban hivatásos 
állományba kinevezettek körében felmerült probléma megoldását. Az érintettek 
annak idején a rendészeti szakközépiskola befejezése nélkül lettek szolgálatba állítva 
azzal az ígérettel, hogy az iskolát később majd befejezhetik. Erre azonban nem került 
sor, melynek következtében a kollégáknak nincs esélyük a szakmai, besorolásbeli 
előmenetelre, ugyanakkor gyakorta veszik őket (törvénytelenül) igénybe RSZKI 
végzettséget igénylő szolgálati feladat (pl. járőrvezetői) ellátásra, és ha hibáznak, 
még felelősségre is vonják őket! Egy évvel ezelőtt az ORFK semmitmondó 
válaszában elbagatelizálta a problémát, arra való hivatkozással, hogy "döntően 
megvalósult" az érintettek képzésének biztosítása (lsd. a 3. oldal alján). A 
választ már akkor is kétkedéssel fogadtuk, és napjainkra a valóság is rácáfolt a 

rózsaszínű munkáltatói álláspontra. Információink szerint ugyanis a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségen még jelenleg 
is kb. 70 fő RSZKI végzettség nélkül járőr kolléga dolgozik, várva az évekkel korábban tett ígéret beváltására. Álláspontunk 
szerint nem csupán az állomány érdekét szolgálja, de az előmenetelt érintő munkáltatói kötelezettség teljesítése érdekében is joggal 
elvárható, hogy a mai napig rendezetlen, és nem is elhanyagolható létszámot érintő problémát soron kívül orvosolja a rendőrség 
vezetése. Ennek érdekében megkereséssel fordultunk az ORFK humánszolgálatának vezetőjéhez.  

A fogyasztók már nyertek - most a munkavállalókon a sor! 
2016. ápr. 12. 
 

A kormány azt javasolta az Országgyűlésnek, vonják vissza a vasárnapi boltzárat. A 
vasárnapi munkáért azonban a munkavállalók kellő ellentételezést várnak el. A LIGA 
Szakszervezetek ezért az intézkedéssel párhuzamosan növelné a kötelezően 
vasárnapra eső pihenőnapok számát, kétszeresére növelné a vasárnapi 
munkavégzésért járó pótlékot, és szigorítaná a túlórák elrendelésének szabályait 
is. További részletek a LIGA honlapján. 
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Még nem késő a hűségpénz szolgálati (rögzített) nyugdíjba való 
beszámítását kérni 
2016. ápr. 11. 
 

Tavaly 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 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, kérelmeiket azonban az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
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 döntése - 
jogkérdésről lévén szó - a bíróságokat kötelezi, így a perek kimenetele aligha kétséges - írtuk tavaly októberben. Az idő most 
is minket igazolt, az ONYF hiába dugta homokba a fejét, mivel a bíróságok az újonnan indult eljárásokban is kollégáink javára 
döntöttek. Az igény változatlanul érvényesíthető, melyhez Jogsegélyszolgálatunk segítséget nyújt tagjaink számára. 

Karácsony Béla személyében új területi elnököt választottak Észak-
alföldön 
2016. ápr. 11. 

 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Észak-alföldi Területi elnökségének múlt heti ülésén - 
megnövekedett szolgálati feladatai miatt - lemondott tisztségéről Molnár János területi elnök úr. 

A megüresedett tisztségbe 2016. április 08-ától kezdődően Karácsony Béla urat, az FRSZ Hajdú-
Bihar megyei elnökét választotta meg a területi elnökség. Ismeretes, hogy az Észak-alföldi Területi 
elnökséghez a Jász-Nagykun-Szolnok-, a Hajdú-Bihar-, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei FRSZ tagok, illetve tagszervezeteik tartoznak. 

Az FRSZ vezetősége ezúton is megköszöni a távozó tisztségviselő példamutató szakszervezeti 
munkáját, szolgálati feladatainak további ellátásához sok sikert kíván. Karácsony Béla úrnak új 
tisztségének ellátáshoz erőt, jó egészséget, és sikeres érdekképviseleti munkát kívánunk. 
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A rendőri vezetés gyorsan intézkedett, ahogy Tündérországban illik.... 
2016. ápr. 9. 
 

 

A BLIKK a hét elején közzé tett néhány fotót, melyeket a határ mentén szolgáló 
rendőrök készítettek mindennapjaikról. Zsákokból tákolt, viharvert sátrak, bőrig 
ázott, hidegben didergő emberek köszönnek vissza a képekről, amelyekből kiderül, 
ők nemcsak a hazát védik, hanem ezzel párhuzamosan egy bizarr, túlélésért 
folytatott küzdelemben is részt vesznek.  A lap szerkesztői nem hitték, hogy egyedi 
esetról van szó, de arra sem számítottak, hogy cikküket látva tucatszám kapnak 
majd fotókat. Ezek sajnos nemcsak a rendőrök és a velük szolgáló katonák 
leleményességét bizonyítják, hanem azokat a körülményeket is, amelyek miatt 
joggal csattannak fel. A BLIKK újságíróinak terve nagyon egyszerű volt. 

Megmutatni, hogy nem túl jó soruk, aztán hátradőlni és várni, hogy néhányan a belepiruljanak a jelenlegi helyzetbe, és gyorsan 
változtassanak rajta. Nem így sikerült. De igazából a zsaruk jártak a legrosszabbul. Eddig legalább azon a rongyos 
szemeteszsákon kopogott az eső a fejük felett, most viszont már azt is elfelejthetik. Mondjuk a gyorsasággal nem volt gond, 
hamar orvosolták a helyzetet, hiszen elbontattak velük minden menedéket. A problémát ugyan nem oldották meg, de legalább 
már nincs mit fényképezni. A magyar reformok működnek... 

A rendőrség még a saját szabályait sem tudja betartani? 
2016. ápr. 9. 
 

A BLIKK információi szerint a hivatásos állomány tagjai mellett 
próbaidősökre is rábízzák a határ őrizetét. Ők elvileg akkor intézkedhetnek, ha 
van mellettük egy másik rendőr, aki viszont már jogosult eljárni. Csakhogy a határt 
védő rendőrök mellett nem egy másik zsaru, hanem katonák vannak. Ezzel "csak" 
annyi probléma van, hogy a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 
együttes utasítása szerint, ha honvédek és rendőrök együtt járőröznek, akkor 
kettejük közül a rendőr lesz a járőrvezető. Adott esetben az a próbaidős rendőr, 
akinek önnálló intézkedésre nincs is jogosultsága. Egy rendőr, aki tavaly, a Hősök 
terén tett esküt nagyjából 900 társával együtt ezt úgy mondta el a BIKK 
újságírójának, hogy: "a gyakorlatban úgy néz ki, hogy meglátunk egy migránst, 
majd felszólítjuk, megpróbáljuk feltartóztatni. Ha szerencsénk van, megáll, és akkor 
rádión beszólunk. Ilyenkor idővel érkezik valaki, aki aztán intézkedik. Szerencsére 
a legtöbb migránsnak nincs baja azzal, hogy elfogjuk őket, nincs kedvük szökni. 
Vannak persze kivételek. Őket majd a határtól távolabb, valahol az ország 

belsejében elkapják..." 

Közös majális a Városligetben 
2016. ápr. 9. 
 

A magyarországi szakszervezeti konföderációk idén együtt ünnepelnek május elsején, a 
városligeti Napozóréten. Az öt konföderáció közös nagysátorban szervez fórumokat és 
beszélgetéseket, míg az ágazati szervezetek saját sátorhelyet bérelhetnek maguknak. A 
program a Városliget sarkánál lévő emlékkőnél kezdődik 10 órakkor, a megemlékezést 
követően vonulnak át a konföderációk résztvevői a Napozórétre.  Részletes program a 
LIGA honlapján. 
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A szolidaritás jegyében: tanárok is nevezhetnek az FRSZ május 7-ei 
horgászversenyére 
2016. ápr. 9. 

 
A pedagógusokkal való szolidaritás jegyében FRSZ május 7-ei Országos 
Sporthorgász Vándorkupájának szervezőbizottsága úgy döntött, hogy a 
tanárok számára is lehetővé teszi a versenyre való nevezést. Ezen felül, a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) tagjai, az FRSZ tagokkal 
azonos feltételekkel vehetnek részt a versenyen, tekintettel arra, hogy a PDSZ az 
FRSZ-el együtt a LIGA szakszervezeti konföderációhoz tartozik. Az FRSZ ezzel a 
gesztussal is kifejezésre kívánja juttatni a pedagógus társadalommal, valamint a 
tanárok, és a szülök oktatási rendszer átalakításáért indított küzdelmével való 
szolidaritását. 

 

 

Lázár: egységes állami tisztviselői kar jön létre 
2016. ápr. 9. 
 

Egységes állami tisztviselői kar létrehozására tesz javaslatot a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter - írja a Szakszervezetek.hu. Lázár János 
csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy első körben a járási hivatalok, jövő 
januártól a kormányhivatalok, 2018 januárjától pedig a minisztériumok is oda 
tartoznak majd. Életpályamodell ott indul, ahol megtörtént az átrendezés és az 
egyszerűsítés. Megerősítette, hogy július elsejétől 20 ezer járási hivatalban dolgozó 
feladata, felelőssége és bére változik, a fizetésük 30-50 százalékkal nő, első helyen 
azoknak, akik közvetlen kapcsolatban vannak az ügyfelekkel. A miniszter 
bejelentette azt is, hogy 85 törvény módosítására tesz javaslatot az ügyintézés 
további egyszerűsítése érdekében. Lázár János közölte, mind a tisztviselői karról, 

mind az uniós pályázatokról ötpárti egyeztetést kezdeményez. Beszámolt arról is, hogy lezárultak az állami háttérintézményekkel, 
központi költségvetési szervekkel kapcsolatos egyeztetések, és a miniszterelnök még néhány utólagos egyeztetést kért a vízügyi 
ágazatnál. A cél, vagyis a bürokrácia csökkentése meg fog valósulni - értékelt, hozzátéve: a lépés alkalmat ad létszámleépítésre, 
ugyanakkor állami feladat nem marad ellátatlanul. 

A zárva tartásról szóló törvény visszavonását kéri a Liga 
2016. ápr. 9. 
 

Még a népszavazás előtt vonják vissza a vasárnapi zárva tartásról szóló 
törvényt, és a kormány terjesszen az Országgyűlés elé olyan 
törvénymódosítást, amely szigorítja a kereskedelemben a vasárnapi 
foglalkoztatás szabályait, növeli annak költségeit - javasolja a Liga 
Szakszervezetek. A LIGA Szakszervezetek már a kötelező vasárnapi zárva tartás 
bevezetése előtt elutasította azt a kormányzati koncepciót, amely végül megvalósult. 
A kereskedelmi szektorban az intézkedés végül az előrejelzések szerint 
elbocsátásokkal járt – ha nem is a várt mértékben -, továbbá a lakosság igényeit sem 
elégítette ki. A rendelkezés bevezetése óta többször is elkészített felmérések 

egyhangúlag igazolták, hogy a lakosság mintegy kétharmada utasítja el azt. A LIGA Szakszervezetek a kezdetek óta azt kérte a 
kormánytól, hogy a szakmai szervezetek, a lakosság, és az érintett munkavállalók álláspontját figyelembe véve változtasson a 
szabályozáson. Ez a felhívás ma még inkább aktuális, amikor várhatóan népszavazást kell még idén kiírnia az Országgyűlésnek a 
kérdésben. Habár a népszavazás a demokrácia legközvetlenebb és legtiszteletreméltóbb intézménye, nem feltétlenül szükséges 
akkor, amikor annak megszervezése milliárdokat emészt fel úgy, hogy az eredménye a tudományos alaposságú közvélemény 
kutatások, és a közhangulat által is előre borítékolható. 
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A szolgálatszervezésre vonatkozó szabályokat migrációs válsághelyzetben 
is be kell tartani 
2016. ápr. 4. 

 
Az ORFK vezetőjének megkeresésünkre adott válasza szerint a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történt 
elrendelése nem érinti a szolgálatszervezésre vonatkozó jogszabályok betartására 
vonatkozó munkáltatói kötelezettséget. Papp tábornok úr átirata szerint: „A 
szolgálatteljesítési idő tervezésére, annak közlésére, a túlszolgálat vagy a készenléti 
szolgálat elrendelésére, a visszarendelésre, illetve a hivatásos állomány tagja 
részéről a szolgálatképes állapot fenntartására a válsághelyzet idején is a Hszt., 
valamint a …. 31/2015. (VI.16.) BM rendelet szabályai az irányadóak.” A fenti 
állásfoglalásra tekintettel javasoljuk tagjainknak, hogy azokban az esetekben, mikor 
a migrációs válsághelyzetre hivatkozással parancsnokaik el kívánnak térni a 
szolgálatszervezésre vonatkozó jogszabályoktól, hívják fel figyelmüket az országos 
rendőrfőkapitány állásfoglalására, amennyiben pedig ez nem vezetne eredményre, 
keressék az FRSZ tisztségviselőit, vagy jogászait. Az FRSZ tárgybani 
megkeresése és az ORFK vezetői válasz itt olvasható. 

