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2016. december  

Év végi jogszabálydömping - a hivatásos szolgálati jogviszony új és 
módosuló szabályai 
2016. dec. 28. 

 
A szokásos év végi jogszabálydömpingben megjelent a belügyminiszter irányítása 
alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi 
egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet. Ez a 
jogszabály a rendvédelmi egészségkárosodási kereset-kiegészítést és a 
rendvédelmi egészségkárosodási járadékot bevezető Hszt. módosításhoz 
kapcsolódik, és az új juttatások megállapításának részletszabályait határozza 
meg. A Hszt. új szabályairól szóló részletes elemzésünk itt olvasható. 

Megjelent egy másik (55/2016. számú) BM rendelet is, mely a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 8 másik belügyi rendelet módosításáról szól. Ez a jogszabály módosítja a fegyelmi 
szabályzatot, az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról és a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról szóló 
BM rendeletet, valamint a foglalkozás-egészségügyi tevékenység ellátásának szabályairól, a szolgálati kiadásának és 
nyilvántartásának eljárási rendjéről, a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, a 
szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjéről, továbbá az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról, és a folyósítás szabályairól 
szóló BM rendeleteket. 

Végezetül karácsony előtt adták ki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet is. 

A december havi illetményt várhatóan csak január 04-én fizetik ki 
2016. dec. 28. 
 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően idén nem hozzák előre a december havi 
illetmény kifizetését a két ünnep közötti időszakra, mivel arra "nincs 
jogszabályi lehetőség" - áll az ORFK megkeresésünkre adott 
tájékoztatásában. Ezek szerint a decemberi illetmények átutalására várhatóan csak 
2017. január 04-én kerül sor.  A Magyar Államkincstár szerint valamennyi 
közalkalmazott januárban kapja meg a decemberi fizetését. Az intézkedéssel 
nem sértenek szabályt, de arra nem válaszoltak, miért éppen most változtattak az 
évek óta bevett gyakorlaton – hangzott el az RTL Klub hírében. Az ORFK levele arra 
sem ad magyarázatot, hogy miért csúsztak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében november havi illetmények kifizetésével. Az ORFK vezetője e 
vonatkozásban csak annyit írt, hogy az elmaradásról való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul intézkedtek, és az átutalásra december 6-án került sor. 

BOLDOG ÚJ ÉVET! 
2016. dec. 28. 
 

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi 
Koordinációs Irodáján 2016. december 23-ától 2017. január 01-ig az 
ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a 
Jogsegélyszolgálat munkatársai 2017. január 02-ától lesznek ismételten 
elérhetőek. 
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Változnak a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó 
adószabályok 
2016. dec. 28. 

 
A jövő évtől több ponton módosulnak a személyi jövedelemadó (szja) törvényben a 
béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségére vonatkozó 
szabályok - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján 
közzétett tájékoztatóban. Szűkül a munkáltatók által adható béren kívüli juttatások 
köre, 2017. január 1-jétől az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladó 
pénzösszeg és a Széchenyi Pihenő Kártyára adott juttatás minősül béren kívüli 
juttatásnak, a szálláshely alszámla esetén legfeljebb 225 ezer, a vendéglátás 
alszámla esetén legfeljebb 150 ezer forint, a szabadidő alszámla esetén pedig 
legfeljebb 75 ezer forint összegben - írja a Szakszervezetek.hu. A 2016-ban béren 
kívüli juttatásként nevesített juttatások (üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, 
iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összeg) 2017-től egyes 
meghatározott juttatásként lesznek adókötelesek, és így emelkedik az utánuk 
fizetendő közteher összege is.  

Az Erzsébet-utalvány juttatás megszűnik, a 2016. december 31-ig juttatott 
Erzsébet-utalványok - az érvényességi idejükön belül, a 2016. december 31-én hatályos szabályok szerinti szolgáltatás- és 
termékkörben - azt követően is beválthatók.  

Az újonnan bevezetésre kerülő készpénz-cafetéria részletes szabályairól bővebben a HVG cikkéből tájékozaódhatunk. 

Fontos változások a foglalkoztatás területén 
2016. dec. 19. 

 
Nem könnyű követni a foglalkoztatási jogviszonyokat érintő változásokat, mivel 
magyar szokás szerint a törványgyár az év vége felé közeledve idén 
is  csúcssebességre kapcsolt. A legfontosabb változásokat a Jogi Fórum cikke 
szedte csokorba. 

A gépjárművel történő munkába járásért kapott költségtérítés adómentes a 
magánszemély számára, de csak akkor, ha teljesülnek az előírt 
feltételek. Ezeket a feltételeket foglalja összes a Munkajog.hu cikke, kiemelve, 
hogy a költségtérítés összege kilométerenként 2017-től 15 forint. 

Megjelent a minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló kormányrendelet 
- olvasható a Munkaügy Érthetően blogon. A teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. január 1-

jétől havibér alkalmazása esetén 127.500,-Ft/hó. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. január 1-
jétől: havibér alkalmazása esetén 161.000,-Ft/hó. A kormányrendelet letölthető innen. 

Megjelent a 2017. évi bérkompenzáció részletszabályairól szóló kormányrendelet is - írja a Szakszervezetek.hu. A legfrissebb 
Magyar Közlönyben publikált rendelet szerint a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt a 
2017-re járó illetményekkel együtt, továbbra is havonta kapják meg a foglalkoztatottak. A kompenzáció a személyi jövedelemadó-
előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetést a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között veszik figyelembe. A kusza, 
nehezen értelmezhető jogszabály letölthető innen. 

Az év végi jogszabálydömpingben módosították a Hszt. kártérítési felelősségre vonatkozó szabályait is. A jogszabály innen 
tölthető le. 
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Súlyos tízmilliárdokba kerülhet a hazai adófizetőknek a kafetéria-
rendszer 2012-es átalakítása 
2016. dec. 19. 

 
Több mint 7,3 milliárd forintos kártérítést ítélt meg a Világbanknál működő 
nemzetközi vitarendező szervezet, az ICSID december 13-án a Ticket 
Restaurant márka tulajdonosának – adta hírül 444.hu. Az étkezési utalványokkal 
foglalkozó francia cég, az Edenred azért panaszolta be a magyar államot, mert a 
kormány 2012-ben az Erzsébet-utalvánnyal és a Széchenyi-pihenőkártyával (Szép) 
kiszorította az addig piacvezető multinacionális cégeket a magyar utalványpiacról. A 
Ticket Restauranton kívül a Sodexo és a Le Chèque Déjeuner is pereli a magyar 
államot, s nem is az uniós jogszabályokra hivatkoznak, hanem az 1987-es francia–
magyar kormányközi egyezményre, amely a francia cégek magyarországi 
befektetéseit, működését teszi lehetővé. Az Orbán-kormány ugyanis négy éve úgy 

módosította a kafetériaszabályokat, hogy lényegében az Erzsébet-utalvány maradt az egyetlen étkezési csekk, miután 51 százalékos 
adókulccsal sújtotta a béren kívüli juttatásként adható hideg-meleg élelmiszer utalványokat. Ezzel párhuzamosan csak az újonnan 
bevezetett állami Szép-kártya és az Erzsébet-utalvány adózott kedvezményes, 31 százalékos kulccsal. Csupán az utóbbi helyzetbe 
hozásával mintegy 90 százalékot esett a korábban monopolhelyzetben lévő francia cégek forgalma, amely éves szinten 250-300 
milliárd forintot tehetett ki. 

VODAFONE kedvezmények 
2016. dec. 19. 

 
Ajándékozz új mobilt, korlátlan beszélgetéssel a flottán belül! Válassz új okostelefont 
kamatmentes részletre, 2 éves határozott idejű flotta szerződéssel, flottaigazolással. 
A kamatmentes részletfizetés bármelyik okostelefonra elérhető, 16.990 forintos 
alapártól. Részletek a Vodafone innen letölthető 
felhívásában. Készülékajánlatok itt. Ha érdekel az ajánlat, a kedvezményes lfotta 
tarifa megvásárolható a 1401-es hívószámon, online 

a www.vodafone.hu/flotta oldalon, a flotta kóddal belépve, és bármelyik Vodafone üzletben.  

Belügyi hírek 
2016. dec. 19. 
 

Kontrát Károly miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, valamint Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár - dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében - ajándékokat adott át a belügyi 
szerveknél dolgozó, hat vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosoknak, valamint a 
szolgálatteljesítés közben hősi halált halt, illetve szolgálati halott hivatásos állományúak 
özvegyeinek és gyermekeinek a Belügyminisztérium karácsonyi ünnepségén - olvasható 
a kormányzat honlapján.  

Zsinka András, a Belügyminisztérium (BM) személyügyi helyettes államtitkára az M1 aktuális 
csatorna péntek esti műsorában pedig ismételten bejelentette, hogy január elsejétől 
úgynevezett egészségkárosodási ellátást is bevezetnek a rendvédelmi dolgozóknak. 

Mi a magunk részéről inkább annak a bejelentését vártuk volna, hogy a rendvédelmi szférában 
dolgozók mikor és milyen összegű év végi juttatásban részesülnek. Erre azonban idén már aligha 
fog sor kerülni, mivel a Zsinka úr az egyik társszakszervezetnek írt levelében kifejtette, hogy: "A 
közalkalmazotti és kormánytisztviselői állomány anyagi helyzete javításának lehetőségét a tárca 
vezetése folyamatosan vizsgálja, azonban a költségvetési lehetőségek ismeretében a belügyi 
tárcánál a Honvédséghez hasonló ez évi juttatás nyújtására nem mutatkozik lehetőség." 