 

2016. március  

A Tanítanék Mozgalom kiskátéja március 30-ára 
2016. már. 29. 
 

A Tanítanék Mozgalom egy kiskátét tett közzé a Facebook-on a március 30-án 
várható eseményekről. Március 30-án reggel 8 és 9 óra között az ország sok 
iskolájában tiltakozni fognak a tanárok az oktatás rendszerszintű átalakítása és a 
12 pont követeléseinek azonnali teljesítése érdekében. Ez helyszínenként változó 
módon fog történni. Lesz, ahol kimennek az iskola elé a tanárok, lesz ahol fákat 
ültetnek, lesz ahol a közeli parkban szemetet szednek tanítás helyett, lesz ahol a 
szülőkkel közösen élőlánccal ölelik körbe az iskolát. Arra kérnek minden tiltakozót, 
hogy minderről tájékoztassák a közvéleményt is (fotókkal, üzenetekkel, stb.) az 
akció Facebook-oldalán. Az akció Facebook-eseménye. 

 
 

Vodafone promóció 2016. május 1-ig meghosszabbítva! 
2016. már. 24. 
 

 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a Vodafone 2016. május 01-ig 
meghosszabította aktuális promócióját. Az akció részleteiről bővebb 
információ itt olvasható. Az FRSZ tagok - szakszervezetünk LIGA tagsága 
alapján - akár százezer embert ingyen hívhatnak, mindenki mást pedig a piaci árak 

alatt! Természetesen mindezt a bolti áraknál olcsóbban kapható készülékekkel!  
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A közmunkások nem akarnak katonának állni! 
2016. már. 24. 
 

Hiába a stabil munkaviszony és a dupla pénz, 40 közmunkásból senki sem 
fogadta el a honvédség ajánlatát - írja az Index. Szerdán több déli határhoz közeli 
település járási hivatalában megtartották azokat a munkaértekezleteket, amelyeken 
a Magyar Honvédség szerződéses katonai állást ajánlott 400 közmunkásnak. A 
szerződéssel a honvédség három év folyamatos munkaviszonyt és a közmunkásbér 
(átlag 50-55 ezer forint) nagyjából kétszeresét ajánlotta a közmunkából átlépő 
leendő katonáknak. A tájékoztatón résztvevő közmunkásoknak alá kellett írniuk a 
helyi munkaügyi hivatal jelenléti ívét. A meghívó szerint aki nem vett részt az 
eligazításon, azt automatikusan törölték a rendszerből, nem kaphat többé 
közmunkát. A nagyjából háromnegyed órás tájékoztató végén feltették a kérdést, 
hogy ki akar jelentkezni a honvédségbe, és az Index információja szerint 40-ből 
senki sem akart élni a lehetőséggel.  

 

LIGA: a cafeteria rendszer  béresítéséről 
2016. már. 22. 
 

Egy hete Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy egy Európai Bíróság által 
hozott ítélet nyomán „kettős bérrendszert” vezethet be a kormány, a cafeteria 
„béresítésével”. Miután a részletek azóta sem ismertek, az intézkedés 
munkavállalókra vonatkozó hatása sem biztos. A LIGA Szakszervezetek ezzel együtt 
elutasítja azokat a megoldásokat, amelyek rontják bármely munkavállaló jövedelmi 
helyzetét, rontják a munkavállalók jövőbeni nyugdíjpozícióját, forrásokat 
csoportosítanak át a munkáltatók javára és a munkavállalók kárára. További 
részletek a LIGA közleményében. 
 

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 7-én 
2016. már. 22. 

 
A hagyományoknak megfelelően az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége idén is 
megrendezi az FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű 
horgászversenyt. A versenyre 2016. május 07-én kerül sor, a Novajidrány és Vizsoly 
községek között található Kacsa horgásztavon. A versenyre csak háromfős 
csapatok nevezését fogadják el, a csapat tagja  az BM irányítása alá tartozó 
rendvédelmi szervek hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy munkavállalói 
állományú tagjai, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények tanulói lehetnek. A 
nevezési díj FRSZ tagok részére 2.000 Ft,-, nem tagok részére  3.000 Ft. A 
résztvevők számára a rendezők meleg ebédet biztosítanak, melynek költségét a 
nevezési díj tartalmazza.  

A versenyre 2016. április 30-ig lehet jelentkezni a honlapunkról 
letölthető nevezési lap megküldésével, melyhez mellékelni kell a nevezési díj 
befizetését igazoló banki másolatot. A helyszínen nevezést már nem fogadnak el a 
rendezők! További információk az innen letölthető verseny kiírásban. 
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Rendőrségi gyorstalpaló 
2016. már. 17. 
 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdetett járőrtárs beosztás betöltésére. A 
pályázatra azok jelentkezését várják, akik 18. életévüket betöltötték, cselekvőképesek, állandó 
belföldi lakóhellyel, illetve legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkeznek, 
továbbá magyar állampolgárok és Budapest, valamint agglomerációjának lakosai. A felvételt 
nyert pályázók 2016. június 1. hatállyal a főkapitányság munkavállalójaként felnőttképzés 
keretében kerülnek beiskolázásra, melynek során 5 hónapos képzést és eredményes vizsgát 
követően őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. A képzést sikeresen teljesítők hivatásos 
állományába kerülnek kinevezésre 1 év próbaidőre. A felhívás szerint az őr- járőrtárs rész-
szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak tapasztalt járőrvezetők (mentorok) 
irányítása mellett vesznek majd részt a járőrszolgálati feladatok ellátásában, objektumok 
őrzésében. 

Véleményünk szerint a fentiek szerint meghírdetett képzés lerontja a Hszt. által szabályozott 
életpályát, mivel az 5 hónapos gyorsított  tanfolyam nyilvánvalóan nem adhat a rendészeti 
szakközépiskolák 2 éves képzésén megszerezhetővel egyenértékű szakmai végzettséget, így 
az érintetek későbbi előmenetele is korlátokba ütközhet. 
 
 
 
 

Két nap alatt tényleg bárki lehet határrendész? 
2016. már. 16. 
 

A Népszabadság azt írja, hogy most Békésben két nap alatt bárki lehet 
határrendészeti járőr – legalábbis a Nemzeti Munkaügyi Hivatal egy hirdetése 
szerint. Itt azonban valaki nagyon elrontott valamit, mert ez így biztosan nem 
megy. Nyolc általánossal várnak jelentkezőket határrendészeti járőrnek a 
Vastagbőr.hu által fellelt hirdetés szerint. Túl nagy követelményeket tehát – a 
portál szerint talán a migrációs válsághelyzet okán – nem támasztanak, ráadásul 
szinte azonnal munkába is állhatnak a jelentkezők.  
 
 
 
 
 
 
 

Rendvédelmiek ködös jövőképe 
2016. már. 10. 
 

Számtalan juttatással élhetnek a rendvédelmi dolgozók az ORFK szerint, a 
fiatalok többsége mégsem a rendőri pályát választaná - írja a Magyar 
Nemzet. A lapnak nyilatkozók szerint nem tett jót a fegyveres szolgálatok és 
különösen a rendészeti hivatás megítélésének, hogy a kormány durván 
megcsonkította az eredeti életpályamodellt. 

Korábban többször is beszámoltunk arról, hogy a hivatásos állomány  új 
életpályamodelljének keretében egy lakástámogatási, valamint megtakarítási 
célú biztosítási rendszer bevezetésére tett ígéretet a kormányzat. Ennek jogi 
garanciáját egy 2014-ben kihirdetett kormányhatározat jelentette, amely a 
lakástámogatás rendszerének kidolgozásának határidejét 2015. december 31-
ében, míg a biztosítási rendszer kimunkálásáét 2016. december 31-ében határozta 
meg. Ezt a kormányhatározatot azonban egy tavaly karácsony előtt megjelent 

másik határozat hatályon kívül helyezte. További részletek itt! 
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Bérfizetés késedelmesen vagy jogalap nélkül 
2016. már. 10. 
 

Jár-e kamat a munkavállalónak késedelmes bérfizetés esetére? Milyen 
feltételekkel követelhető vissza a jogalap nélkül kifizetett munkabér? Mit tehet a 
munkavállaló a bérfizetés elmaradása esetén? - Ezekre a kérdésekre keresi a 
választ a Jogi Fórum munkajogász szakértője. Ennek során leszögezi, hogy 
amennyiben a munkáltató a bérfizetéssel késedelembe esik, úgy munkavállalói kár 
hiányában is késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe 
esés (a munkabér esedékessége) időpontjától kezdve illeti meg a munkavállalót, 
és mértéke azonos a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó 
napon (június 30-án vagy december 31-én) érvényes jegybanki alapkamat 
mértékével. 

Érdemes összevetni a munkajogász megállapításait az NGM azon közleményével, melyet a 1,5 milliárd forintért megrendelt, de 
rendszerbeállításától kezdve működési zavarokkal terhelt központi illetményszámfejtési rendszer hibáinak kiderülésekor, több ezer 
közszolgálati dolgozó illetményének késedelmes kifizetése kapcsán adtak ki, és amelyben tudatták, hogy: "a károkozás az adott 
helyzetben nem értelmezhető..." 

A szolgálati járandóság összege 2016-ban 
2016. már. 10. 
 

Tizenöt százalékra csökkent az szja kulcsa 2016. január elsejétől, ami a 
szolgálati járandóság összegére is hat - írja az Adó.hu. A 2012. január 1-től 
szolgálati járandóságként továbbfolyósított korábbi szolgálati nyugdíjak esetében az 
1955-től született jogosultak ellátását a személyi jövedelemadó mértékével 
csökkentett összegben kell folyóstani. Ha a személyi jövedelemadó mértéke 
változik, a szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell. 2016. január 1-
től a személyi jövedelemadó mértéke a korábbi tizenhat százalékról tizenöt 
százalékra csökkent, így a szolgálati járandóság összegét igazítani kell az új 
mértékhez. Az Adó. hu cikke azt elemzi részletesen, hogy miként érinti az új 
helyzet a 2016-ban szolgálati járandóságban részesülőket. 

 

 

 

Ruhapénz, az ablakban 
2016. már. 10. 
 

2010 óta az állomány nagy része (az egyen- és vegyesruhások minden évben) a 
változatlan összegű ruhapénzüknek csak egy részét kapják meg készpénzben, 
mivel az ellátás minimum fele értékében természetbeni felszereléssel látják el őket. 
A természetbeni ellátás és a túlellátás fedezetéül visszatartásra kerülő ruhapénz-
rész ugyanakkor egyre magasabb %-os mértékű. 2016-ban már akár 90 %. Ezt 
elfogadhatatlannak tartjuk - amit a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. 
évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló BM rendelet 
tervezetének véleményezése során a minisztériumnak is jeleztünk. Ezáltal ugyanis 
extrém esetben alig 10.000 Ft ruhapénz kifizetésére kerülne sor, pedig a 
Belügyminisztérium által meghatározott ruházati cikkeken felül egyéb elvárt 
(szolgálati elöljárók által beszerzésre előírt) beszerzéseket, illetve az indokolt 

(elhasználódás) cseréket is valamiből fedezniük kellene a kollégáknak! FRSZ álláspontja itt olvasható. 
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Több ezer katonát és rendőrt vezényel a határokra a magyar kormány 
2016. már. 9. 

 

Több ezer katonát és rendőrt vezényel a határokra a magyar kormány, amely szerdán arról döntött: az egész ország 
területére migrációs válsághelyzetet hirdet - írja az Index. A magyar-román kerítésről egyelőre nincs végleges döntés, Pintér 
Sándor szerint tíz nap alatt felhúzzák, ha szükséges. Az egész országra kihirdetik a migrációs válsághelyzetet - jelentette be Pintér 
Sándor belügyminiszter budapesti sajtótájékoztatóján a kormányülés szünetében. A válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség 
a kormány szerint, mert nem tudni pontosan, hogy milyen reakciókat vált ki a menekültekben a balkáni útvonal lezárása.  

A Helsinki Bizottság szerint viszont jogellenes a válsághelyzet elrendelése - írja a HVG.  A jogvédő civil szervezet szerint csak 
figyelemelterelés zajlik, a kritériumok nem adottak a migrációs válsághelyzet országos elrendelésére. A kormány a semmire ad 
magának durva jogosítványokat. 