A pulykapénzre vonatkozó felhívásunk tehát sajnos eredménytelen maradt. A rendőrségi 
dolgozók legfeljebb a honvédek, a kormányhivatalnokok, a postások, és a nyugdíjasok év végi 

juttatásának örömében osztozhatnak, mivel a belügyi tárcánál "nem mutatkozik lehetőség" ilyenfajta juttatásra sem. Miként arra 
sem, hogy kifizessék végre a közalkalmazotti illetménytábla és a garantált bérminimum közötti, 2013. óta jogtalanul 
visszatartott illetménykülönbözetet annak a közel 8 ezer közalkalmazottnak, akiknek a besorolását a rendőrség személyügyi 
szervei a Kúria közel féltucatnyi határozata szerint törvénytelenül hajtották végre! 
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Új helyen, a régi elérhetőségekkel az FRSZ központja 
2016. dec. 19. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Központi Koordinációs Irodánkat (KKI) 
átköltöztettük az FRSZ új székhelyére, a 1146 Budapest, Thököly út 172. szám 
alatti VDSZSZ irodaházba. A KKI működőképességét helyreállítottuk, telefonos 
és elektronikus elérhetőségeink változatlanok. 

Telefonszámaink: 06-1-785-00-10 és 06-1-785-07-16 - ezen számok hívása 
esetén a keresett tisztségviselőt vagy jogászt a titkárság kapcsolja. 

BM telefonszámaink: titkárság - 39-530 (az üdültetési előadó is ezen a számon 
érhető el!), jogsegélyszolgálat - 39-531, irodavezető - 39-532 
FRSZ flottás mobilszám: +36 70 775 1773 
Telefax számunk: 06 1 799 2713 (BM faxunk sajnos nincs!) 
E-mail cím: frsz@frsz.hu, GroupWise (rendőrségi belső) levelezési 

cím: frsz@orfk.police.hu 
Számlázási címünk még a régi: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 
Postai levelezési címünk változatlan: 1388 Budapest, Pf.: 52. Kérjük, hogy a leveleket erre, a postafiókos címre küdjétek!  
A nekünk szánt küldeményeket az  Állami Futárszolgálat útján is el lehet számunkra küldeni: ez esetben a borítékra címet 
nem kell írni (mert a futárok azt tudják), a címzés: Független Rendőr Szakszervezet Központi Koordinációs Iroda, Budapest. 

Boldog karácsonyt kívánunk valamennyi tagunknak! 
2016. dec. 19. 
 

 

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi 
Koordinációs Irodáján 2016. december 23-ától 2017. január 01-ig az ügyintézés 
és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a 
Jogsegélyszolgálat munkatársai 2017. január 02-ától lesznek ismételten 
elérhetőek. 

 
 
 
 
 

VODAFONE kedvezmények 
2016. dec. 19. 
 

Ajándékozz új mobilt, korlátlan beszélgetéssel a flottán belül! Válassz új okostelefont 
kamatmentes részletre, 2 éves határozott idejű flotta szerződéssel, flottaigazolással. 
A kamatmentes részletfizetés bármelyik okostelefonra elérhető, 16.990 forintos 
alapártól. Részletek a Vodafone innen letölthető 
felhívásában. Készülékajánlatok itt. Ha érdekel az ajánlat, a kedvezményes lfotta 
tarifa megvásárolható a 1401-es hívószámon, online 

a www.vodafone.hu/flotta oldalon, a flotta kóddal belépve, és bármelyik Vodafone üzletben.  
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A rendvédelmi dolgozók hiába várják az év végi elismerést? 
2016. dec. 15. 
 

Év végén, az ünnepekre való készülődés minden család költségvetését a szokásosnál jobban 
megterheli. A megnövekedő kiadások finanszírozásához mindig jól jön egy kis segítség. Ezt jó 
néhányan meg is kapják: a honvédségi alkalmazottak nettó 42 ezer forintnyi béren kívüli 
juttatást, a nyugdíjasok 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, míg a legújabb bejelentés 
szerint a kormányhivatalnokok 25 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapnak a reájuk 
vonatkozó kormányzati döntések szerint. Mindezeknek az érintettekkel együtt örülünk, annak 
azonban kevésbé, hogy a Belügyminisztérium nem lobbizott a rendvédelmi dolgozók 
érdekében, vagy ha igen, akkor azt elégtelenül tette! A rendvédelmi dolgozók ugyanis jelen 
állás szerint nem számíthatnak semmiféle karácsonyi kiegészítésre. Nem kapnak sem 
utalványt, sem más béren kívüli juttatást, annak ellenére sem, hogy munkájukat kifogás nem 
éri, inkább elismeréssel szólnak arról a kormányzat és a rendőrség vezetői. A szép szavakból 
azonban nem kerülhet vacsora az ünnepi asztalra, sem ajándék a karácsonyfa alá. Azért a 
rendőrségen jobban meg kell kűzdeni: pereskedni kell, mert anélkül még a 
közalkalmazottak törvény szerinti jogos illetményét sem fizetik ki, a hivatásosoknál 
pedig olykor a pótlékokat "felejtik el" számfejteni. 

Mindezek okán szólítjuk fel a rendőri és a belügyi vezetést, hogy az év végéig legalább 
nettó 50 ezer forint béren kívüli juttatást biztosítson minden rendvédelmi 
dolgozónak! Ennek a fedezetét számításaink szerint az év közbeni cafetéria juttatásból levont 
közterhek biztosítják. A rendvédelem ügyeiben tájékozatlan olvasóinknak magyarázatként 
szolgálhat, hogy ebben a szférában, a civil szférától eltérően a béren kívüli juttatások közterheit 
is a dolgozókra hárítja át a munkáltató! Ez, véleményünk szerint diszkriminatív, ráadásul 
szükségtelen is, hiszen a közmédia tudósításai szerint a büdzsé minden várakozást 
felülmúlóan jól alakul az idén. Pénz tehát akadna, már csak egy kis jó szándék kellene! 

Zajlik az élet Dunaújváros környékén is 
2016. dec. 15. 
 

A Székesfehérvári Járásbíróság háziőrizetét rendelte el annak a kisapostagi férfinak, aki 
ellen az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette, súlyos testi sértés kísérlete 
és ittas járművezetés vétsége miatt folytat eljárást - írja a FEOL.hu. A gyanúsítottat a 
rendőrjárőr a község belterületén ellenőrizni kívánta, ezért karjelzéssel megállásra szólította 
fel. A gyanúsíott előszőr lassított, majd annak ellenére, hogy a járőrt észlelte, fokozatosan 
gyorsított, és a rendőrt a járművel elütötte, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.  

A cikben leírt esemény sértettje a Dunaújvárosi Tagszervezetünk oszlopos tagja, sőt annak 
vezetőségi tagja Jakus László r.zls. Körzeti megbízottként Kisapostag községben teljesít szolgálatot és a sajnálatos esemény is ott 
történt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy komolyabb sérülése nem keletkezett, pedig elmondása szerint az autó 
motorháztetején tett meg pár métert, majd megálláskor esett elé. Így nem az autó alá került. Nem az ittas sofőrön múlott..... A vele 
lévő polgárőrt is (T. Erik) is dicséret illeti, mert azonnal lereagálva a történteket rántotta ki a kormány mögül az autó ittas vezetőjét. 
Tisztségviselőnk a napokban már ismét szolgálatba állt és őrzi Kisapostag rendjét! És mondja valaki, hogy nyugis beosztás a körzeti 
megbízotté.... Az FRSZ megyei és országos vezetése ezúton is elismerését fejezi ki Jakus László r. zászlós úrnak, tagszervezetünk 
vezetőségi tagjának! 

A közszférát elérte a bérkatasztrófa 
2016. dec. 15. 

 
A kormány újabb bizonyítékát adta annak, hogy nem ismeri, nem érti és nem is becsüli a 
közszolgálatokat. A bérminimum emelés következtében kialakult és 2017. január 1-től életbe 
lépő bértábla megalázó, kárt okozó és ezért elfogadhatatlan - olvasható a SZEF elnökének 
Szakszervezetek.hu oldalon megjelent írásában. A jogalkotó a közalkalmazotti bértáblában 9 
különböző osztályba sorolja a valamilyen végzettséggel rendelkező alkalmazottakat, az általános 
iskolai végzettségre épülő (betanított munkás szintű) szerény tanfolyamtól egészen az akadémiai 
doktorig, és aztán mindegyiknek ugyanazt a fizetést adja. Az első – kezdő – életkori fizetési 
fokozatban mind a 9 kategóriában a garantált bérminimum, azaz bruttó 161.250  forint lesz a 
főállásban dolgozók havi fizetése. Így lesz ez a: „B”, a „C”, a D, az E, az F, a G, a H, az I és a J. 
bértábla osztályokban, több osztály pedig nincs. Az „A” osztály más, a csak 8 osztályt végzettek 
számára a minimálbér jár, nem az említett garantált bérminimum.  
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A közszféra bérkatasztrófájáról beszélt Szél Bernadett, az LMP társelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, tarthatatlannak 
nevezve, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére már kilencedik éve lesz befagyasztva jövőre - írja a Népszava. A FIDESZ 
válasza nem késett, és meglepetést nem okozott, lényege szerint a probléma oka, a hat évvel ezelőtti elmúlt nyolc év.... 
Részletek az M1 Híradó oldalán.  

A Liga nem a kompenzáció mellett érvel, hanem a teljes bértáblázat felülvizsgálata mellett, amire már régen sort kellett volna 
keríteni - nyilatkozta Mészáros Melinda a Magyar Időknek. A Liga vezetője azt hangsúlyozta, mind a közszolgálati dolgozók, mind 
az állami vállalatok alkalmazottainak bérrendezéséről sürgősen el kell kezdeni a tárgyalásokat.  

Kúria határozat a szolgálatban kötelességszegés vétségének 
megállapíthatósága tárgyában 
2016. dec. 15. 

 
A tényállás lényege szerint a Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera kezelője 
a hajnali órákban személyek mozgását észlelte a határ közelében. Az intézkedő 
határrendészek a helyszínre indultak, mikor a szemből, nagy sebességgel érkező 
gépjárművek kapcsán felmerült a csempészet gyanúja. Emiatt a gyanús 
gépjárműveket követni kezdték, miközben értesítették az Határrendészeti 
Kirendeltség ügyeletesét azzal, hogy kérjen zárást a V. Rendőrkapitányságtól a 
Tisza-hídon. A vádlottak ezért a 41. számú főúton a Száraz-híd melletti lehajtóba 
betolatva a feléjük haladó, határrendészek által üldözött gépjárművet megpróbálták 
ellenőrzésük alá vonni. A szolgálat ellátása során a vádlottak az ellenőrzendő 
gépkocsik haladási irányával ellentétes oldalán álltak meg, és a rendőrségi 

gépjárműből egyikőjük sem szállt ki, ugyanakkor az ellenőrzés módjára konkrét utasítást nem kaptak, a hátérrendeszek által kért 
útzárról vagy áteresztő pont megszervezéséről tudomással nem bírtak, az a vonatkozó szabályok szerint a két gépkocsizó járőr által 
nem is lett volna végrehajtható. Ezért a Kúria az első- és másodfokú ítéleti tényállás kiegészítése mellet megállapította, hogy a 
vádlottak a kapott utasításnak eleget tettek, a gyanús gépjárművek feltartóztatásra vagy megállítására azonban nem volt 
lehetőségük, így a vádlottak szolgálati kötelességüket nem szegték meg. 

Ennek kapcsán a Kúria megállapította, hogy a szolgálatban kötelességszegés vétsége esetében „a más módon súlyosan 
megszegés”, mint elkövetési magatartásnál azt kell vizsgálni, hogy az ugyanezen bekezdésben megjelölt három elkövetési 
magatartással legalább azonos súlyú, a szolgálatra nézve azonos mértékű jogsérelmet előidéző magatartásról van-e 
szó. Ennek megállapításánál annak van jelentősége, hogy mi volt az elkövető feladata, mire vonatkozott a szolgálati 
kötelezettsége, és ez a katonai érdekek szempontjából mennyire volt jelentős. Emellett azonban fontos annak vizsgálata is, 
hogy a szolgálati előírások megszegése miben nyilvánult meg. A Kúria határozatáról szóló közlemény innen tölthető le. 

50-60 éves tűzoltókat, rendőröket és katonákat is kivezényelnek a déli 
határ védelmére 
2016. dec. 15. 
 

50-60 éves tűzoltókat, rendőröket és katonákat is kivezényelnek a déli határ 
védelmére – tudta meg az RTL Híradó. Ennek hátterében az áll, hogy öt éve, 
amikor megszüntették a korkedvezményes nyugdíjat, választás elé állították őket: 
vagy visszamennek dolgozni, vagy szolgálati járandóságot kapnak a nyugdíj helyett, 
amit 16 százalék jövedelemadó terhel. Ezt az adót – ami havonta 30-40 ezer forintot 
jelent – nem vonták le tőlük, ha vállalták, hogy önkéntes műveleti tartalékosok 
lesznek. Ebből addig nem is volt gond, amíg feladatuk abból állt, hogy néhány 
hónapig raktárosként tevékenykedtek a honvédségnél, vagy árvízi védekezésnél 
vetették be őket. Most azonban egyikük megosztotta az RTL-lel, hogy a déli határra 
vezényelték őket, ahol a nem túl jó egészségi állapotban lévő, 50-60 éves családos 
emberek otthonuktól több száz kilométerre napi 12 órát talpalnak a hidegben.  

Kósa Lajos, a parlament rendészeti bizottságának fideszes elnöke minderre azt mondta: nem azért vezényelnek a határra idősebb 
tartalékosokat, mert kevés lenne a határvadász, hanem "addig, amíg Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár annyi, amennyi, 
addig azon nem szabad meglepődni, hogy ha valaki ezt nem éri el, akkor ő dolgozik." A Honvédelmi Minisztérium ugyanakkor 
azzal magyarázta a tartalékosok bevetését, hogy kiegészítésként van rájuk szükség, azért, hogy a honvédség minden 
feladatát el tudja látni - írja a 24.hu. 

Az RTL Klub Házon kívül című műsora korábban azt is körüljárta, hogy kikből lehet határvadász. A tanulságos riport itt 
nézhető meg. 
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A gyermekgondozást segítő ellátások 
2016. dec. 14. 
 

A Munkajog.hu cikksorozatot indított a gyermekgondozási ellátásról. Első 
cikkükben az ellátásra jogosultakról és annak összegéről, valamint az ellátás 
melletti munkavégzés szabályairól írtak. A gyermekvállalás támogatásaként ismert 
csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj mellett lehetőség van további 
ellátások igénybevételére is. Ennél fogva a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvényben részletezett gyermekgondozási támogatások csoportján belül a 
gyermeket nevelő szülő, illetve a gyám a gyermek gondozására tekintettel 
gyermekgondozást segítő ellátásra és gyermeknevelési támogatásra jogosult. 

A második cikk pedig ez ellátással kapcsolatos további fontosabb kérdéseket járja 
körbe.  
 

Sportolni öröm! Az FRSZ tagok ezt AYCM sportkártyával is megtehetik! 
2016. dec. 11. 
 

Sportolni Öröm! Az FRSZ tagok MAKASZ kártyájukkal elérhetik a magánszemélyek által el nem 
érhető AYCM sportkártyát is! A 2017-os kártyaigénylés/hosszabbítás a MAKASZ-on keresztül 2016. 
december 12-től már lehetséges! Havi egy, fix díj, 500 létesítmény, a hónap minden napján!   

A klubkártya szolgáltatás kizárólag az év végéig tartó (2017. december 31.) hűségidő vállalása mellett 
érhető el!  Karácsonyi akció! Amennyiben 11 hónapot 2016. december 22-ig egy összegben befizeted, 
akkor a 12. hónap ajándék! 2017.01.02-án még el tudjuk fogadni az egyösszegű szerződéseket.  

A SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL IDÉN IS KARÁCSONYI AKCIÓ: 1 HÓNAPOT AJÁNDÉKBA 
KAPSZ! Ha 2016.december 31-ig igényelsz ALL YOU CAN MOVE kártyát és egy összegben kifizeted 
a teljes 2017. évi tagdíjat, 12 hónap helyett csak 11-et kell fizetned! 

 

 

 

A szolgálati járandóságban részesülőknek is jár a decemberi Erzsébet-
utalvány 
2016. dec. 9. 

 
 

A Magyar Közlöny 193. számában megjelent 404/2016. (XII.8.) Kormányrendelet 
szerint a szolgálati járandóságban részesülők is jogosultak a kormány által a 
nyugellátásban részesülők számára idén december hónapban kifizetni 
rendelt egyszeri, 10 ezer forint értékű Erzsébet utalványra. A rendelet 
szövege itt olvasható. 
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Húsbavágó kérdések 
2016. dec. 9. 
 

Megkereséssel fordultunk az ORFK vezetőjéhez, mivel a novemberi illetmények 
késve kerültek kifizetésre. Levelünkben tájékoztatást kértünk azon információ 
megalapozottságáról is, mely szerint idén, a korábbi évek gyakorlatától eltérően a 
decemberi havi illetményt nem tervezik kifizetni a két ünnep között, hanem csak 
januárban. Bízunk benne, hogy a rendőrség nem változtat az utolsó havi illetmény 
kifizetésének megszokott rendjén, mivel az ünnepek miatt megemelkedő kiadások 
miatt sok kollégának nagyon várja a decemberi járandóságot. A módosítást 
egyébként sem tartanánk indokoltnak, hiszen a közmédia híreiben mást sem hallunk, 
mint hogy miként szárnyal a magyar gazdaság, és milyen jók az idei költségvetési 
adatok.... 
 
 

Városi telefonjaink és faxunk is újra elérhetőek! 
2016. dec. 8. 
 

Központi Koordinációs Irodánk a mai naptól ismét elérhető a 06-1-785-00-10 és 
06-1-785-07-16 telefonszámokon, és működik fax számunk is:  06 1 799 2713. 

Az FRSZ új székhelyén a 1146 Budapest, Thököly út 172. szám alatti irodaházban 
az UPC helyreállította a szolgáltatást, így már nem csak mobiltelefonon vagyunk 
elérhetőek. BM vonalunk beüzemelésére sajnos még várunk, ahhoz az ORFK 
munkatársainak segítségét kértük. 

Ennek megtörténtéig tagjaink szíves türelmét és megértését kérjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Üzenj az Európai Bizottságnak! 
2016. dec. 8. 
 

Az európai szakszervezetek úgy gondolják, Európa csak akkor lehet sikeres, ha a 
szociális jogokat nem csak tiszteletben tartja, hanem meg is erősíti - olvasható a 
LIGA honlapján. Szerinted? Üzenj Bizottságnak, ha egyetértesz! Azonnali 
visszajelzést kapsz, követheted a számlálón hányan vagyunk! Az akció 
december 31-ig tart.  Európai Bizottság "A szociális jogok európai pillére" 

kezdeményezésével összefüggésben az Európai Szakszervezeti Szövetség, az osztrák ÖGB és a Munkáskamara közösen 
létrehoztak egy honlapot, melyen aláírásokat gyűjtenek azért, hogy a szakszervezetek az Európai Bizottság számára világossá 
tegyék a követeléseiket a szociális pillérrel kapcsolatban. Támogasd! (angol oldal, de csak a nevedet, országodat, e-mail 
adatodat kell megadni).  