Megszűnhet a Honvéd Egészségpénztár 
2016. már. 9. 
Végveszélybe került a Honvéd Egészségpénztár - írja a Orientpress. Az intézmény 
kénytelen beolvadni a Prémium Egészségpénztárba, ellenkező esetben nem 
kerülheti el a végelszámolást, sőt valószínűleg a felszámolást sem. A beolvadásról 
egy hónappal ezelőtti rendkívüli küldöttgyűlésen már megszületett az előzetes döntés, a 
végleges határozatról most pénteken szavazhat a tagság. A Honvéd volt az egyik a két 
egészségpénztár közül, amely egy évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy a Buda-
Cashhez tartozó DRB-csoportnál tartotta a pénzét, a bankcsődök miatt pedig 1,8 milliárd 
forintnyi pénze veszett oda. Az immár húsz éve működő pénztár a DRB-s csődöt még 
kiheverte volna, azt viszont nem éli túl, hogy a tagok háromnegyede hirtelen nem 
fizetővé vált. „Az utolsó döfést a Honvédelmi Minisztérium adta” – állítja a pénztár 
honlapján megjelent egyik írásban Németh András, az igazgatóság elnöke. A 
pénztárnak 28 ezer tagja van, ebből 20,5 ezer a honvédségi dolgozó, az ő tagdíjukat 
tavaly december óta nem fizeti a honvédség, ezzel Németh megfogalmazása szerint 
„halálra ítélték” az intézményt.  
 
 

Boldog nőnapot kíván az FRSZ! 
2016. már. 8. 

 
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 
1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi 
nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, 
kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők 
egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. A 
történelmi háttérről bővebb információ itt! 
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Beszámoló a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács üléséről 
2016. már. 8. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) március 07-én tartotta idei második 
ülését. A fórumon - egyebek mellett - napirendre került az 5 %-osnak hirdetett, 
valójában attól jóval elmaradó januári illetményemelés, a központi 
létszámgazdálkodásnak nevezett, a valóságban röghözkötésként működő 
munkáltatói joggyakorlat, a KR szabadidőközpontjának igénybevételével 
kapcsolatban a nyugdíjasok és a szolgálati járadékosok között kialakított, de az 
FRSZ fellépésének hatására időközben megszűntetett különbségtétel, a 
bankszámla-költségtérítés FRSZ által kezdeményezett emelésének 
ismételt elmaradása, a közalkalmazottak fizetési fokozatban történő előresorolása 
és az ehhez kapcsolódó, kollektív szerződésen alapuló illetményemelés, a 
kormányzat által 1,5 milliárdért bevezetett, de hónapok óta hibásan működő 
illetményszámfejtési rendszerrel kapcsolatos problémák, és még sok más, 
közérdeklődésre számot tartó probléma. Mindezekről bővebb információ az 
alábbi főtitkári tájékoztatóban olvasható. 
 
 
 
 

3 évet dolgozik a köztisztviselő Matolcsy György egyhavi fizetéséért 
2016. már. 7. 
 

A megyei fizikai munkások 2,6 évig dolgoznak bruttó 5 millió forintért, a 
szellemi foglalkozásúak pedig 20 hónapig. Ekkora most a nemzeti bank 
elnökének fizetése havonta – írja a delmagyar.hu.  A lap kiszámolta, bruttó 5 
millió forintból havonta 3,4 milliót visz majd haza a bankvezér. Megnézték 
ugyanakkor, hogy Csongrád megyében az alkalmazottak közül tavaly ki keresett 
legalább hasonlóan jól – a statisztikai hivatal adatai szerint. Senki.  

A cikk kiemeli, hogy a költségvetési szféra is rosszul teljesített: az átlagos havi 
mindössze nettó 138 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy legalább két évig kellene 
dolgozniuk, hogy megkeressék a jegybankvezető egyhavi bérét. Nem véletlenül 
harcolnak a köztisztviselők, közalkalmazottak és általában az egészségügyi és 
szociális dolgozók hathatós fizetésemelésért. 
 

Jól hangzott, hogy pofátlan végkielégítés, de sorra nyerik a pereket a 
magyar állam ellen 
2016. már. 7. 

 
A Népszabadság cikke szerint két egykori szocialista parlamenti képviselőnek is 
visszajár a mandátumuk lejárta után 2010-ben kifizetett „pofátlan” végkielégítésből 
levont 98 százalékos különadó, tehát nagyjából nyolcszázezer forint – derül ki a 
strasbourgi emberi jogi bíróság szerdán nyilvánosságra hozott döntéseiből. A 
különadóról – amelyet eredetileg öt évre visszamenőleg kellett volna megfizetni – kétszer is 
döntött az Alkotmánybíróság, és megállapította, hogy az alkotmányellenes. Végül a sarcot 
csak a 2010-ben és utána felvett jövedelmekre vetették ki, s a fizetési kötelezettséget a 
távozó országgyűlési képviselőkre is kiterjesztették. Az emberi jogi bíróság azonban már 
2013-ban kimondta, hogy a törvényesen járó juttatások 98-ának elvonása sérti a 
magántulajdonhoz való jogot, és aki időben Strasbourghoz fordult, ettől kezdve nagyjából 
biztos lehetett benne, hogy nyerni fog. 
  



 

38 

 

Felháborodtak a közalkalmazottak Lázár tervén 
2016. már. 7. 
 

A 24. hu cikke szerint: több mint 100 ezer közszolgálati tisztviselő köréből a 
Kormány csupán 16 ezer járási kormányhivatali dolgozónak ígér 30 százalékos 
béremelést, miután minden tízediket kirúgja, írja közleményében a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete. Ahogy fogalmaznak, a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum március 2-
i ülésén Kovács Zoltán államtitkár az állami tisztviselői karra vonatkozó törvénytervezetet 
bemutatva jelezte, hogy a törvényjavaslat csak előkészítő anyag, a Kormány nem 
tárgyalta, az nem tükrözi a kormány álláspontját. Az eredeti tervek, a szakszervezetekkel 
eddig folytatott egyeztetés szerint 2016. július 1-tól közel százezer kormánytisztviselő 
helyzetét rendező új jogállási szabályozás lépett volna életbe és 38 milliárd forint 
elkülönített forrás felhasználásával érdemi bérrendezés következett volna be. Mindez 
most elmarad. A Kormány csupán a járási kormányhivatalokban dolgozók helyzetét 
kívánja enyhíteni, miközben közülük is miben tizedikre állásvesztés vár. 
 
 
 

Megjelent az ORFK 2016. évi cafetéria utasítása 
2016. már. 7. 
 

Megjelent az az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi 
állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának 
szabályozásáról szóló 4/2016. ORFK utasítás, valamint a 2016. évi bankszámla-
hozzájárulásáról szóló 5/2016. ORFK utasítás. A cafetéria keret összege - évek óta 
változatlanul - bruttó 200 ezer forint, ami nettóban a 150 ezret sem éri el. Az 
igényelhető juttatások köre nem változott, miként a bankszámla költségtérítés 4 ezer 
forintos összege sem. Hiába ad lehetőséget a törvény havi ezer forintos 
költségtérítésre az FRSZ emelésre vonatkozó javaslatát rutinból utasították el idén 
is. Az utasítások letölthetőek innen. 

 

 

 

 

Bürokráciacsökkentés 
2016. már. 4. 

 
A kormány örömmel veszi a szakszervezeti és az önkormányzati oldal részéről 
a bürokráciát csökkentő konkrét javaslatokat - mondta Latorcai Csaba kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum plenáris ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten, 
írja a Szakszervezetek.hu.  A helyettes állmatitkár elmondta hogy, az egyes 
kormányzati háttérintézményekre vonatkozó kormányzati elképzelésekről is 
beszéltek. 91 háttérintézmény tekintetében kell a kormánynak döntést hoznia, és 
minden intézmény tekintetében három lehetőség közül választhat: változatlan 
formában tovább működteti az intézményt, illetve jogutóddal vagy jogutód nélkül 
megszünteti. Az egyik alapelv, hogy a hatósági feladatok a kormányhivatalokhoz 
kerüljenek, a másik, hogy az átalakításokat  követően a korábbi bértömeg 80 

százaléka állhat rendelkezésre a jogutód intézményeknél a jövőben - magyarázta. Hozzáfűzte: a kormány örömmel vesz a 
szakszervezeti és az önkormányzati oldal részéről további konkrét, a bürokráciát csökkentő javaslatot. 
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A 168 óra cikke szerint a kormányzati feketelistára olyan intézmények is felkerültek, amelyeknek a bürokráciához semmi 
közük, amelyek komoly kutatásokat és szolgáltatásokat végeznek például az egészségügyben, az oktatásban és a kultúrában. Akad 
köztük felbecsülhetetlen értékű közgyűjtemény is. 

Biztos, hogy a díszegyenruha a rendőrség legfontosabb problémája? 
2016. már. 1. 
 

Neves hazai divattervezők álmodják meg a Belügyminisztérium rendvédelmi 
dolgozóinak új társasági egyenruháit – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap 
információi szerint az első megbeszélésekre az elmúlt hetekben került sor, a 
kiválasztottak között kivétel nélkül luxusdivatházak szerepelnek: a Nubu, a Maison 
Marquise, a The Four, illetve Tomcsányi Dóri és Áron Eszter divattervezők 
erősítették meg, hogy felvette velük a kapcsolatot a Belügyminisztérium. Az azonos 
árkategóriában mozgó tervezők ruháikért darabonként több százezer forintot is 
elkérhetnek. A korábbi uniformisok lecserélése a hivatásos állomány éves 
egyenruházati utánpótlási ellátmánya terhére történt, 2007-ben. Akkor 
egyébként az "öregnek" aligha nevezhető, 2002-ben bevezetett egyenruhát 
minősítették idejét múltnak. 15 éven belül tehát ez lesz a harmadik változtatás, 
ami az FRSZ véleménye szerint teljesen indokolatlan és csak arra jó, hogy a 
hivatásos állományt újabb elvonással terhelje. 

 További információBiztos, hogy a díszegyenruha a rendőrség legfontosabb 
problémája? tartalommal kapcsolatosan 

 

 

 

Jó, ha tudjuk: nők 40+ program 2016-ban 
2016. már. 1. 
 

A nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjbavonulási 
lehetősége nem mindig érhető el könnyen - írja a HR/Munkajog. Sokszor előfordul, 
hogy pont a folyamat vége felé közeledve történik baj, merül fel probléma, mert megtörik 
az életpálya, a munkalehetőség elvész. Ez a helyzet, a 40 év jogosultsági időből még 
hiányzó időszak keresőtevékenységgel történő megszerzésének lehetetlenné válása 
akár a korai nyugdíjbavonulás végleges akadálya is lehet. Erre jelenthet gyógyírt a 40+ 
program, melynek részleteit a HR/Munkajog cikke mutatja be. 
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2016. február  

Készenléti szolgálatot rendeltek el a rendőröknek a déli határnál 
2016. feb. 28. 
 

Papp Károly országos rendőrfőkapitány készenléti szolgálatot rendelt el 
péntek délutántól a Bács-Kiskun és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 
valamint a Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság két határvadász 
bevetési osztályának hivatásos állománya részére - írja a Hir 24. Az ORFK 
szombati közleménye szerint a készenléti szolgálat elrendelésére a szomszédos 
országokban – Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában – az 
illegális bevándorlással összefüggésben bevezetett intézkedések miatt volt 
szükség. Az ORFK az Origónak arra a kérdésre, milyen újabb fejleményre 
számítanak a menekültekkel kapcsolatban, azt írták, folyamatosan elemzik a balkáni 
eseményeket és ennek alapján intézkedtek – írja az MTI. 
 
 

Itt az ajánlat nélküli bérajánlás 
2016. feb. 24. 

 
Egyezségre jutott a 2016-os bérajánlás kérdésében a kormány, illetve a 
versenyszféra munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteinek döntő 
többsége; a munkaerőpiacon zajló változások miatt azonban számszerű 
bérajánlást 2016-ra nem fogalmaztak meg a szociális partnerek – közölte a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A HR/Munkajog cikkéből kiderül, hogy 
az átalakuló munkaerőpiaci helyzetben a béremelések előreláthatólag az 
eddigiekhez képest sokkal nagyobb szóródással valósulnak meg. Az aláírók az 
ágazati és a helyi bértárgyalások részvevői figyelmébe ajánlják, hogy 2016-ban a 
gazdasági növekedés elérheti a 2,5 százalékot, a fogyasztói árszínvonal átlagos 
növekedése várhatóan 1,6 százalékos lesz. A közlemény szerint az aláíró felek 

ajánlják, hogy a lehető legszélesebb körben valósuljon meg béremelés, azzal a kikötéssel, hogy az ne vezessen munkahelyek 
megszűnéséhez. A bérajánlást a kormány, valamint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok 
Országos Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos Szövetsége, illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége fogadta el a közlemény 
szerint. Nincs az aláírók között a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz). Kordás László, a szervezet elnöke pénteken 
újságíróknak azt mondta: a szövetség elnöksége nem fogadta el a 2016. évi bérajánlás szövegtervezetét, további tárgyalásokat, 
illetve módosításokat tartanak szükségesnek. 