Írd alá, ha egyetértesz a következőkkel: méltó munkát és igazságosabb gazdaságot, jobb béreket és magasabb életszínvonalat, a 
már meglévő jogok kikényszerítése mellett újabb munkásvédelmi szabályokat, egyenlő munkáért egyenlő bért minden munkavállaló 
számára és a kizsákmányolás megszüntetését, jól működő szociális védelmet és erősebb közszolgáltatásokat, befektetést a 
munkahelyekért és biztonságosabb munkahelyeket, garantált szakszervezeti jogokat, és ezek elismerését a munkahelyeken! Itt 
tudod kitölteni az aláírásgyűjtő ívet! ÜZENJÜNK MI IS BRÜSSZELNEK! 
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ÚJ HELYEN AZ FRSZ KÖZPONTJA 
2016. dec. 4. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Központi Koordinációs Irodánkat (KKI) 
átköltöztettük az FRSZ új székhelyére, a 1146 Budapest, Thököly út 172. szám 
alatti VDSZSZ irodaházba. A KKI működőképességét 
helyreállítottuk, elérhetőségeink azonban sajnos továbbra is korlátozottak, mivel 
az UPC, vállalása ellenére sem volt képes a szolgáltatást átköltöztetni. 2 hónap 
ugyanis nem volt számukra elegendő a felkészüléshez, mivel csak a költözés napján 
tájékoztattak minket, hogy az internet/telefon/telefax szolgáltatás biztosításához 
további munkálatokra van szükség, amit újabb 30 napos határidővel 
vállaltak.  Mindezek ellenére a ....@frsz.hu-ra végződő internetes levelezési 
címeink működnek, az azokra küldött leveleket tudjuk fogadni, miként a rendőrségi 
group wise leveleket is. Ezt a vasutas szakszervezetnek köszönhetjük, akik 
megosztották velünk a saját internetjüket. A baráti gesztusért ez úton is köszönetünket 

fejezzük ki! Telefonunk, telefaxunk és BM vonalunk azonban sajnos nem működik, mindaddig, amíg az UPC el nem végzi a 
szükséges munkálatokat. Ennek pontos időpontjáról "természetesen" nem hajlandóak információt adni...Telefonos elérhetőségünk 
fentiek következtében a KKI mobilszámára korlátozódik: a +36 (70) 775-17-73 számot LIGA/FRSZ VODAFONE flottás 
előfizetéssel rendelkező tagjaink ingyenesen tudják hívni. Küldeményeket változatlanul az Állami Futárszolgálattal és postai úton 
lehet számunkra küldeni. Postafiókos levelezési címünk változatlan: 1388 Budapest, Pf.: 52. 

Ismét diszkriminálják a rendvédelmi dogozókat!? 
2016. dec. 4. 
 

A honvédségi dolgozók jövő évi béren kívüli juttatásairól szóló megállapodást 
írt alá Simicskó István miniszter a szféra érdekképviseleti szerveinek 
vezetőivel – olvasható a kormányzati portálon. A honvédelmi miniszter 
bejelentette, hogy karácsony előtt a teljes honvédségi állománynak egységesen 
nettó 42 ezer forintnyi utalványt adnak. Ez mintegy 25 ezer embert érint - mondta, 
megjegyezve: az elmúlt tíz évben nem részesültek ilyen mértékű év végi juttatásban 
a honvédség dolgozói. A megállapodást az FRSZ üdvözli, és követendő példaként 
ajánlja a belügyminiszter figyelmébe! Miközben ugyanis más tárcák azon 
munkálkodnak, hogy miként lehet saját munkatársaik juttatásait emelni, addig a 
rendőrségen pereskedés nélkül még a Kúria által jogosnak ítélt igényeket sem 
hajlandóak rendezni! Hiába minősítette a Kúria négy határozatában is 
jogszerűnek a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti 
követelését, a rendőrség vezetése továbbra is csak azoknak fizeti ki az 
elmaradt illetményt, akik pereskednek. Csak ebben az ügytípusban közel 8 ezren 

érintettek!  

 

Parádéztak a magyar kommandósok a világ legrangosabb versenyén 
2016. dec. 4. 
 

A SWAT Round-up International (SRI) a világ egyik legrangosabb, kizárólag 
műveleti, terrorelhárító vagy speciális rendvédelmi egységeknek szervezett 
versenye - írja a 24.hu. Az SRI első három napjában különböző szakmai 
előadásokat tartanak, a következő négy napban pedig öt különböző összetett pályán 
zajlik maga a verseny. Mindig csapatban kell dolgozni, teljes bevetési ruházatban 
és felszerelésben, ami személyenként és feladattól függően elérheti a 15-20 
kilogrammot. Az idei, 34. SRI-n a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki 
Őrségének csapata parádésan teljesített: összetett 2. helyezést, valamint a legjobb 
nemzetközi csapat címét is ők hozták el. A csapatküzdelmek mellett egyéni 
versenyszámokban is összemérhették szakmai felkészültségüket a rendőrök. Az 
egyik legnépszerűbb egyéni verseny a ’Super SWAT Cop’, ahol Rózsa János r. 
főtörzsőrmester az igen előkelő 3. helyezést érte el a 47 induló közül. 
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2016. november  

Költözés miatt elérhetőségeink átmenetileg szünetelnek! 
2016. nov. 26. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ székhelyének megváltozása miatt 
Központi Koordinációs Irodánk új helyre, a 1146 Budapest Thököly út 172. 
szám alatti irodaházba költözik. 

A költözés miatt telefonos, telefaxos és internetes elérhetőségeink szünetelnek 
a 2016. november 29-től december 05-ig tartó időszakban. 

Az átmeneti kellemetlenségért tagjaink szíves elnézését kérjük, és 
megértésüket köszönjük! Kommunikációs csatornáink új székhelyünkön 
történő beüzemeléséről és elérhetőségeinkről honlapunkon fogjuk tájékoztatni 
tagjainkat. 
 
 
 

Kongresszust tartottunk 
2016. nov. 26. 

 
A Független Rendőr Szakszervezet 2016. november 26-án Budapesten tartotta 
meg XIII. kongresszusát. A legfelsőbb döntéshozó testületünk meghallgatta és 
elfogadta az FRSZ elnökének, főtitkárának és Felügyelőbizottsági elnökének 
beszámolóit, továbbá módosította szakszervezetünk alapszabályát. A módosítások 
a jogi képviseletet igénybe vevő tagok esetenként előforduló tagdíjhátralékának 
rendezésével, valamint a szavazati jog meghatalmazás alapján való gyakorlásával 
kapcsolatos kérdések szabályozására irányultak. Ezeken túl a kongresszus 
módosította az FRSZ székhelyét is, tekintettel arra, hogy Köponti Koordinációs 
Irodánkat új helyre kell költöztetnünk. A módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabályunk innen tölthető le, a kongresszuson készült 
fényképeink pedig itt nézhetőek meg. 
 

 

Kedvezmények a SIGNAL Biztosítónál 
2016. nov. 24. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe, hogy a SIGNAL Biztosító továbbra is 
jelentős kedvezményeket biztosít a szakszervezeti tagok számára. A kötelező 
gépjármű felelősségbiztosítási szerződés díjából az alapkedvezmények mértékén 
felül + 15 % kedvezményt, CASCO biztosítás esetén az alapkedvezményeken túl + 
10 % kedvezményt, a lakásbiztosítás díjából az alapkedvezményeken felül +10 % 
engedményt élvezhetnek tagjaink. A felsorolt kedvezményekkel és a tagsági 

igazolással a biztosításokat meg lehet kötni! Az igazolást kiváltja a meglévő érvényes szakszervezeti tagkártya! Érdeklődni: Reményi 
Zsuzsánna telefon: 06 30 445 6171 vagy remenyi.zsuzsanna@partner.signal.hu Az igazolás letölthető innen, annak aláírására 
titkáraink jogosultak. 
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DIMA Karácsonya a Fővárosi Nagycirkuszban - LIGA kedvezménnyel 
2016. nov. 24. 
 

A kis Dimitrij, Dima, aki karácsonykor varázslatos csodavilágot álmodik a 
porondra. Egy olyan mesevilágot, ahol az elefánt táncra perdül, ahol gyönyörű fehér 
galambok szállnak a magasban, ahol a vadállatok megszelídülnek, és békében, 
harmóniában élnek az emberrel, ahol meseszép tündérek káprázatos tánca ünnepli 
a levegőben a fény születését. A Fővárosi Nagycirkusz Dima karácsonya című 
klasszikus cirkuszműsora (2016.11.12. – 2017.01.08.) a különböző állatszámok 
mellett fliegende-, akrobata- és zsonglőrprodukcióval, valamint görgő-, rúd- és 
levegőszámokkal várja a közönséget. Porondra lép világhírű perzs számával a 
többszörös fesztiváldíjas Markin-család is. Az előadást tagjaink jelentős LIGA 

kedvezménnyel tekinthetik meg. Az I. kategóriás felnőtt jegy például 3.900,- helyett 2.925,- forintért vásárolható meg. A jegyárakat 
is tartalmazó igénylőlap innen tölthető le. További információ: Karácsony Etelka  értékesítési menedzser – 
közönségszervezés: tel: 06-1/ 577-1544   mobil: 20/290-8469   H-P: 10h – 16h 

Megállapodott a jövő évi bérekről a kormány a szociális partnerekkel 
2016. nov. 22. 
 

2016. november 22-én több évtizedes szakszervezeti követelés vált valóra, 
jövőre a minimálbér eléri a létminimum szintjét - olvasható a LIGA 
közleményében. A minimálbér 15, a garantált bérminimum 25 százalékkal nő 
jövőre, a munkáltatói járulékok 5 százalékponttal csökkennek. A LIGA 
Szakszervezetek üdvözli a megállapodást, de felhívja a figyelmet, hogy hasonlóan 
előremutató megállapodást szeretne a bérajánlásról, a korhatár előtti ellátásokról 
vagy a Munka törvénykönyve és a Sztrájktörvény módosításáról is. A LIGA 
Szakszervezetek munkavállalói szempontból előremutatónak tartja a Versenyszféra 
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a mai napon létrejött megállapodást, 

amelynek eredményeként a minimálbér 2017-ben 15%-kal, 2018-ban további 8%-kal, a garantált bérminimum 2017-ben 25%-kal, 
2018-ban pedig további 12%-kal emelkedik. Külön kiemelendő a VKF részvevőinek a munkabékét is szem előtt tartó 
kompromisszumkészsége. A LIGA Szakszervezetek rámutat arra, hogy ezekkel a tervezett intézkedésekkel a minimálbér eléri a 
létminimum szintjét, ami azt jelenti, hogy hogy a munkavállalói érdekképviseletek többéves küzdelme végül eredményre vezetett, 
jelentős előrelépés történt a dolgozói szegénység elleni küzdelemben. Arról, hogy ezzel az intzékedéssel hová jutunk, itt 
olvasható részletes elemzés. 

Itt vannak a 2017-es cafeteria-szabályok 
2016. nov. 22. 

 
Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria 
szabályokat - írja a HVG. 2017-ben majd a béren kívüli juttatások értékének 1,18-
szorosára kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék EHO-t fizetni. Így 
a teljes közteher jövőre az idei 34,51 helyett 34,22 százalék lesz, e juttatások köre 
azonban szűkül. Egyrészről Széchenyi Pihenő Kártyát lehet adni majd a 2016-ban 
is ismert alszámlákkal és keretekkel valamint 100 ezer forintig pénz kifizetése is 
lehetséges lesz ugyanilyen közterhekkel. Arra azonban még figyelni kell, hogy erre 
a két juttatásra egy összesített keret is vonatkozik jövőre. Így kedvező adózással 
ezekből évente a versenyszférában 450 ezer, a közszférában 200 ezer forint lesz 
adható. Ezek keretek nettó keretek, a kiadott juttatás értékére vonatkoznak, 
legalábbis fő szabály szerint. Ez alól azonban a rendőrség kivételt képez, mivel 

a rendőri szervek állománya esetében a közterheket, az FRSZ számtalan esetben kifejtett tiltakozása ellenére továbbra is a 
munkavállalók viselik, a munkáltató helyett! A keret így optimális esetben 200 ezer forint helyett nettó 149 ezer forint. 
További részletek a HVG cikkében. 
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Megjelent a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésről és 
járadékról szóló Hszt. módosítás 
2016. nov. 21. 
 

A Magyar Közlöny 178. számában megjelent a rendvédelmi egészségkárosodási 
kereset-kiegészítést és a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot bevezető 
Hszt. módosítás. Emlékezetes, hogy az FRSZ korábban a törvénytervezet 
átdolgozását követelte, melynek eredményeként végül is egy olyan törvényjavaslatot 
terjesztettek elő, mely a korábbi szabályozás legsúlyosabb hiányosságát kiküszöbölte. 
Az elfogadott törvény-módosítás már nem csak álláskeresési, hanem egyértelműen 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget határoz meg a rendvédelmi szervek számára. 
Ennek alapján a rendvédelmi szerv köteles az érintett egészségi állapotának megfelelő 
másik szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört felajánlani, amennyiben 
pedig ez nem lehetséges, akkor civil munkakörré átminősítéssel, vagy ha szükséges, 
akkor új státusz létrehozásával köteles biztosítani a továbbfoglalkoztatást. A Hszt. 
módosításába az FRSZ javaslatai alapján került bele a munkaközi szünet szabályainak 
módosítása, a kiemelt készenléti szolgálat szabályozása és díjazásának 
meghatározása, és a tűzszerészek illetménypótlék megszűntetése miatti 
keresetveszteségének kompenzálása. Mindezen, kedvezőnek minősíthető változások 
ellenére a Hszt. módosítás számos rendelkezésével az FRSZ továbbra sem ért egyet. 
A módosítás elhárította ugyan a rendszer működésképtelenségét, de valamennyi hibáját 

nem küszöbölte ki. Az új szabályokról szóló részletes elemzésünk itt olvasható. 

Lemorzsolódnak a határvadásznak készülők 
2016. nov. 18. 
 

Átlagosan három érvényes pályázó kell jelenleg ahhoz, hogy közülük egyet 
felvegyenek arra a határvadászképzésre, amelynek végén, fél év felkészítés 
után, az érintettek szolgálatba állhatnak a déli határon. Ez olvasható ki az 
adatokból, amelyet az ORFK küldött a Magyar Nemzet érdeklődésére. A 
kormány augusztusban döntötte el, hogy háromezerrel bővíti a Készenléti 
Rendőrség határvadász bevetési osztályait. Az országos toborzás szeptember 1-
jén kezdődött, és folyamatosan lehet rá jelentkezni. A képzésben már részt vevők 
átlagéletkora 28 év; a legfiatalabb jelentkező 18, a legidősebb pedig 53 éves volt. 
Az őr-járőrtárs képesítést megszerzők, akik hivatásos állományú rendőrök lesznek, 
májustól láthatnak el őrzési, járőrözési feladatokat a szerb határon.  

Kártérítést kaphatnak a Honvéd Egészségpénztár károsultjai 
2016. nov. 17. 

A Jogi Fórum cikke szerint kártérítést kaphatnak a Honvéd 
Egészségpénztárban ragadt pénzük után a katonák és a rendőrök - jelentette 
be az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke 
a testület ülése után, Budapesten. Kósa Lajos felidézte, hogy a Honvéd 
Egészségpénztár csak nevében honvéd, annak a Honvédelmi Minisztériumhoz 
nincs köze. Ugyanakkor több fegyveres testület állományi tagjának is ragadt bent 
pénze a brókerbotrányok nyomán bedőlt egészségpénztárban, a probléma mintegy 
20 ezer embert érint - tette hozzá. Azt mondta: a bizottság kezdeményezésére a 
honvédelmi tárca kidolgozott egy olyan javaslatot, amelynek értelmében a 
honvédség és a rendőrség saját alkalmazottainak kártérítést fizet. Ez mintegy 
másfél milliárd forintba kerülhet. A kifizetések januárban kezdődhetnek. Az MSZP 
közleménye szerint: úgy tűnik, nem volt hiábavaló az MSZP másfél éve tartó 
küzdelme az egészségpénztári megtakarításaikat elveszítő katonák, 
honvédségi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozók érdekében. A 
károsultak ugyanis ígéretet kaptak a kártalanításra az urizáló fideszes elittől – 
garanciát viszont sajnos még nem.  
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Az MSZP szerint nem szabad tovább hitegetni a megkárosított embereket, ezért határozati javaslatban kezdeményezzük, a kormány 
vállaljon garanciát és fizesse ki minden érintett számára a kártalanítást legkésőbb 2017. január 31-ig! A kifizetésnek eddig sem volt 
semmilyen törvényi akadálya, az kizárólag politikai akaraton múlt. Az urizáló fideszes elit másfél éve halogatja a kártalanítást, és 
most is csak a kifizetés lehetőségéről beszélnek, mely a nyilatkozatok alapján további másfél évig fog tartani. Garanciát viszont 
egyelőre nem adnak a kifizetésre. 

Megvan, kik lehetnek a minimálbér-emelés vesztesei 
2016. nov. 17. 
 

A kormány 2017-ben és 2018-ban összesen 24,2 százalékkal emelné a kötelező 
legkisebb munkabér összegét - írja a Szakszervezetek.hu. Politikai szempontból a 
jelentős béremelés a legalacsonyabb kategóriában vitathatatlanul „csodafegyvernek” 
tűnik, mégsem lehet rezsicsökkentés 2.0-ról beszélni - állapítja meg elemzésében a 
Policy Agenda. Régóta ismert, meglévő gazdasági kényszerként most teljesülhet az a 
régi szakszervezeti követelés, hogy a minimálbér nettó értéke érje utol a 
létminimumot. Ez az első lépés a dolgozói szegénység felszámolásához. A most 
bejelentett emelésekkel - amennyiben nem szalad el jelentősen az infláció, 2018-tól - 
a nyolc órában dolgozó legalább annyit keres majd, mint az egy főre jutó létminimum 
összege.Ahhoz azonban, hogy a minimálbér emelése révén ne maradjon torz 
bérszerkezetű az ország és ne legyenek sokan a minimálbér környékén, több együttes 
lépés végrehajtására van szükség. A közszférában dolgozók esetében is szükség van 
az általános bértáblák újragondolására, különben igazságtalan „élethelyzetek” jönnek 

létre (pályakezdők és az adott munkakörben évtizede dolgozók bére összecsúszik).  

Mindezeket kiegészíthetjük azzal, hogy a Kjt. hatálya alatti közintézményekkel, közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében az 
előmenetelt szabályozó illetménytábla 10 fizetési osztálya közül 4 teljesen, további 3 részben működésképtelenné vált.  A bértételek 
összecsúsztak, így nem fejezik ki a szakképzetségben és a munkatapasztalatban meglévő a jogalkotó szerint indokolható 
különbségeket. A fent ismertetett helyzet sajnálatosan azt bizonyítja, hogy a jogalkotás lassan egy évtized óta képtelen a 
közalkalmazottak előmenetelének átfogó kezelésére. Ez a körülmény azt eredményezte, hogy a jogalkotó sérti a munkadíjazásával 
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét. Amennyiben jövőre a minimálbér valóban 127 ezer forintra emelkedik, akkor az 
már a Kjt. bértáblájának 10 fizetési osztályának a felét fogja lefedni!  A Kjt. illetménytáblájának 8 év óta létező változatlanságával a 
jogalkotó – álláspontunk szerint - mulasztásos alkotmánysértést is megvalósít, és bele ütközik az egyenlő bánásmódot törvényi 
szinten garantáló szabályokba, és valamennyi Magyarországra kötelező, a negatív diszkriminációt tiltó nemzetközi szabályokba! 
Végezetül, hogy a kormány által terveztt minimálbéremelést helyiértékén tudjuk kezelni, megjegyezzük, hogy 2008-óta a minimálbér 
bruttó értéke 46,9%-al nőtt, a reálérték azonban csak 16,9%-al több, míg az államnak fizetett adó és járulék 67,1%-al emelkedett - 
az OKÉT szakértőinek számításai szerint! 

Cafeteria: új adómentes elemek, de költségesebbek is lesznek 
2016. nov. 17. 

 
2017. január 1-jétől jelentősen változik a nem pénzben nyújtható juttatások 
adózása, emiatt a korábbi években már megszokott cafeteria elemek 
kikerülhetnek a választható juttatások köréből, az adómentesen nyújtható 
juttatások pedig új elemekkel bővülnek. A legfontosabb változásokra a Deloitte 
szakértője hívja fel a figyelmet az adozona.hu oldalán. A korábbi években 
népszerű cafeteria elemeinek jelentős része – ideértve az Erzsébet-utalványt, a 
munkahelyi étkeztetést, az iskolakezdési támogatást, a helyi utazási bérletet, az 
iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költségét, továbbá az önkéntes 
kölcsönös nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyező pénztári 
hozzájárulásokat – 2017-től már csak a jelenleginél jóval kedvezőtlenebb adózási 
feltételekkel juttatható a munkavállalók számára. Ez azt jelenti, hogy az előbbiekben 
nevesített juttatások után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás helyett már 27 
százalékot kell fizetni, amit a rendőrség vonatkozásában a hatályos szabályok a 
munkavállalókra hárítanak. További részletek az adozona.hu oldalán. 
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Formális RÉT ülés 
2016. nov. 15. 