Megbukott Szép- kártya és az Erzsébet-utalvány az Európai Unió Bírósága 
előtt 
2016. feb. 23. 

 
Az Európai Unió Bírósága szerint nem egyeztethetők össze az uniós joggal a SZÉP-kártya 
rendszer és az "Erzsébet étkezési utalvány" rendszer egyes elemei - olvasható a 
HR/Munkajog cikkében. Az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítására indított 
keresetet Magyarországgal szemben az uniós bíróság előtt. A bíróság megállapította, hogy az 
Erzsébet-utalvány és a SZÉP-kártya rendszer egyes elemeivel Magyarország megsértette a 
letelepedés szabadságát és a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A bíróság öt pontban állapított meg 
eltérést az uniós jogtól - írja a HR/Munkajog. 
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A magyaroknak nem jár a nyugdíj 
2016. feb. 23. 
 

Bármikor dönthetnek úgy, hogy nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva 
csökkentik vagy visszatartják a nyugdíjakat - írja a 24.hu. Az atv.hu egyik 
olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy az egyik legnagyobb, külföldi érdekeltségű 
biztosító hazai csoportja úgy próbál a nyugdíjcélú életbiztosításra ösztönözni, hogy 
azt állítja: az Alaptörvényben már nem szerepel a társadalombiztosítás intézménye. 
Az állam bármikor dönthet úgy, hogy drasztikusabban csökkenti a nyugdíjakat, mert 
a nyugdíjra nincs alkotmányos garancia, nem jár alanyi jogon az állami nyugdíj. A 
portál utánajárt és ugyanerre a következtetésre jutottak a nyugdíj-biztosítási 
szakértők is. Szerintük az, hogy a jogi szabályozás már szociális hozzájárulási 
adónak hívja a nyugdíj-biztosítási járulékot, azt jelenti, hogy a kormányoknak nem 
feltétlenül kell a nyugdíjra fordítaniuk az adónak minősülő összegeket. 
 
 

Bürokráciacsökkentés - döntés után egyeztet a kormány 
2016. feb. 22. 
 

Csak a jövő szerdára tervezett kormánydöntés után egy héttel, március 2-án 
egyeztet a kormány a bürokráciacsökkentés keretében tervezett 
átalakításokról és elbocsátásokról az ágazati szakszervezetekkel – tudta meg 
az mno.hu. Pedig sok ezer, sőt több tízezer embert is elküldhetnek a közeljövőben 
a központi és területi államigazgatási szervektől. Annak ellenére, hogy egyeztetést 
ígért a kormány a bürokráciacsökkentés keretében tervezett leépítésekről, erről 
egyelőre nem tájékoztatták az érdekképviseleteket. Úgy tudjuk, a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum (KÉF) csak március 2-án tart ülést, de már egy héttel 
korábban, jövő szerdán eldőlhet az átalakítások fő iránya. 
 
 
 
 
 

Ülésezett a LIGA Tanács - egy korszak lezárult 
2016. feb. 22. 

 
Elfogadta a Liga Tanács tegnap Gaskó István lemondását, így nem került 
napirendre az elnök menesztésére irányuló kezdeményezés. A tagszervezetek 
döntése alapján legkésőbb hat hónapon belül meg kell tartani a tisztújítást a 
konföderációnál – írja a Magyar Hírlap.  

A Liga hivatalos közleménye szerint megköszönték az elnöki mandátumáról 
szerdán írásban lemondott Gaskó István munkáját – aki egyébként megjelent az 
ülésen, majd egy rövid beszédet követően távozott. A tagszervezetek képviselői 
megállapodtak, legkésőbb hat hónapon belül tisztújítást kell tartani. Az elnöki 

feladatokat átmenetileg a társelnökök látják el: Buzásné Putz Erzsébet, Czövek János, Fürjes József és Gál Rezső. Pont került tehát 
egy történet végére, amely tavaly májusban kezdődött, amikor Gaskó Istvánt huszonöt év után nem választották újra a Vasúti 
Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) Szolidaritás élére, s azzal folytatódott, hogy közfelháborodást kiváltó dokumentumok 
kerültek nyilvánosságra Gaskó „érdekvédelmi” tevékenységével kapcsolatban.  
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A miniszterelnök megint a rendőrök béremelésével példálódzik - "kis 
kerekítéssel" 
2016. feb. 15. 

 
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött el az 
Országgyűlés tavaszi ülésszaka. "A magyar gazdaság teherbíró képességének 
határáig mentünk el a béremelések tekintetében" - fogalmazott  a kormányfő. 
Egyebek között, kifejtve: a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak - a tavalyi 30 
százalék után - idén és a következő években 5-5 százalék béremelés jut, a 
felsőoktatásban az emelés mértéke 15 százalék, a pedagógusoknál pedig 2013 óta 
minden évben emelt a kormány. A tanárokról külön is beszélt a kormányfő, 
hangsúlyozva, hogy a pedagógusok elsőként részesültek béremelésben, aminek 
erkölcsi és bizalmi okai is vannak. (A többi párt véleménye a NOL cikkében, itt 
olvasható.) 

Csak a tények kedvéért, álljanak itt a Belügyminisztrium által közölt adatok is.  A 
tárca Magyar Nemzettel és szakszervezetekkel közölt információi szerint, a 

2015. augusztusi és szeptemberi fizetések alapján az életpályamodell valójában átlagosan nettó 26 százalékos bérnövekményt 
eredményezett. Az idén február 10-én tartott belügyi tájékoztatón pedig az hangzott el, hogy 2016. január 01-jével 44.815 fő 
részesült 5 %-os emelésben, 7.284 fő 1 és 5 % közötti emelést kapott, míg 4.069 fő bére változatlan maradt. Ebből egyértelműen 
következik, hogy az átlagosan 5 %-osnak mondott idei illetményemelés sem valósult meg egyenlőre. Sajnos, a közértben a 30 
forintos zsemlét 26-ért nem adják oda, így a számunkra szeletelt szalámit magában kell megennünk... 

Kúria döntés: visszamenőleg nem alkalmazható a kedvezőbb szabály 
2016. feb. 15. 

 
A visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma a jogalkotással szemben 
fogalmaz meg követelményeket, abból a jogalkalmazó kedvezőbb 
szabályalkalmazására vonatkozó kötelezettségét levezetni nem lehet - írja a 
HR/Munkajog a Kúria elvi határozatának ismertetése kapcsán.   

A Kúria határozatában rámutatott, hogy a felperes által alkalmazni kért jogszabályi 
rendelkezést a felperes korábbi igényére nem lehetett alkalmazni, a biztosítási időre 
vonatkozó új szabályt a törvényhozó – az Mmtv. módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXV. törvény 15. §-ában – 2014. január 1-től léptette hatályba, a folyamatban 
lévő ügyekben való alkalmazást nem írta elő, a visszamenőleges hatályú 
alkalmazásról nem rendelkezett. A felperes – álláspontja alátámasztásaként – 
megalapozatlanul hivatkozott a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az 
érintett jogalanyokra kedvezőtlen visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát előíró 
2. § (2) bekezdésére. E rendelkezés a jogalkotással szemben fogalmaz meg 
követelményeket, abból a jogalkalmazó kedvezőbb szabály-alkalmazására 
vonatkozó kötelezettségét levezetni nem lehet. 

Mindezek tükrében szerkesztőségünk már "csak"azt nem látja egészen tisztán, hogy 
miért lehetetett visszamenőleges hatállyal megfosztai annak idején több tízezer 

szolgálati nyugdíjast, a törvényesen megszerzett járandóságától? 
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A rendőrség a harmadik legnagyobb közfoglalkoztató - bár a rendőrségi 
törvény erről nem szól 
2016. feb. 15. 

 
Bár a Belügyminisztérium honlapján közölt tájékoztatóból ez nem derült ki, a 
Nemzeti Művelődési Intézet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) 
után a rendőrség a harmadik legnagyobb közfoglalkoztató. Az ORFK közlése 
szerint csaknem 3200-an dolgoznak ebben a formában, főleg adminisztrátorként és 
takarítóként - írja a Népszabadság.  

A katasztrófavédelemnél 766 közfoglalkoztatott lát el szakmunkási és 303 
segédmunkási feladatokat, a BVOP-nál pedig országosan 114-en dolgoznak így. 
Minden szervezetnél hangsúlyozták: a közfoglalkoztatottak nem végeznek rendőri 
munkát, nem oltanak tüzet és vagy őrzik az elítélteket, egyértelmű választ azonban 
arra a kérdésre, mennyit spórolnak így évente, egyik sem adott. A szervezeteknél 
több tucat lakatos, kőműves, festő-mázoló, adatrögzítő és kódoló dolgozik. 
Kevesebben ugyan, de akadnak asztalosok, burkolók, csőszerelők és autószerelők 

is. Több mint negyvenen dolgoznak dísznövény-, virág- és faiskolai kertészként, csemetenevelőként. A lap kérdésére, hogy a fenti 
munkaköröket miért közfoglalkoztatottakkal töltötték be, miért nem „rendes állásban" alkalmazottakkal, az ORFK a közfoglalkoztatási 
jogviszony létesítésének törvényi definíciójával válaszolt. 

Szerkesztőségünknek azonban egy másik törvény villant be, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, amely 4/A. §-ának 
(3) bekezdése azt rögzíti, hogy: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya a) hivatásos 
állományú rendőrökből, b) kormánytisztviselőkből, c) igazságügyi alkalmazottakból, d) közalkalmazottakból, valamint e) a munka 
törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat. E jogszabály a közmunkásokat nem említi.... 

Nemzeti bérszámfejtés: káosz 1,5 milliárdért 
2016. feb. 15. 

 
Jelentős, akár 50 százalékra is tehető azon köztisztviselők-közalkalmazottak 
aránya, akik késve vagy hibásan kapták meg adóigazolásukat munkáltatójuktól, 
akad, aki emiatt lekésheti a bevallási határidőt is. A zavarért az érintettek a 
tavaly óta a Magyar Államkincstárba központosított „nemzeti bérszámfejtést” 
okolják - írja az Átlátszó.hu. 1,5 milliárd forint uniós támogatást nyert a Magyar 
Államkincstár (MÁK) 2012-ben az úgynevezett központosított illetményszámfejtő 
rendszer, az úgynevezett KIRA-program kidolgozására. Kezdetektől szóltak cikkek 
arról, hogy nem zökkenőmentes az átállás, késnek a fizetések, a MÁK azonban 
rendre tagadta a felvetéseket. Az Átlátszó több olvasója is jelezte ugyanakkor, hogy 

mostanra – köszönhetően az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói adóigazolások elkészítési és kézhez adási főszezonjának – 
eluralkodott a káosz. 

A Népszabadság arról ír, hogy: botrányba fulladt a rendszer rajtja, nem jön másodikán fizetés. Mióta a Magyar Államkincstár 
(MÁK) bevezette az új központi bérelszámoló rendszert, a KIRA-t, kisebb-nagyobb csoportok rendszeresen tiltakoznak amiatt, hogy 
vagy késve kapták meg a pénzüket, vagy a vártnál többet, illetve kevesebbet utaltak a számukra, ráadásul bérjegyzék híján 
magyarázatot sem kaptak az eltérésről. 
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Lázadás a Ligában: Egyre több tagszervezet követeli már az elnök 
menesztését 
2016. feb. 15. 
 

Amint arról a Magyar Hírlap elsőként beszámolt, egy héttel ezelőtt a 
konföderáció hét elnökségi tagja „a magyar munkavállalókért érzett 
felelősségtől vezérelve” kezdeményezte Gaskó István elnöki tisztségből 
történő visszahívását. Az indítvány aláírói Czövek János, a Honvédszakszervezet 
elnöke, Pongó Géza, a Független Rendőrszakszervezet főtitkára, Buzásné Putz 
Erzsébet, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének elnöke, Mendrey 
László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Tóth Zsuzsanna, 
a Postásszakszervezet elnöke, Hegedűs Andrea, az Olajipari Szakszervezet 
alelnöke és Várnai Zsuzsanna, a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet elnöke 
voltak. A lap megtudta, hogy azóta újabb tagszervezetek jelentették be 
csatlakozásukat a kezdeményezéshez. 