 
A Rendőrtség Érdekegyeztető Tanács idei utolsó ülésén nyilvánvalóvá vált, hogy 
a rendőrség és a BM vezetése négy egyértelmű Kúria döntés ellenére továbbra sem 
hajlandó a bíróságok által jogosnak minősített illetménykülönbözet kifizetésére, 
inkább pereskedésre kényszerítenek több ezer közalkalmazottat. Parancsnoki 
gondoskodás helyett a pénzügyi szempontok dominálnak. Ezzel a belügyi vezetés 
ékes bizonyítékát adja annak, hogy a valóságban mennyire is tartja fontosnak a 
közalkalmazottak anyagi helyzetének rendezését! A közalkalmazotti garantált 
illetményes perekben elért eredményeinkről itt olvasható bővebb tájékoztatás.  

Az ülésen szó esett még a határvadászok toborzásáról és képzéséről, valamint 
néhány más problémáról is, melyekről részletes információ az innen letölthető 
főtitkári tájékoztatóban olvasható. 
 
 

Országos sztrájkot hirdet december 5-re a szociális ágazatban dolgozókért 
a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók 
Szakszervezete 
2016. nov. 11. 
 

Országos sztrájkot hirdet december 5-re a szociális ágazatban dolgozókért a Magyar 
Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete - 
jelentette be Boros Péterné. A szervezet elnöke szerint az alacsony bérek miatt egyre 
nagyobb a munkaerőhiány, jelenleg legalább kilencezer munkavállaló hiányzik a 
rendszerből, ezért rövid időn belül ellátási nehézségekre kell számítani. Az MKKSZ 
elnöke elmondta: a szociális ágazatban fenntarthatatlanná váltak a munkafeltételek, 
a gyermekvédelem, az idősgondozás, a pszichiátriai betegek és a hajléktalanok 
ellátása terén dolgozókat az alacsony bérek, a munkaerőhiány, a leterheltség egyre 
kiszolgáltatottabbá teszi. „A szociális ágazatban dolgozók bére évek óta a 
legalacsonyabb. Most érkeztünk el oda, hogy riadót kell fújnunk. Az ágazatban 
dolgozók 91 százaléka nő. Nekik nemcsak az ellátottakért, de gyermekeikért is 
felelősséget kell vállalniuk. Nem lehet az a megoldás, hogy az alacsony bérek miatt 

külföldön kelljen munkát vállalniuk. Ebben a helyzetben a nyolc-tíz százalékos kormányzati béremelési ajánlatot már nem fogadhatjuk 
el” - fogalmazott az érdekvédő. Az MKKSZ azt követeli, hogy január elsejétől harminc százalékkal növekedjen az ágazatban dolgozók 
keresete, a munkavállalókat ágazati kollektív szerződés védje, és hogy a Szociális Munka Napja fizetett munkaszüneti nap legyen 
- írja a Szakszervezetek.hu. 

Tél Ausztriában - Grand Tours ajánlatok, FRSZ tagoknak 10 % 
kedvezménnyel 
2016. nov. 11. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe partnerünk a Grand Tours utazási iroda téli 
ajánlatait: Karintia – Villach – Faaker See, és Naturel Hotel Dorf Seeleitn. A 6 
éjszakás turnusok mellett szabadfoglalás is lehetséges, minimum 3 egybefüggő 
éjszakára. A Grand Tours alábbi linkekről letölthető katalógusa bőséges információt 
tartalmaz a szállásokról, az ellátásról, a szabadidős programokról, és a síbérletek 
árairól is. 

Tagjaink az alap szolgáltatások áraiból, a Legó-árakból, a szállás és ellátás áraiból 
igényelhetnek 10 %-os kedvezményt, az FRSZ és a Grand Tours közötti 
megállapodás alapján, tagsági igazolványuk bemutatása esetén. 

 



 

18 

 

Fél órán át nem tudták kihozni a meglőtt rendőrt Bőnyön?!? 
2016. nov. 4. 
 

Elképesztő információkat közölt a hvg.hu arról, hogy miként zajlott a bőnyi 
lövöldözés, melynek során a szélsőjobbos Győrkös István meggyilkolt egy 
házkutatásra érkező rendőrt. A legfontosabb új részlet, hogy a házkutatásról szóló 
határozatban már szerepelt, hogy gépfegyver is lehetett a házban, így indokolt lett 
volna a különleges eljárás és a terrorelhárítók bevonása. Ehhez képest múlt szerdán 
csak reggel nyolc után értesítették a TEK-et, amikor Nemzeti Nyomozó Iroda kiemelt 
főnyomozója, Pálvölgyi Péter már súlyos fejsérülést szenvedett. A TEK győri 
műveleti egységei félóra alatt értek a helyszínre, Győrkös eddigre már elbarikádozta 
magát a házban. A lap cikke szerint mivel a házkutatási határozatban szerepelt, 
hogy gépkarabély is lehet a házban, a vonatkozó kormányrendeletek alapján a TEK-
nek kellett volna eleve eljárnia. A cikk szerint ráadásul a helyszínen is lett volna 

lehetőség erősítést kérni, mivel az NNI nyomozóit Győrkös elsőre nem akarta beengedni a házba. Szintén felvetendő kérdés, hogy 
a fejsérülést szenvedett rendőrt miért csak a TEK emberei hozták ki, félórával később, amikor a helyszínen rajta kívül tartózkodott 
még három tűzszerész és három nyomozó, illetve további rendőrök is befutottak. 

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ilyen esetben bevett módszer, hogy fedezeti tűzzel megpróbálják amennyire csak lehet, 
visszaszorítani a fegyveres bűnözőt, közben pedig a sebesültet kihozni a tűzvonalból. A lap természetesen megkérdezte az 
illetékes hatóságokat is, melyek kis hazánkban "természetes módon" semmit sem árultak el: az ORFK először a Központi 
Nyomozó Főügyészséghez irányította a lapot, ahonnan visszaküldték őket az ORFK-hoz, majd ott megint vissza. Végül az ORFK az 
október 26-i sajtótájékoztatón elhangzottakat ajánlotta a figyelmükbe, illetve közölte: bővebb tájékoztatást egyelőre nem adnak. Nem 
mondott semmit az ügyészség sem, mert szerintük a kérdések megválaszolásában kizárólag az ORFK Kommunikációs Osztálya 
illetékes! További részletek a HVG cikkében.  

Svéd látogatás 
2016. nov. 3. 
 

Svéd szakszervezeti küldöttség érkezett baráti látogatásra a Svéd Királyság 
Nagykövetsége korábban használt épületébe, vagyis LIGA Szakszervezetek 
székházába - olvasható a konföderáció honlapján. A találkozón Hangonyi Adrienn 
nemzetközi referens tomácsolta a LIGA Szakszervezetek elnöke üdvözletét, majd 
előadást tartott a magyaror gazdasági-, társadalmi-, és szakszervezeti helyzetről, 
valamint a magyar munkaügyi kapcsolatok alakulásáról és a LIGA Szakszervezetek 
törekvéseiről a svéd, jórész közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeti küldöttség 
számára. Az előadás végén a vendégeknek lehetőségük volt részletesebben is 
megtudni egy-egy intézkedés hátterét. A svéd vendégek a munkanélküliség 
alakulásáról, valamint a magánbiztosító pénztárak államivá tétele folyamatáról 
kérdezték az előadót, illetve Kelemen Melinda szakértőt. 

Ezt követően Dávid Tibor a Független Rendőr Szakszervezet főtitkár-helyettese 
mutatta be a szervezet tevékenységét. Beszélt a szervezet alakulásának buktatóiról, 

valamint hangsúlyozta, a tagdíjlevonás megszüntetése után újra kellett építeni a szervezetet, tagról tagra kellett „nyilatkoztatni”, 
vagyis újra meggyőzni a tagokat a szervezethez való tartozás fontosságáról. Elsorolta, milyen nehézségek között dolgoznak, amióta 
a szakszervezetnek nincs joga sem a helyiséghasználathoz, sem a tisztségviselői munkaidő kedvezményhez. Ugyanakkor, tette 
hozzá, látják azt, hogy az érdekvédelem milyen nagy segítséget jelent ma is a nehéz helyzetbe jutott munkavállalóknak, és ez 
bizakodással tölti el a szakszervezet vezetését. Dávid Tiborhoz sok szakmai kérdés érkezett a stockholmi rendőröket tömörítő 
társszervezet vezetőitől. 

Vodafone karácsonyi flotta promóció! 
2016. nov. 2. 
 

Ajándékozz új mobilt korlátlan beszélgetéssel, flottán belül! Válassz új okostelefont 
kamatmentes részletre, 2 éves határozott idejű flotta szerződéssel, flottaigazolással. 
A kamatmentes részletfizetési lehetőség bármelyik okostelefonra elérhető, 16.990,- 
forintos alapártól. Részletek a Vodafone innen letölthető felhívásában. 
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Puszta kézzel kelt birokra a 87 kilós, megvadult kutyával két rendőr - 
egyikük Dunaújvárosi tagszervezetünk tagja 
2016. nov. 2. 
 

Halált megvető bátorságról tett tanubizonyságot két Fejér megyei rendőr, amikor 
puszta kézzel siettek egy férfi segítségére, akit egy 87 kilós kutya, egy kaukázusi 
juhász támadott meg - adta hírül a Dunaújvárosi Hírek.  

 

 

 

 

 

 

Keserü  Gergő  rendőr    zászlós  és  Krasznai  Sándor  címzetes    rendőr  törzszászlós  Kiskunhalason  teljesítettek  szolgálatot,  
amikor  szeptember  23-án  a szállásukon segélykiáltásokra lettek figyelmesek. Azonnal kiszaladtak a házból, és az egyik 
szomszédos ingatlanon felfedezték a hang gazdáját, egy férfit, akit egy borjú nagyságú kutya támadott. Gondolkodás nélkül, puszta 
kézzel  siettek az életveszélybe jutott ember segítségére. A kutyát lerántották a férfiról és a földre szorították. Az udvarban nagy rend 
uralkodott, egy szőlőkarót nem találtak, amivel megfékezhették volna a vérszomjas állatot. Végül Sándor lelt egy darab kötelet, azt 
hurkolták, a kutya nyakára. De  - mint azt lapunknak elmesélték  - a hurok alá szorult egyikőjük ujja is... Körülbelül húsz percig 
birkóztak az óriási kutyával, akkor érkezett meg a rendőrjárőr, akit a megtámadott férfi mobiltelefonján sikerült kihívni. A fegyveres 
járőrök látták, hogy a fenevaddá változott eb kilövésére nincs lehetőség, mivel ember és kutya össze volt gabalyodva a pokoli 
küzdelemben. Végül egy kábelkötegelővel sikerült az állat száját bekötni. A kötelet egyébként, amivel  az ártalmatlanná tett ebet 
megkötötték, az állat később eltépte.  

Krasznai Sándor oszlopos tagja Dunaújvárosi Tagszervezetünknek, állandó résztvevője és szervezője rendezvényeinknek. 
Helytállásához, és a főkapitánytól kapott jutalmához ezúton is gratulálunk! További részletek és videó a Dunaújvárosi Hírek 
oldalán. 

 

2016. október  

A Kúria elutasított egy diszkriminációra alapított illetménykövetelést 
2016. okt. 26. 
 

A perbeli esetben a munkáltató 2015. január 1-jétől kiegészítette a felperesek 
garantált illetményét a garantált bérminimumra, ugyanakkor a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészt csökkentette, így összességében a felperesek jövedelme nem 
változott. A felperesek 2015. május 5-én keresetet terjesztettek elő, melyben a 2015. 
január 1-jétől 2015. május 31-éig terjedő időtartamra a munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész-különbözet megfizetésére kérték kötelezni az alperest a késedelmi 
kamattal növelt mértékben. Állították, hogy az alperes megsértette az egyenlő 
bánásmód követelményét azzal, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 
csökkentette olyan összeggel, amennyivel a bértábla szerinti illetményüket a 
garantált bérminimumra egészítette ki, így összilletményük nem növekedett. 
Ugyanakkor azon közalkalmazottak illetményét felemelte, akik munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrésszel nem rendelkeztek, vagy az alacsonyabb mértékű volt, mint 
ami szükséges a garantált bérminimum eléréséhez. A közigazgatási és munkaügyi 
bíróság a felperesek keresetét elutasította. A felperesek fellebbezése folytán eljárt 
törvényszék ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 
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A Kúria a felperesek felülvizsgálati kérelmét alaptalannak minősítette és a jogerős ítéletet hatályában 
fenntartotta. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a helytállóan állapította meg a törvényszék, hogy az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatt akkor marasztalható a munkáltató, ha a kifogásolt hátrányt okozó magatartást az adott 
személlyel vagy csoporttal szemben, annak védett helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt, arra tekintettel 
tanúsította. Önmagában az a körülmény, hogy korábban munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesítették 
őket, az ilyen juttatással rendelkező közalkalmazottakat nem homogenizálja, ez nem alkalmas általánosításra és 
semmiképpen sem táplálkozik társadalmi előítéletekből. Mindezek alapján helytállóan jutottak az eljárt bíróságok arra a 
következtetésre, hogy a felperesek nem valószínűsítették azt, hogy rendelkeztek az Ebktv. 8. §-ában meghatározott valamely 
védett tulajdonsággal, így az adott esetben nem lehetett megállapítani azt, hogy illetményük megállapítása során a 
munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. (A Kúria határozatáról szóló teljes közlemény innen tölthető le.) 

A félreértések elkerülése érdekében felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a fentiekben ismertetett per nem azonos az FRSZ 
által sikerrel vitt perekkel, mivel azok tárgya és jogalapja eltér egymástól. A Jogsegélyszolgálatunk által érvényesített 
igények elbírálása vonatkozásában a Kúria álláspontja változatlan, annak alapján a garantált bérminimumra történő 
illetménykiegészítés elmaradása miatti illetménykülönbözet változatlanul sikerrel perelhető! 

Járni és beszélni is alig tud, mégis behívták határvadásznak 
2016. okt. 26. 
 

Leszázalékolt férfi is van azok közt, akiket berendeltek a határvadász-
toborzóra. A kormányhivatal szerint a megjelenés nem kötelező, ezt azonban 
levelükben elfelejtik megemlíteni – írja a 24.hu. A férfi regisztrált munkanélküli, 
így az ő neve is szerepelt azok listáján, akiket az állásbemutatóra invitáltak. 
Betegsége tavaly kezdődött, gyors leépüléssel járt együtt: mozgáskoordinációja és 
artikulációja is egyre romlik. Csaba részvételére – a levél szerint – mégis „feltétlenül 
számítottak” a toborzáson, ahol az Országos Rendőr-főkapitányság tartott 
tájékoztatót az állásajánlatról. A kismama esetéhez képest mindössze annyi 
változott, hogy a levél szövegében már nem szerepel kötelezettség – 
folytatja: Azonnal felismertem, hogy a korábbi esettel szemben itt legalább már nem 

fenyegetőznek és nem említik az együttműködési kötelezettséget sem. Korábban ugyanis a kiküldött levelekben leszögezték: aki 
álláskeresőként nem működik együtt, nem jelenik meg a megadott helyen és időben, vagy visszautasítja a megfelelő állásajánlatot, 
azt a kötelezettség elmulasztásának napjától törlik a nyilvántartásból; ha ellátásban is részesül, annak folyósítását a törlés napjától 
megszüntetik; ha foglalkoztatást helyettesítő támogatásban is részesül, az illetékes önkormányzat jegyzőjét értesítik a 
kötelezettségszegésről. Az esettel kapcsolatban a 24.hu a Belügyminisztériumot és az ORFK-t is megkereste. Utóbbitól azt a 
szűkszavú választ kaptuk, hogy a rendőrség senkit nem rendel be. Mivel a levél a Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályáról 
érkezett, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál is érdeklődtünk, akik a következő választ adták: Állásbörzéken, toborzó napokon 
belül biztosítunk lehetőséget a legszélesebb rétegnek, ahhoz, hogy a megyében működő toborzó irodával közvetlenül fel tudják venni 
a kapcsolatot. A rendezvényen való részvétel a kiértesített álláskeresők részére nem kötelező. A szóban forgó úgynevezett “behívó” 
csak egy általános tájékoztató a fent említett rendezvényekről. A megjelenés önkéntes! 

Változik a munkába járás költségtérítése: 9 helyett 15 Ft/km 
2016. okt. 26. 
 

2017. január 1-jétől nő a munkába járás költségtérítésének mértéke, ami a 
munkaerő mobilitásának elősegítését célozza. A módosítás lényege, hogy a 
saját gépkocsival munkába járók költségtérítése a 9 Ft/km helyett 15 Ft/km 
lesz – írja a munkajog.hu. A Munka Törvénykönyvének előírásaiból eredően a 
munkáltató kötelezettsége meghatározott formában és mértékben megtéríteni 
munkavállaló munkába járásával kapcsolatban felmerült kiadásokat. A munkába 
járás és a heti hazautazás költségtérítésének részletszabályait a 39/2010 
(II.26.) Korm.rendelet írja elő, amiben konkrét változás nem lesz. A módosítás 
a személyi jövedelemadó törvény 25. §-ában jelenik meg, mint munkába járáshoz 
kapcsolódó, jövedelemnek nem minősülő, vagyis adómentes költségtérítés 
mértéke. További részletek a a munkajog.hu cikkében. 
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Ismét gyászolunk - lelőtték egyik kollégánkat 
2016. okt. 26. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet megdöbbenéssel értesült arról, hogy 
agyonlőttek egy rendőrt szerda reggel Bőnyön. Az idős, 76 éves bőnyi férfi házából 
még azelőtt kilőtt a rendőrökre, hogy bekopogtak volna hozzá. Házkutatásra indultak 
reggel egy bejelentés miatt, mert illegálisan tartott fegyvereket kerestek nála. Ekkor 
találta el az egyik rendőrt. A 46 éves Pálvölgyi Péter rendőrőrnagyot lőtték le, aki 
nem megyei rendőr volt, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda tagjaként vett részt az 
akcióban. Pintér Sándor belügyminiszter halála után előléptette rendőr alezredessé, 
és hősi halottá nyilvánította. Kollégái kiváló emberként és kitűnő rendőrként 
jellemezték, 25 éve teljesített szolgálatot. További részletek az Index cikkében. Az 
FRSZ mélységesen elítéli az értelmetlen és barbár tettet. A szolgálatának 

teljesítése során hősi halált halt bajtársunk családjának, és szeretteinek fájdalában osztozunk!  

Kúria döntés a bérkompenzáció csökkentésére vonatkozó rendelkezés 
értelmezése tárgyában 
2016. okt. 26. 