 
A visszahívás jelentőségére a Magyar Hírlap egy korábbi cikke világított rá, mely szerint: a leköszönő elnök – a Liga akadémiás 
tiszteletdíj mellett – 4,44 millió forint egyösszegű „búcsúpénzt”, kvázi végkielégítést is kapna, ráadásul megbízási szerződést köt vele 
a konföderáció, „érdekvédelmi és szakszervezet-politikai tanácsadásra” 2016. február 1-jétől 2016. június 30-ig, havi bruttó 
nyolcszázezer forint értékben. Az elnökségi tagok mostani kezdeményezése azonban ezt az összességében mintegy tizenkétmillió 
forintos bőkezűséget megakadályozná, hiszen fegyelmi okból leváltott elnöknek nyilván nem jár semmiféle jutalom. 

BM tájékoztató a hivatásos életpálya további pilléreire vonatkozó 
elképzelésekről 
2016. feb. 11. 
 

A Belügyminisztérium által kiadott sajtóközlemény szerint a tárca: "a 
Honvédelmi Minisztérium képviselőinek részvételével 2016. február 10-én a 
hivatásos rendvédelmi és a katonai életpálya részeként - a már megvalósult 
illetményemeléshez kapcsolódó - biztosítási, illetve a lakhatást támogató 
konstrukciók megvalósításának lehetőségéről egyeztető értekezletet tartott. A 
konzultáción részt vettek a munkáltatók képviselői, továbbá a szakszervezetek és a 
Magyar Rendvédelmi Kar vezetői." 

Korábban többször is beszámoltunk arról, hogy a hivatásos állomány  új 
életpályamodelljének keretében egy lakástámogatási, valamint megtakarítási célú 
biztosítási rendszer bevezetésére tett ígéretet a kormányzat. Ennek jogi garanciáját 
egy 2014-ben kihirdetett kormányhatározat jelentette, amely a lakástámogatás 

rendszerének kidolgozásának határidejét 2015. december 31-ében, míg a biztosítási rendszer kimunkálásáét 2016. december 31-
ében határozta meg. Ezt a kormányhatározatot azonban egy tavaly karácsony előtt megjelent másik határozat hatályon kívül 
helyezte, amiből az életpálya további pilléreinek megszűntetése következett számunkra.  
 
A helyzet tisztázása érdekében megkereséssel fordultunk a BM személyügyi helyettes államtitkárához, melynek 
eredményeként került sor a tegnapi  találkozóra. Az egyeztetés helyett inkább tájékoztatónak nevezhető eseményről a tárca kérésére 
bővebb információt jelenleg nem tudunk olvasóinkkal megosztani. A megbeszélésen egyébként is csak elképzeléseket ismertettek a 
szakszervezetekkel, ígéretet csak arra tettek, hogy a lakástámogatási és biztosítási rendszert érintő elképzelések vázlatát a tárca 
rendelkezésünkre fogja bocsájtani, mellyel a szakszervezetek is javaslatokat tehetnek majd. A tájékoztatón szóba került az év elejei 
illetményemelés is, melyről bővebben az alábbiakban számolunk be. 
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Az ORFK cafetéria utasításának tervezete sem tartalmaz meglepetéseket 
2016. feb. 11. 
 

A BM cafetéria utasítás tervezetén még ki sem hűlt a tinta, már meg is érkezett 
szakszervezetünkhöz az ORFK azonos tárgyú normatervezete. Ez, a 
minisztériuméhoz hasonlóan lényegében a tavalyi szabályokat viszi tovább. A keret 
továbbra is 200 ezer forint, bruttóban, ami nettóban - a választott juttatások 
adóteheitől függően - kb. 50 ezerrel ér kevesebbet. A választható juttatások sem 
változtak, mivel az Szja. törvény is változatlan maradt. Nem vátozott a bankszámla 
költségtérítés megalázóan alacsony, évi 4 ezer forintos összege sem, annak 
ellenére, hogy az FRSZ évek óta szorgalmazza az elértéktelenedett juttatás 
felemelését a törvény által lehetővé tett 12 ezer forintos éves keretösszegre. Ezt a 
BM nem tette meg, hiába "szárnyal nemzetünk gazdasága". A nem hivatásos 
jogviszonyban állók tekintetében az ORFK vezetőjének hatáskörébe tartozik 
a bankszámla-költségtérítés éves mértékének meghatározása, de e lehetőséget 
nem tervezi emelésre kihasználni. Az e személyi körbe tartozók számos, a hivatásos 
állományt megillető kedvezményt (pl. heti 2 sportóra vagy fogpótlás, stb.) arra 
hivatkozással nem kapnak meg, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik 

lehetővé. Pedig sok esetben a hivatásosokéval azonos feladatokat látnak el (pl. fegyveres biztonsági őrök). Viszont, amikor a jogi 
háttér biztosított, akkor meg az „egyenlő bánásmód” elvére hivatkozva osztozniuk kell a hivatásos állomány sorsában! Minek 
minősíthetjük ezt az eljárást? Tipikusan kettős mércének! A normatervezetek és az FRSZ javaslatai itt olvashatóak. 

A pedagógusok helyretették Lázár Jánost 
2016. feb. 11. 
 

Remélik, Lázár János is tudja, hogy a tüntetés joga nem a kormány adománya - 
üzenik a pedagógusok Lázár Jánosnak, aki azt találta mondani, hogy a tanárok 
balhéznak a tiltakozásukkal. A HVG cikke szerint helyre tette Lázár János 
miniszterelnökséget vezető minisztert a pedagógus 
szakszervezet (PSZ). Lázár a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón több 
ponton is kitért a pedagógusok tiltakozásaira. Egyrészt azt kérte a 
pedagógusoktól, hogy tárgyaljanak a kormánnyal, ne balhézzanak, mert a 
sztrájkkal nem oldódnak meg a problémák. Aztán személyeskedő hangon üzent 

Galló Istvánnénak, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökének is, akinek azt üzente: "ha nem politikát akarnak csinálni, akkor 
az a legbölcsebb dolog, ha tárgyal. A PSZ csütörtök esti közleményében először is azt írja, hogy készek a tárgyalásra, de nem 
ülnek le olyan zsúrasztal mellé (a köznevelési kerekasztalra gondolnak), amelynek vendégeit önkényesen választotta ki a kormány, 
amely ráadásul azt üzeni a pedagógusoknak, hogy ne balhézzanak, és érdemi változásra ne is számítsanak (ez utóbbi esetben 
Lázár mondataira utalnak). A PSZ egyébként már decemberben elküldte javaslatait a miniszterelnöknek, a szakértői tárgyalásokon 
a javaslatokat azonban a kormányoldal szekértői elutasították.  

Kisokos: amit a munkaügyi perekről tudni kell 
2016. feb. 10. 
 

A munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyokból származó pereket 
nevezzük munkaügyi pereknek, amelyekre a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) speciális szabályokat határoz meg.  Ezeket 
az eljárási szabályokat tekinti át a HR/Munkajog kétrészes cikksorozata. A 
szerző kitér az illetékesség, az eljárási illeték, az elévülés, a perköltség, a 
munkavállalói költségkedvezmény, és a bíróság ítéletével szembeni jogorvoslat 
legfontosabb szabályaira. Az első rész itt, a második rész pedig itt olvasható. 
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Saját gyermekeivel és barátaival tárgyal a kormány az oktatás válságáról 
2016. feb. 9. 
 

Nem sok biztató jel van arra, hogy a kedden reggel kezdődő köznevelési kerekasztal 
alapvető fordulatot hoz a hazai oktatásban - írja az Index. A kormány nagyrészt 
saját maga által létrehozott vagy vele barátságos szervezeteket hívott meg, amelyek 
egy részének alig van bármi köze az oktatáshoz, miközben a legnagyobb pedagógus 
szakszervezet nem lesz ott. Úgy tűnik a központosított oktatási rendszer biztos 
megmarad, a kormány legfeljebb kisebb engedményekre lesz hajlandó. 
 
 
 
 
 

 További információSaját gyermekeivel és barátaival tárgyal a kormány az 
oktatás válságáról tartalommal kapcsolatosan 

FELHÍVÁS: az Szja. 1 %-ának felajánlására, a Police Caritas Alapítvány 
számára 
2016. feb. 8. 
  

1 MOZDULAT, 1 PERC, 1 % TÁMOGASD TE IS 
ADÓDDAL 
 
 
 
 
 
 
 

A LIGA szolidáris a közoktatás átalakítását követelő megmozdulásokkal 
2016. feb. 3. 
A LIGA Szakszervezetek élénk figyelemmel kíséri azt a fokozódó elégedetlenségi 
hullámot ami a közoktatást jellemzi. Konföderációnk tagjai tisztában vannak azzal, 
hogy „amilyen az oktatás jelene, olyan az ország jövője”. Napjaink közoktatásának 
állapota több mint aggasztó. A diákok, pedagógusok túlterheltsége már a minőség 
rovására megy. A LIGA Szakszervezetek szolidáris a közoktatás átalakítását 
követelő megmozdulásokkal! Szövetségünk tagszervezeteit arra kérjük, hogy 
támogassák a jövő érdekében szervezett demonstrációkat, az együttműködés 
kiteljesítése, és a megmozdulások sikere érdekében keressék a tiltakozások 
megszervezésében jelentős szerepet vállaló Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetét! 
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A holland rendőrség sasokat képez ki, hogy leszedjék a drónokat 
2016. feb. 2. 
 

Nehéz a drónok ellen harcolni: hiába van egyre átfogóbb és szigorúbb légi 
szabályozás, a drónok elég olcsóak ahhoz, hogy az embereket ez ne aggassza. A 
rosszkor rossz helyen repkedő drónok ellen lehet küzdeni rádiójelekkel, bezavarva 
a drónt, vagy egy nagyobb drónnal, ami hálóval elkaphatja az üldözött drónt. De 
mindkét esetben fennáll a veszély, hogy a drón(ok) lezuhanhat(nak) - írja a 
444.hu.Nem úgy, mint a furfangos Hollandiában, ahol a 
rendőrség sasokat kezdett el kiképezni, hogy kapják el a drónokat. 
 
 
 
 
 
 
 

17-re emelkedett a közalkalmazotti fizetési fokozatok száma 
2016. feb. 1. 
 

A 2016. január 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) módosítása, amely a közalkalmazotti illetménytábla 
valamennyi fizetési osztályában a korábbi 14-ről 17-re növelte a fizetési 
fokozatok számát. A Kjt. kiegészült egy új, 93/A. §-sal, amely kimondja, hogy a 66. § 
(1) bekezdésétől eltérően 2016-ban a fizetési osztályok első fizetési fokozatához 
tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz 
tartozó legkisebb szorzószámokat a Kjt. 3. számú melléklete állapítja meg; A 
módosítás alapján az érintett közalkalmazottakat 2016. január 1-jétől át kell sorolni az 
új fizetési fokozatokba (Kjt. 64. és 65. §), ennek megfelelően módosítani szükséges a 
kinevezésüket (Kjt. 21. § (3) bekezdés), továbbá részükre az új fizetési fokozatuknak 
megfelelően kell megállapítani az éves pótszabadság mértékét (Kjt. 57.§ (1) 
bekezdés). Részletek és illetménytáblák itt! 

 

 

 

 Két	Korona	Konferencia	és	Wellness	Hotel:	10	%	kedvezmény	
szakszervezeti	tagoknak 
2016. feb. 1. 

A 2015-ben megújult - Bataltonszárszói - Két Korona Konferencia és Wellness Hotel a LIGA 
szakszervezetek tagjainak 10 % kedvezményt biztosít aktuális ajánlataiból.  

  

Az FRSZ tagok által is igénybe vehető évkezdő, valentin, nőnapi, húsvéti és pünkösdi 
ajánlatok itt olvashatóak. 

  

A kedvezmények igénybevételéhez a tagsági igazolvány felmutatása szükséges. 
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2016. január  

Az ORFK gyorsan válaszolt, de a kincstár hibáját elhárítani nem tudja 
2016. jan. 28. 
 

Az ORFK gazdasági főigazgatója példamutató gyorsasággal válaszolt azon 
megkeresésünkre, melyben a munkáltató által levont szakszervezeti tagdíjak 
átutalásának késedelmét kifogásoltuk. Kovács tábornok úr válasza szerint a számfejtés 
során tapasztalt gondokról, köztük az FRSZ által jelzett problémákról is a rendőrség 
valamennyi szerve megtette (többszöri) jelzését a kincstári kapcsolattartók felé. Főigazgató 
úr kijelentette azt is, hogy a rendőrség megtesz minden olyan, hatáskörébe tartozó 
intézkedést, ami elősegíti az állomány jogos járandóságainak biztosítását és vállalt 
kötelezettségeinek telkesítését. 

Bízunk benne, hogy a Magyar Államkincstár is hasonlóan jár el, és az új illetmény számfejtő 
program hibáinak elbagatelizálása helyett végre valós intézkedéseket is tesz a problémák 
mikelőbbi orvoslása érdekében. Azokat ugyanis a sikerpropaganda nem tudja megszűntetni, 
legfeljebb eltakarni a közvélemény elől! 
 
 

Örökzöld javaslat: a rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói 
állományának illetményemelését kezdeményeztük 
2016. jan. 28. 
 

Szakszervezetünk már többször felhívta a BM és az ORFK vezetésének figyelmet a 
rendvédelmi szerveknél dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók méltatlanul 
alacsony bérezésére. A hivatásos állomány új életpálya modellje keretében 
megvalósult illetmény emelkedés a hivatásos illetve a nem hivatásos szolgálati 
jogviszonyban állók között eddig is fennálló bérkülönbséget tovább mélyítette. 
Sajnos az előbb említett különbség már a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban 
állók között is megmutatkozik, illetve szélesedik. A rendvédelmi közalkalmazottak 
2002 óta elinflálódott jövedelmi helyzetén sajnos nem sokat javított a 2015. július 1-
től bevezetett 5 %-os mértékű, majd 2016. január 1-től további 5 %-kal emelt összegű 
rendvédelmi ágazati pótlék. A rendvédelmi ágazati pótlék bevezetése óta ugyancsak 
folyamatosan szorgalmazzuk a pótlék munkavállalói állományra történő 
kiterjesztését. A rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói állománya 
jövedelmi helyzetének javítására vonatkozó legújabb javaslatunk itt olvasható. 

Gaskó István lemondott LIGA elnöki tisztségéről 
2016. jan. 26. 
 

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke, Gaskó István a január 
25-én megtartott Elnökségi ülésen bejelentette tisztségéről történő lemondását 2016. 
február 18-i hatállyal. A LIGA elnöke a soron következő LIGA Tanácson adja vissza 
mandátumát, annak a testületnek, amely testület 1996 óta folyamatosan 
megválasztotta e tisztségre. Bejelentette továbbá, hogy 2016. január 25-től nem 
kíván elnöki jogaival élni. A szervezet élén az elnöki tisztséget Gaskó István 1996 
áprilisától töltötte be folyamatosan. Munkájának eredményeként a LIGA 
Szakszervezetek, mint konföderáció, kiemelt szereplőjévé vált a szakszervezeti 
mozgalomnak. Az Elnökség a bejelentést tudomásul vette és köszönetet mondott az 
elnök eddigi, közel 20 éves munkásságáért. A LIGA Elnöksége felkérte Gaskó 
Istvánt, hogy töltse be a LIGA Akadémia Kuratóriumának elnöki tisztségét, aki a 
felkérést elfogadta. Az Elnökség döntése értelmében a szervezet irányítását a LIGA 

Tanács döntéséig a társelnökök látják el. A LIGA Tanács ülését az Elnökség 2016. február 18-ára hívta össze. A közlemény itt 
olvasható. 
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Jogot szolgáltattak, igazságot aligha 
2016. jan. 26. 
 

Nem jogellenes az alkotmánysértő, de még hatályos jogszabályra alapozott 
felmentés - írja a HR/Munkajog, egy Kúria honlapján ismertetett jogesetre 
hivatkozva. A másodfokú bíróság helyes érvelése alapján tehát az Alkotmányban 
foglalt elveknek megfelelő rendelkezések meghozataláig az alkotmányellenesnek 
nyilvánított jogszabály alkalmazhatóságának idejét az Alkotmánybíróság 
kiterjesztette. Ezért nem ütközik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe 
az alkotmányellenesnek nyilvánított, de még hatályos törvényi rendelkezésre 
alapított felmentés, hiszen az Alkotmánybíróságnak a döntése meghozatalakor az 
is célja volt, hogy a jogviszony egyoldalú megszüntetése ne maradjon 
szabályozatlanul. Az Alkotmánybíróság döntése folytán 2011. május 31-éig 
bezárólag az indokolás nélküli felmentés [Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja] 
alkalmazható volt. 
 

A hideggel együtt a rendőri intézkedések is fokozódnak! 
2016. jan. 24. 
 

Tapasztalatból tudjuk, hogy aki sikeres rendőri vezető akar lenni, annak egyik 
szemét mindig a statisztikai mutatókon kell tartania. Azokat pedig a magasabb 
szintű elvárások szerint mindig javítani kell! A közrendet és a közbiztonságot mindig 
lehet fokozni, amint azt az éves értékelő jelentésekből tudjuk. Addig, amíg csak egy 
szép napon majd, meg nem szűnik a bűnözés, miként azt a volt keleti blokk egyes 
országaiban a rendszerváltoztatgatás ezelőtt, nem kevés naivitással gondolták. 
Ennek érdekében a derék rendőri vezetők meg is tesznek minden tőlük telhetőt. A 
rutinosabbak íratlan szabályként érvényesítik, a kevésbé dörzsöltek 
buzgalmunkban néha írásba is adják beosztottaik számára, hogy egy-egy 
szolgálat alatt mennyit kell intézkedniük, hány embert kell igazoltatniuk, vagy 
esetenként hány feljelentést kell tenniük. A felső vezetés természetesen tagadja a 
dolgot, hiszen nagyon is jól tudják, hogy mindez ellentétes a rendőrség 
szellemiségével, és küldetésével. Az elvárásokat azonban nem igazítják a 
realitásokhoz, így generálódik az a megfelelési kényszer, ami sokszor egészen 
képtelen, vagy embertelen parancsokhoz vezet. Így történt ez a napokban is, amikor 
az egyik megye, egyik városi kapitányságán, az intézkedések fokozása érdekében 
éjszaka, mínusz 15 fokos hidegben rendeltek el egy órás gépjármű ellenőrzést, egy 

jeges, csúszós, és ezáltal balesetveszélyes útszakaszon. A történet folytatása az alábbiakban olvasható. 
 

Életpálya, pillérek nélkül 
2016. jan. 21. 
 

Úgy tűnik, mégsem kapják meg a kormányzattól a megígért támogatást a 
rendvédelmi dolgozók és a katonák. Lakásvásárlási támogatás és nyugdíj-
kiegészítő biztosítás szerepelt a kormány vállalásai között, de karácsony előtt egy 
nappal hatályon kívül helyezték az erről szóló rendeletet. Az érdekvédők 
tiltakoznak, és remélik, a tárgyalások során meggondolja magát a kormányzat. A 
rendvédelmi dolgozók életpályamodelljének két fontos alappillérét törölheti 
el a kormányzat – mondta a 168 Óra Online-nak Pongó Géza, a Független 
Rendőr Szakszervezet főtitkára.  

Az RTL Klub híradója öt minisztériumot is keresett az ügyben, mire kaptak egy semmitmondó választ. 
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Továbbra sem működik megfelelően a KIRA 
2016. jan. 20. 
 

A Magyar Államkincstár kinyilatkoztatásai ellenére tapasztalataink szerint továbbra 
is problémák vannak a közszférában bevezetett új illetményszámfejtési program 
alkalmazásával. 2015. december hónapban már szembesültünk azzal, hogy a 
munkajogviszonyban álló tagjaink november havi munkabéréből levont 
szakszervezeti tagdíj nem került részünkre átutalásra a szokásos határidőre. A 
késedelem – tudomásunk szerint – a KIRA rendszerre történő átállás miatt 
következett be. A mulasztást december végére pótolták. A kincstári 
sikerpropagandát olvasva bíztunk benne, hogy a probléma januárban nem fog 
megismétlődni. Bizakodásunk azonban alaptalannak bizonyult, mivel a 
januárban esedékes munkavállalói tagdíj átutalás ismételten elmaradt. 
Információink szerint a késedelem hátterében az áll, hogy a rendőri szervek a 
Magyar Államkincstártól nem kapták meg a december havi munkabérből levont 
tagdíj átutalásához szükséges utaló állományt. A probléma mielőbbi orvoslása 

érdekében az ORFK gazdasági főigazgatójához fordultunk. 

Javítják az állomány lakhatási körülményeit: több mint kétszeresére 
emelik a lakbért 
2016. jan. 20. 

 
Az új hivatásos életpálya lakástámogatási és biztosítási pillérének 
megvalósulását garantáló kormányhatározatot hatályon kívül helyezése után 
újabb megleptés ért minket a kormányzati honlap böngészése során. Ott ugyanis 
felbukkant az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló BM rendelet tervezete. A munkaanyag 
szerint  rendelet elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél: a belügyi szervek 
személyi állománya lakhatási körülményeinek javítása. Mindez, egyebek mellett 
úgy valósul meg, hogy a belügyi vagyonkezelésű lakás lakbére 2016-tól egy év alatt, 
két lépcsőben ugyan, de több mint a kétszeresére fog emelkedni (összkomfortos 
lakás esetén a lakbér négyzetméterenként 84 Ft-ról 200 Ft-ra, míg a komfortos 
lakásé 67 Ft-ról 150 Ft-ra. Az állomány helyzetének ily módon történő "javításával" 

természetesen nem értünk egyet, miként azzal sem, hogy a bérleti, albérleti díj hozzájárulás iránti kérelmet a körülmények 
változatlansága esetén is évente meg kell újítani. Mindezek okán a jogszabály-tervezet átdolgozását kezdeményeztük. 

Alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be a rendvédelmi szakszervezetek 
hátrányos megkülönböztetése miatt 
2016. jan. 20. 

 
Alkotmányjog panaszt nyújtott be a Független Rendőr Szakszervezet a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (Hszt., vagy szolgálati törvény) szakszervezeti jogokra 
vonatkozó egyes rendelkezéseinek Alkotmánybíróság (AB) általi megsemmisítése 
érdekében. A Hszt-hez viszonyítva a közalkalmazottakra és a magánszféra 
munkavállalóira vonatkozó törvények nagyobb számú szakszervezeti tisztségviselő 
esetében teszik lehetővé a tisztségviselők védelmére vonatkozó szabályok 
alkalmazását, a védelem is hosszabb időre áll fenn, és hosszabb munkaidő-
kedvezményt írnak elő.  E törvények biztosítják a tagdíjlevonást és a 
helyiséghasználat jogát is. Ebből következik, hogy a Hszt. a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjait és közalkalmazottait, illetve ezek szakszervezeteit 
önkényesen és indokolatlanul hátrányosan különbözteti meg a többi 

közalkalmazottal, valamint a munkaviszonyban álló munkavállalókkal, illetve ezek szakszervezeteivel szemben. A törvényhozó 
általában szabadon döntheti el azt, hogy valamely juttatásról milyen feltételek szerint, milyen mértékben rendelkezik, vagy melyeket 
von meg a jövőre nézve. Ennek során azonban nem járhat el önkényesen, sem a juttatások törvényi feltételeit, sem megvonásuk 
szabályait illetően nem sérülhet az ésszerűség, a tárgyilagosság és különösen az egyenlő elbánás alkotmányos elve, a szabályozás 
nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést.  Közleményünk teljes szövege az alábbiakban olvasható. 
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Jó, ha tudjuk: elhúzódó munkaügyi per miatt Strasbourgba mehetünk 
2016. jan. 19. 
 

Sokan megtapasztalják azt, hogy egy munkaügyi (vagy egyéb) perben olyan sokáig 
húzódik a bírósági eljárás, hogy idővel már szinte azt sem lehet tudni, miért is folyik 
a per. Az akár tíz évnél is hosszabb idő felőrli a feleket és próbára teszi a bíróságot 
is - írja a HR/Munkajog. Egy hat évig húzódó munkaügyi perrel összefüggésben 
az Emberi Jogok Európai Bírósága a múlt évben kimondta, hogy ismétlődő 
probléma, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem képes ésszerű időn belül 
ítéletet hozni polgári peres ügyekben, és ezt Magyarországnak orvosolnia 
kell. További részletek a HR/Munkajog cikkében. 
 
 
 
 
 

Lapszemle: Jimmy és a TEK rejtőzködő tanácsadója 
2016. jan. 19. 
 

A Szent Imre kórház főigazgatójának életútja különleges sikersztori, miközben a 
rábízott intézményt tömegesen hagyják ott az orvosok - írja az INDEX. A magát 
modellként és színészként is kipróbáló, pártállami időkben elbukó nőgyógyászból 
szokatlan sebességgel lett kórházigazgató az első Orbán-kormány idején, és bár 
több munkahelyén diktatórikus vezetőnek tartották, pályája miniszteri és 
köztársasági elnöki kitüntetésekkel kikövezve meredeken ível felfelé, hamarosan 
pedig újabb kulcsfontosságú pozíciót kaphat az egészségügyben. Ismerjenek meg 
egy embert, aki nagyon szeretné titokban tartani az életét, pedig a titulusai alapján 
példakép is lehetne: egyszerre harcol a nemzetközi terrorizmus, valamint a nemzeti 
elhízás ellen, és egy kórház vezetése mellett képes arra, hogy a legnagyobb 
gyógyszergyár felügyelőbizottságában is teljesítsen. Portré Bedros J. Róbertről az 
Index cikkében. 

 További információLapszemle: Jimmy és a TEK rejtőzködő tanácsadója tartalommal kapcsolatosan 

Rendőri szerv, ahol mindenre van pénz: 25 millió forintból fejlesztik a TEK 
színháztermét 
2016. jan. 19. 
 

Tudta, hogy a Terrorelhárítási Központnak van színházterme? Ha nem, akkor most 
már biztosan tudni fogja, mert kiderült, hogy mintegy 25 millió forintot kapott a TEK 
a fejlesztésére. Az Átlátszó.hu szúrta ki a január 15-én megjelent Közbeszerzési 
Értesítőben, hogy nettó 24,96 millió forintot kap a TEK a Zách utca 4. szám alatt 
található színházterem és sajtóterem audio- és vizuáltechnikai rendszerének 
fejlesztésére. Ennél a projektnél még az előzetesen kalkulált költségek túllépése 
sem okozott problémát. Részletek az Átlátszó.hu cikkében. 
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Tündérország mindennapjai: egyre nagyobb a zűrzavar a közszféra 
béreinél 
2016. jan. 18. 

 
A Magyar Államkincstár (MÁK) állításai ellenére továbbra is problémák vannak a 
közszféra bérkifizetéseivel - írja a Napi.hu. A hiányos kifizetések mellett túlfizetés is 
előfordul, ráadásul a dolgozók sem bérjegyzéket, sem tájékoztatást nem kapnak - 
hangzott el a Munkástanácsok Országos Szövetsége rendezvényén.  Palkovics 
Imre, a Munkástanácsok elnöke szerint a közszféra bérei még mindig számos 
esetben hiányosan, vagy túlfizetéssel érkeznek. A munkavállalók jó része ráadásul 
nem kapott elszámolást: sokakhoz bérjegyzék, utalásról szóló számfejtés a mai 
napig nem érkezett - utoljára az októberi illetményről érkezett igazolás. A 
táppénzeket, illetményeket az új rendszerben gyakran rosszul számfejtik, túlfizetés 
esetén pedig előfordul, hogy jogerő nélkül visszavonják a bér egy részét, ami 
azonban törvénytelen. A negatív illetményekről a dolgozók nem tudják megállapítani, 
hogy milyen díjakat számfejtettek, illetve melyeket nem. A hiányos kifizetések esetén 
pedig az is probléma, hogy a dolgozók az illetményekhez kapcsolódó családi és 

egyéb kedvezményeket sem tudják érvényesíteni. További részletek a Napi.hu cikkében. 

Hivatásos életpálya: az MSZP szerint a kormány visszalopta az ígéretei 
javát 
2016. jan. 18. 

 
A rendvédelmi dolgozók életpályamodelljének két fontos alappillérét törölte el 
a Fidesz karácsony előtt, állítják a szocialisták - a HírTv beszámolója 
szerint. December 23-án ugyanis visszavonták a lakhatási támogatási, valamint a 
megtakarítási célú biztosítási rendszert. Harangozó Tamás, a párt frakcióvezető-
helyettese azt mondta:  „Az Orbán-kormány eltörölte, ha úgy tetszik, visszalopta a 
rendvédelmi és honvédelmi dolgozók új szolgálati törvénykor tett ígéreteinek javát. 
Csak hogy értsék, a Fidesz rendvédelmi és honvédelmi dolgozók 
életpályamodelljéből a következőt vette vissza: egy új lakhatási rendszert és egy új 
megtakarítási biztosítási rendszert. Ezeket az ígéreteket a kormányhatározat 
rögzítette, melyeket december 23-án, sunyi módon, egyszerűen hatályon kívül 
helyeztek” 

Lapszemle: pert veszített a Fidesz a Helsinki Bizottsággal szemben 
2016. jan. 18. 

 
Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a párt megsértette a szervezet jóhírnévhez 
való jogát, a Fideszt nyilvános bocsánatkérésre és egymilliós sérelmi díjra kötelezte 
- írja az Index. A párt május 22-iki sajtóközleményében azt írta, hogy „a nemzetközi 
spekuláns pénztőke politikai megrendeléseit teljesítő álcivil Helsinki Bizottság 
pofátlan módon a fekete-fehér adatokat is próbálja meghamisítani. Hazugságaikkal 
szemben a tény az, hogy 2014-ben a menedékkérők négyötöde, mintegy 35 ezer 
ember nem háborús övezetből érkezett Magyarországra, tehát megélhetési 
bevándorló volt.” A bíróság szerint a közlés valóban sérti a szervezet jó hírnevét, a 
Fidesz a tárgyalás során egyik állítást sem tudta bizonyítani. 
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Jó, ha tudjuk: hogyan változtak a GYED szabályai 
2016. jan. 14. 
 

A gyermekgondozási díj szabályozásában bekövetkezett változásokat veszi 
górcső alá a HR/Munkajog cikke. A gyermekgondozási díjra való jogosultság 
feltétele, hogy az ellátásra való jogosult a gyermeket a saját háztartásában nevelje. 
Pontosításra került mit is értünk ezen a fogalmi meghatározáson. A szülő akkor 
neveli a gyermeket a saját háztartásában, ha a gyermek a szülővel közös 
háztartásban életvitelszerűen együtt él és a gyermeket a szülő neveli, illetve 
gondozza. A gyermekgondozási díj a gyermek 2 éves koráig jár a jogosultnak. Ez a 
jogszabály a  2015. december 31. napját követően jogosultak esetén 
alkalmazható. Kedvezően változott a gyermekgondozási díj naptári napi alapjának 
megállapítása is. További részletek a HR/Munkajog cikkében. 
 
 

Több mint féltucatnyi jogszabály módosítását kezdeményeztük 
2016. jan. 12. 
 

A Függeten Rendőr Szakszervezet hét pontba foglalt javaslatcsomagot terjesztett elő 
a belügyminisztérium számára. Kezdeményezéseink kiterjednek a hivatásos 
állomány készültségi szolgálatának szabályozására és díjazásának 
meghatározására, a 12 alkalmas utazási kedvezményre vonatkozó hatályos 
szabályozás módosítására, a munkaközi szünet időtartamának felemelésére, a 
rendészeti szakközépiskolai tanulói idő sorkatonai szolgálatként való elismerésére, 
a tűzszerészi feladatokat ellátók külön díjazására, valamint a heti 2 óra, sport célú 
szolgálatmentesség jogszabályban való rögzítésére. A BM személyügyi helyettes 
államtitkárának írt levelünk az alábbiakban olvasható. 
 
 
 
 
 

Mi történt a RÉT-en? 
2016. jan. 12. 
 

Január 11-én tartotta idei első ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. A fórum 
napirendjén tucatnyi kérdés szerepelt. A felek egyebek mellett megvitatták a 
menekültválsággal kapcsolatban kifizetetett, majd visszakövetelt túlórákkal, az 
illetmények január 01-jei hatályú emelésével, a bevetési ruha cserekészlet 
biztosításával, az illetményszámfejtéssel, és a rendészeti szakközépiskolai tanulók 
helyzetével kapcsolatos aktuális kérdéseket problémákat. Közérdeklődésre számot 
tartó volta miatt külön is kiemeljük a közalkalmazotti iletményes perek ügyét, 
melyekkel összefüggésben világossá vált, hogy az ORFK vezetése az FRSZ-től 
elétrően értékeli a Kúria decemberben született tárgybani döntését, ezért tagjaink 
további pereskedésre és felülvizsgálati eljárásokra számíthatnak. Mindezekről és az 
ülésen napirendre került egyéb kérdésekről szóló beszámolónkat az alábbi 
főtitkári tájékoztatóban olvashatják az érdeklődők.  
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Szenzációs évnyitó akciók a Régió Játék áruházakban 
2016. jan. 11. 
 

Ajánljuk tagjaink figyelmébe a Régió Játék Áruházak szenzációs évnyitó akcióit, 
melyek részletei itt olvashatóak.  MAKASZ tagok játékvásárláskor 10 
% kedvezményt kapnak a Régió Játék áruházakban, az ország 
28 pontján!   Felhívjuk a figyelmet, hogy a vásárláshoz - az érvényes MAKASZ 
kártya mellett - szükséges a boltonként változó MAKASZ Vevőkód, amelynek 
listája a MAKASZ honlapján tekinthető meg (a Regio Játék logó > Termékek link > 

Bővebben címszó alatt), az FRSZ tagsági igazolványon szereplő név és kártyaszám megadásával történő belépés után. 

Megcsonkították a hivatásos állomány életpályamodelljét!? 
2016. jan. 11. 

 
A kormányzati kommunikáció folyamatosan arról számol be a különböző média forrásokon 
keresztül, hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állománya 2019-ig átlag 50 %-os 
béremelésben fog részesülni, valamint, hogy az új életpályamodell keretében kedvező 
lakástámogatási, valamint megtakarítási célú biztosítási rendszer kerül bevezetésre. A 
fenti ígéretek jogi garanciáját a 2014. év végén kihirdetett 1846/2014. (XII. 30.) Korm. 
határozat jelentette, amely a lakástámogatás rendszerének kidolgozásának határidejét 
2015. december 31-ében, míg a biztosítási rendszer kimunkálásáét 2016. december 31-ében 
határozta meg. Ehhez képest a Magyar Közlöny 2015. év 203. számában 
megjelent 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 2016. január 1-jével hatályon kívül 
helyezte az említett kormányhatározatot, amiből a tavaly júliusban hatályba lépett 
életpálya további pilléreinek megszűntetése következik. A helyzet tisztázása érdekében 
megkereséssel fordultunk a BM személyügyi helyettes államtitkárához. A válasz 
megérkezéséig is bízunk benne, hogy a hivatásos állomány életpályamodellje nem osztozik 
a nagy sikerű Gyalog galopp című film fekete lovagjának sorsában! 
 
 
 
 
 

 

Még mindig nincs minden rendben a közalkalmazottak bérével 
2016. jan. 11. 

 
A közalkalmazottak novemberi bérével kapcsolatos december eleji balhé után még 
mindig nincs minden rendben a közalkalmazotti bérekkel - írja az Index. Rengeteg 
olyan könyvtáros, tűzoltó, szociális munkás, bölcsődéi dolgozó van szerte az 
országban, akik a decemberi bérüknek csak töredékét kapták meg karácsony után 
vagy az új évben. 

A Magyar Államkincstár haladéktalanul és egyesével kivizsgálja az állami 
szférában dolgozók esetleges, bérekkel kapcsolatos panaszait - mondta Dancsó 
József, az államkincstár elnöke szombaton az MTI-nek, az Index cikkére reagálva. 
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A MAKASZ kedvezményrendszer tavaly is látványosan fejlődött 
2016. jan. 11. 
 

Tagjaink jól tudják: tagsági igazolványuk egyben a nagy kiterjedésű MAKASZ 
kedvezmény-rendszer igénybevételére is feljogosítja birtokosát. Ez a 
kedvezmény rendszer évről évre feljődik, és bővül azoknak a partnereknek a köre, 
melyek termékeihez vagy szolgáltatásaihoz tagjaink árelőnnyel juthatnak hozzá. A 
változásokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk honlapunkon keresztül, ennek 
ellenére ajánljuk tagjaink figyelmébe a MAKASZ évértékelőjét, mely csokorba 

szedi a tavalyi év legfontosabb újdonságait. Részletek itt! 

2016-ban minden hónapban már két kedvezményes MAKASZ hétvége a 
Praktikernél! 
2016. jan. 11. 
 

 

Minden termékre, 10% kedvezményt kapnak a MAKASZ kártyával rendelkezők, havonta 6 napon, az ország 21 pontján. A 2016. évi 
kedvezményes Praktiker hétvégék időpontjai az innen letölthető hírlevélben olvashatóak. A kedvezmény érvényesítésével 
kapcsolatban felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy kedvezmény alól kivételt képeznek az akciós, dohány, tégla, cserép termékek. 
A kedvezményt névre szólóan, csak a kártya tulajdonos kaphatja meg. (A pénztárosnak joga van elkérni a  személyi 
igazolványt.) További részletek a mellékelt hírlevélben. 
 

Az FRSZ nem tud elképzelni semmilyen leépítést a közszférában 
2016. jan. 7. 
 

Csepreghy Nándor miniszter-helyettes közalkalmazotti létszámleépítésről tett 
nyilatkozatával összefüggésben a Független Rendőrszakszervezet főtitkára a 
Magyar Nemzet érdeklődésére azt mondta, nem tudna elképzelni semmilyen 
leépítést vagy átterelést, hiszen most is sok olyan feladat van, amelyet az állomány 
csak túlórával tud teljesíteni. A rendőrségnél 37 ezer hivatásos, több mint kilencezer 
közalkalmazott és néhány ezer egyéb, a munka törvénykönyve szerint alkalmazott 
munkavállaló van. Pongó  Géza szerint jól jellemzi a helyzetet, hogy sokszor 
közmunkában kénytelenek ellátni olyan feladatokat, amelyekre a 
közalkalmazottaknak nincs már kapacitásuk. További részletek az MNO 
cikkében. (Kapcsolódó cikk: Csepreghy esete a jereváni rádióval - HVG) 
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Mi most is megmondtuk! Megbízási díj jár a járőrnek, ha meghatározott 
szolgálati napjain a fogdán őrparancsnoki beosztás ellátására kötelezik 
2016. jan. 7. 

 
Szakszervezeti tagunk beosztása járőrvezető, ám ennek ellenére ténylegesen 2012. 
év december 01-től utasításra több alkalommal - az eredeti beosztása helyett - a 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság fogdáján őrparancsnoki beosztást lát 
el. Álláspontunk szerint ezen feladatok elvégzésére a régi Hszt. 50. § (1) bekezdése 
volt alkalmazandó, mely szerint az ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás 
ellátásával, illetőleg a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy 
helyettesítésével, továbbá a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához 
nem tartozó feladatkör ellátásával a hivatásos állomány arra alkalmas tagja 
átmenetileg megbízható.  

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi 2016. január 05-én kihirdetett ítéletében 
megállapította, hogy a fenti két beosztás eltérő feladatkörű, besorolású, felelősségű 
és illetményű, s az adott hónapokban eltérő szolgálatszámban jelentkező 
őrparancsnoki feladatellátásokat alapul véve, a megbízási díj mértékét az egyes 
hónapokban változó mértékben megállapítva marasztalta a főkapitányságot. Az 
adott jogeset további részletei az alábbiakban olvashatóak. 
 
 

 

Mi megmondtuk! Helyettesítési díj jár a közalkalmazottnak, ha 
munkakörébe nem tartozó feladat ellátására utasítják! 
2016. jan. 6. 
 

Fegyveres biztonsági őr közalkalmazotti tagunk - az irányadó jogszabályi tilalom 
ellenére - éveken keresztül utasításra telefonkezelői feladatokat is ellátott, melynek 
során nem csak a külső bejövő, hanem a rendőrkapitányságon dolgozó kb. 53 fő 
dolgozó által kezdeményezett hívások kapcsolási teendőit is végezte. Munkaköri 
leírása azonban mindezeket nem tartalmazta, hiszen feladatköre a munkakör 
elnevezéséből fakadóan is, csak a rendőrségi objektum őrzési, ki-és beléptetéssel 
kapcsolatos feladatokat, így például személy-kisérési, objektum- és parkoló 
ellenőrzési, az ügyfelek felvilágosítási, valamint az épületben tartózkodás 
szabályainak betartási, betartatási feladatokat jelent.  

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a bizonyítási eljárást követően 
ítéletében kimondta, hogy a nyugdíjazás folytán megüresedett telefonközpont 
kezelési feladatok nem tartoznak a biztonsági őr feladatkörébe, így keresetünk 
alapos, s tagunkat megilleti a helyettesítési díj. Ennek általunk előterjesztett, 
egyébként mérlegelési lehetőséget biztosító mértékét nem tekintette eltúlzottnak és 
az alperesi főkapitányságot kötelezte 977.250 Ft helyettesítési díj és annak 
törvényes kamatai megfizetésére. 
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A kormány leépítené a közalkalmazottak 60 százalékát 
2016. jan. 6. 
 

A kormány hosszú terve az, hogy Magyarország olyan legyen, mint Skandinávia, 
mondta Csepreghy Nándor. Ezt most abban az összefüggésben mondta az ATV-
ben, hogy 600 ezer közalmalkalmazottat kell átterelni a versenyszférába. Csepreghy 
szerint ugyanis a skandináv modellben a foglalkoztatottak tíz százaléka dolgozik a 
közszférában, márpedig ha Magyarországon négymillió foglalkoztatott van, akkor 
négyszázezren kellene, hogy az államnak dolgozzanok. De most egymillióan 
vannak. Azért megnyugodhatnak a közalkalmazottak, Csepreghy szerint ebben a 
ciklusban csak 100-200 ezer embert "terelnének át a versenyszférába" - írja a 
444.hu. A kormány eddig nagyon jól teljesít ebben, hiszen a költségvetési 
intézményekben dolgozók létszáma 80 ezer fővel nőtt 2010 óta. 

A Jobbik azt kéri, hogy a kormány készítsen ütemtervet a közszféra 
átalakításához, az LMP közleménye pedig itt olvasható. 

A magunk részéről csak annyti kérünk a kormánytól, hogy a skandináv modellt a bérezés, valamint a szocális ellátások, az oktatás 
és az egészségügy területén is vezesse be, mielőtt a közszféra szétverésébe belefogna... 

Senki nem felelős a múlt havi illetmények téves és késedelmes 
kifizetésért? 
2016. jan. 5. 

 
Helyreigazítási kérelemben kifogásolta a Magyar Államkincstár Katona 
Tamásnak a Népszava december 28-i számában közzétett írását. Az MSZP 
pártigazgatója, közgazdász professzor szóvá tette, hogy mintegy negyedmillió 
közalkalmazott hibásan/késve kapta meg múlt havi bérét, így kényszerű hitelezőjévé 
vált az államnak, s azt, hogy ebben mekkora felelőssége volt a Magyar 
Államkincstárnak. A Magyar Államkincstár szó szerint közzétett kérelme után a lap 
közöli Katona Tamás válaszát, aki szerint így legalább kiderült: senki nem felelős, 
azért, hogy az alacsony fizetésű közalkalmazottak, ápolók, szociális munkások vagy 
éppen tanítók karácsony előtt esetleg több tízezer forinttal kevesebb bért kaptak a 
járandóságuknál. Részletek a Népszava cikkében. 
 
 

 

Nagyot fognak csalódni a tanárok és a rendőrök is az Orbán-kormányban 
2016. jan. 5. 
 

Az életpályamodell bevezetése a pedagógusuknak és az egyenruhásoknak is 
fizetésemelést hozott, legfeljebb nem úgy és nem annyit, mint azt az érintettek 
remélték - írja a Népszabadság. Tavaly nyáron a rendvédelmi szervek hivatásos 
állománya megkapta a maga életpályamodelljét, s járt vele mindjárt 
harmincszázalékos fizetésemelés. Ennél ugyan pár százalékkal szerényebb 
mértékben nőttek az illetmények, de évek óta ez volt az első érdemi bérfejlesztés 
– nyilatkozta a lapnak Pongó Géza, a Független Rendőrszakszervezet 
főtitkára.  

Az átlag viszont szerinte súlyos aránytalanságokat takar: a helyi kapitányságokon 
kevesebb, a központi szerveknél több jutott, s a Terrorelhárítási Központnál és a 
Készenléti Rendőrségnél bevezetett pótlékok miatt még inkább nőttek a 
különbségek. Pongó szerint a tízezernél több közalkalmazottat és munkavállalót 

pedig kifelejtették, bár végül sikerült nekik kétszer öt százalékot kiharcolni. A rendvédelemben lesz még négyszer ötszázalékos 
fizetésemelés – most januártól jön az első öt százalék –, így 2019-ig a bérek összességében elvileg ötven százalékkal nőnének. 
Csakhogy van négyezer ember, aki már elérte a beosztására megállapított illetményplafont – mondta főtitkárunk. Ők tehát nem 
kaphatnak semmit, ezért szerinte februárban sokan csalódottak lesznek, amikor meglátják a fizetési papírt. A szakszervezet különben 
szeretett volna még öt százalékot korpótlék címén, ami segíthetne az idősebb tapasztalt állomány megtartásában, de ezt csak 2019-
től kapják majd meg. További részletek a Népszabadság cikkében, itt. 
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Sulykolják, bár csak részben igaz! 
2016. jan. 4. 
 

Január 1-jétől 5 százalékos béremelést kapnak a rendvédelmi dolgozók, 2019-ig 
összesen 50 százalék lesz a béremelés mértéke, vagyis évente 5-5 százalékkal 
bővül a keresetük, mondta el egy sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium 
személyügyi helyettes államtitkára. Ezzel szemben a Belügy Érdekegyeztető 
Tanács november végi ülésén kapott minisztériumi tájékoztatás szerint csak a 
hivatásos állomány tagjainak 78 %-a kapja meg 2016-ban a kormányzat által ígért 
újabb 5 %-os illetményemelést. 7,5 ezren csak 1-5 % közötti emelésre 
számíthatnak, míg 4.333 fő illetménye egyáltalán nem fog 
emelkedni januárban, mivel ők már 2015-ben 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 2016. évi 
teljesítmény juttatás első részletének kifizetési időpontját egyébként egy 
hónappal későbbre, áprilisról májusra hónapra halasztotta a tárca. A 

számokkal való játékot jól példázza a szolgálati időpótlék (korpótlék) is, amely bár létezik, 2019-ig nem kerül kézzel foghatóan 
bevezetésre. Az illetményfizetés rendjét szabályozó BM rendelet módosítása ugyanis egyértelműen kimondja, hogy a korpótlék %-
os mértékének esetleges változása (emelkedése) esetén sem haladhatja meg az össz illetmény emelkedés mértéke a 2015. 06. 30-
ai illetmény vetítési alaphoz viszonyítva a 35%-ot. Zsinka András helyettes államtitkár azt is kiemelte, hogy az életpályamodell további 
eleme a lakhatási, otthonteremtési támogatás, illetve egy megtakarítási célú biztosítás bevezetése. Ezekről azonban érdemi 
információt a tárca tavaly, többszöri kérésünkre sem bocsájtott rendelkezésre, így ezen jogintézményeket legfeljebb virtuális 
vivmányként tudjuk értékelni. 

Év végi jogszabálydömping 
2016. jan. 4. 
 

Már megszokhattuk, hogy év végén futószalagon jelennek meg a jogszabályok és 
más belső normák. Így volt ez 2015. decemberében is. A szolgálati törvény 
(Hszt.) módosítása maga után vonta a végrehajtási redeletek módosításait is. Az 
év végi jogszabálydömpingből - jelentőségénél fogva - az egyes belügyi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 
szabályait emeljük ki. Az egyik pozitív módosítás, hogy a közalkalmazotti 
rendvédelmi ágazati pótlék személyi köre – szakszervezetünk 
közbenjárásának köszönhetően – kiterjesztésre került a rendészeti 
szakközépiskolák nem tanári (pedagógusi) munkakört betöltő, valamint a 
NOK és a KSZF közalkalmazottaira is. Ugyancsak szakszervezetünk 
kezdeményezése során BM rendeleti szinten is egyértelműsítve lett, hogy a SZÉP 
kártyára nem terjedhet ki a tulajdonjogi korlátozás, vagyis az lekerült a szolgálatba 
vitel szempontjából korlátozható vagyontárgyak listájáról. A rendelet 
további fontosabb szabályairól, valamint az év végén megjelent egyéb 
jogszabályokról és ORFK utasításokról az alábbiakban olvasható bővebb 

információ. 

Jogeset: a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről 
2016. jan. 4. 
 

A kifogástalan életvitel ellenőrzésének eredményét tartalmazó indokolt határozat 
ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. Amennyiben a határozat alapján az 
állományilletékes parancsnok dönt arról, hogy a hivatásos állomány tagjának 
életvitele kifogásolható, az erre alapított felmentés indokának valóságát és 
okszerűségét az ellenőrzés eredményét tartalmazó határozat alapján szükséges 
vizsgálni - írja a HR/Munkajog a Kúria eseti döntésére hivatkozva. 

A Kúria határozatában kiemelte, hogy az indokolt határozatban, kellő 
részletességgel, alapossággal, a tényszerű adatok megjelölésével kell arra 
rámutatni, hogy a hivatásos állomány tagjának jövedelmi viszonyai és a kialakított 
életszínvonal milyen indokkal tekinthető kifogásolhatónak, az mely tekintetben nem 
áll arányban a megszerzett jövedelmével. További részletek a HR/Munkajog 

cikkében. 
 