 
A felperes 2013. és 2014. években a kompenzáció igénylése érdekében a 
nyilatkozatot megtette, azonban sem 2013., sem 2014. évben nem részesült az adó- 
és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációban. Ezért a 
keresetében 21 havi, mindösszesen 249.900 forint kompenzáció, valamint 
késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A követelésnek az 
első és másod fokon eljárt bíróságo helyt adtak, Kúria azonban a jogerős 
ítéletet hatályon kívül helyezte, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét 
megváltoztatta és a felperes teljes keresetét elutasította.  A perbeli jogkérdés az 
volt, hogy 2013. és 2014. évekre illeti-e a felperest a perbeli kompenzáció, és annak 
összegét – az eljárt bíróságok jogi álláspontja szerint – a 2013. évben a 2013. évi, 
2014-ben a 2014. évi illetményemelésnek (garantált bérminimumra történő 

kiegészítésnek) a rendeletekben meghatározott százalékával (94%) kell csökkenteni, vagy – az alperes jogi álláspontja szerint – 
mindkét évben a 2012. évi illetményemelés (garantált bérminimumra történő kiegészítés) 94%-ával. Ez utóbbi esetben a csökkentés 
révén 0 lesz az összeg, és ez emiatt megalapozatlan a felperes keresete.  A Kúria álláspontja szerint a bérkompenzációt 2012. 
január 1-től az adott évre hatályos kormányrendelet szerint kell megállapítani. A kompenzáció összegének kötelező (legfeljebb 
0 összegig történő) csökkentésére vonatkozó rendelkezés valamennyi évre azonosan és következetesen a 337/2010.(XII.27.) Korm. 
rend., valamint a 298/2011.(XII.22.) Korm. rend. szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott 
illemtényemelést tekinti alapnak, ezért 2013. és az azt követő években nem az adott évre vonatkozó illetményemelés az alapja a 
kompenzáció összegének csökkentésekor. Az eljárt bíróságok a perbeli igényekre jogosultság vizsgálatakor olyan értelmezést adtak 
a hivatkozott jogszabályoknak, amely a tételes szabályozásból nem következik. 

KÖSZÖNJÜK GOMBI! 
2016. okt. 26. 

Tegnap az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának munkatársai bensőséges 
hangulatú ünnepségen köszönték meg Gombos József úr társadalmi munkában 
végzett szakszervezeti tevékenységét. Az apropót az adta, hogy az FRSZ-ben 
és a rendőrségen sokak által „Gombi”-ként ismert kollégánk úgy döntött, hogy a 
jövőben nyugdíjasként élvezett szabadidejének nagyobbik részét élete 
hobbijának, azaz nagy gonddal nevelgetett papagájainak szenteli. Gombos Józsi 
1993. óta tagként, 1995-től pedig tisztségviselőként tevékenykedett az FRSZ-
ben. Tisztségviselői pályafutását a Készenléti Rendőrségnél, illetve jogelőd 
szervénél titkárként kezdte, majd az FRSZ budapesti speciális régiójának elnöke 
lett. Áldozatkész munkájának elismeréseként 2000- ben ügyvivőnek, 2008-ban 
pedig általános ügyvivőnek választották meg, mely tisztséget 2012-ig töltötte be. 
Az utóbbi években társadalmi munkában segítette a Központi Koordinációs Iroda 
feladatainak ellátását, melynek során elvitathatatlan érdemeket szerzett az 
FRSZ új tagdíjbeszedési rendszerének kialakításában és működtetésében. Ezt, 
és minden mást köszöntük meg barátunknak, és kívántunk neki valódi nyugdíjas 

éveihez és hobbijának élvezetéhez erőt és jó egészséget! Zárszóként Gombi, hűen önmagához, felajánlotta további segítségét, 
amit örömmel fogadtunk, és biztosan élni is fogunk vele! 
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Rendőri intézkedésről készült felvételek nyilvánosságra hozatala - AB 
döntés 
2016. okt. 19. 

 
Az Alkotmánybíróság fenntartja azt a korábban tett megállapítását, hogy a 
rendőri intézkedésről készült film- és képfelvétel az érintett rendőr 
hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal 
nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló, vagy 
a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó 
tájékoztatásnak minősül. Az Alkotmánybíróság nyilvánosan kihirdetett két 
határozatában, alkotmányjogi panaszok alapján indult eljárásokban, 
megsemmisítette az ezzel ellentétes bírói döntéseket, mert azok sértették az 

Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésében foglalt sajtószabadságot - írja a Jogi Fórum. A kérdés nem új az AB számára - írja az 
Index. 2014-ben épp az Index panaszára hoztak egy fontos határozatot, főszabályként kimondva, hogy a közéleti eseményeken a 
rendőri intézkedésről készült felvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a tájékoztatás hírértékű és a felvétel közlése 
nem öncélú. Ezzel lényegében azt mondta ki az AB, hogy ha ezek a feltételek fennállnak, a két versengő alapjog közül a sajtó 
szabadságához fűződő fontosabb, mint a rendőré a képmásához. Az ügy a várakozások ellenére itt mégsem ért véget, mert a 
megismételt perben születő bírósági ítéletben leszűkítően értelmezték az AB határozatát, és végül újra a rendőröknek adtak 
igazat. További részletek az Index cikkében. Emlékezetes, hogy az FRSZ a tavaly hatálybalépett Hszt. kodifikációja során 
több alkalommal is kezdeményezte a kérdés rendezését, ezt azonban a BM nem tartotta szükségesnek. Most az AB megtette 
helyettük, döntésükből tudhatjuk, hogy vannak esetek, mikor a sajtószabadság fontos alkotmányos érték, és fontosak a személyiségi 
jogok is, kivéve a szolgálatot teljesítő rendőrökét!  

Kedves Makaszos Cirkuszbarátok! Kedvezményes és extra kedvezményes 
cirkuszi előadások! 
2016. okt. 19. 

 
A Fővárosi Nagycirkuszban november 6-ig látható a Lúdas Matyi a cirkuszban 
című előadás, amely egy újszerű, műfajteremtő cirkuszi előadás. A cirkusz kísérletet 
tesz a hagyományos, gravitációt kinevető, emberfeletti teljesítményekkel lenyűgöző 
cirkuszművészeti produkciók társművészetekkel történő vegyítésére. Örömmel 
tájékoztatjuk, hogy az alábbi időpontokban a MAKASZ tagjainak és 
hozzátartozóiknak 40%-os extra kedvezményt kínálunk. Az fenti kedvezményes 3 
előadáson kívüli eltérő időpontokban a szokásos 25 %-s kedvezménnyel lehet 
igénybe venni a cirkuszi előadásokat.  

Kérjük, hogy a jegyfoglaláshoz a kitöltött jegyrendelő nyomtatványt az alábbi e-mail 
címre szíveskedjen elküldeni: fulop.anett@maciva.hu vagy hívja a 06-20/517-

3493telefonszámot. (Hétköznap: 9.00-16.00). A regisztráció során kapott foglalási sorszámmal a kedvezményes jegyek akár azonnal 
átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztárába.  

LMP: állítsák vissza a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíját! 
2016. okt. 17. 
 

Az LMP rendészeti szakszóvivője a rendvédelmi dolgozók szélesebb körű 
ellátását és korkedvezményes szolgálati nyugdíjrendszerének visszaállítását 
kéri a kormánytól - írja a Webrádio.hu. Gerstmár Ferenc szombati, budapesti 
sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a kabinet a rendvédelmi életpályamodellben 
béremelést, általános biztosítási konstrukciót és lakhatási támogatási rendszert ígért. 
A béremelés tavaly elindult, a másik két ígéretét azonban a kabinet a múlt év végén 
hatályon kívül helyezte - tette hozzá. A kormány is érezheti a probléma komolyságát, 
mert a héten a parlament elé került a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állománya szolgálati jogviszonyának módosítását is magába foglaló 
javaslat, de azt az LMP csak akkor tudná támogatni, ha az indítványozottnál 
szélesebb körű és nagyobb mértékű ellátást biztosítana - jelentette ki. Az LMP 
továbbra is fenntartja javaslatát, hogy vissza kell állítani a rendvédelmi dolgozók jól 

szabályozott, a visszaélések lehetőségét kizáró korkedvezményes szolgálati nyugdíját - közölte. További részletek a a 
Webrádio.hu cikkében, itt. Emlékezetes, hogy korábban már beszámoltunk az MSZP Hszt. módosító javaslatainak BM általi 
rapid elutasításáról, valamint az FRSZ rendvédelmi egészségkárosodási ellátásokkal kapcsolatos álláspontjáról és 
javaslatainkról. 
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Az MSZP négy Hszt. módosító javaslatából a BM hármat csípőből utasított 
el 
2016. okt. 14. 

A Magyar Szocialista Párt négy módosítási javaslatot terjesztett 
elő az Országgyűlésnek benyújtott legújabb Hszt. módosításhoz kapcsolódóan. Az 
MSZP javaslatai a bevezetni tervezett rendvédelmi egészségkárosodási ellátások 
szabályainak állomány számára kedvező irányú módosítására irányultak. A 
Belügyminisztérium hosszasnak nem nevezhető megfontolás után, egy nap alatt a négyből 
három javaslatot elutasított, a maradék egynek pedig a részbeni támogatását helyezte 
kilátásba. Az MSZP előterjesztése, és a BM válasz letölthető honlapunkról. Azokhoz 
kommentárt nem fűzünk, mivel önmagukban minősítik mind a javaslattevőt, mint a választ 
adót! Emlékezetes, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásokkal kapcsolatban 
korábban az FRSZ is több javaslatot terjesztett elő, melyek közül végül néhány be is épült a 
törvénytervezetbe. Szakszervezetünk véleménye és javaslataink itt olvashatóak. 
 

 

Egyre jobb a határszolgálat, már csak a rendőrök panaszkodnak - 24.hu 
2016. okt. 13. 
 

A végeken senki sem anyámasszony katonája. Persze lehetne több a vécé, jobb a 
kaja, vízhatlan az egyenruha, több a melegedő, kevesebb a morgolódás, de hát ez 
van. Költői felütéssel kezdődik a police.hu-n közzétett Zsaru Magazin-
riport, amely azt hivatott bizonyítani, hogy a déli határszakaszon a zord időjárás 
ellenére is megállják a helyüket a magyar rendőrök. Sőt a körülmények közel sem 
olyan rosszak, mint ahogy az a közösségi médiában elterjedt. Ehhez képest – a 
javuló körülmények hangsúlyozása mellett – szinte az összes egyenruhás 
megszólaló ilyen-olyan nehézségről számol be. Még az ezredesi rangban szolgáló 
vezetők is akarva-akaratlanul, egy-egy igen komoly hiányosságra hívják fel a 

figyelmet - írja a 24.hu. 

Az Alkotmánybíróság elutasította a szolgálati időpótlékkal kapcsolatos 
kifogást 
2016. okt. 11. 
 

Az Alkotmánybíróság 3152/2016. számú határozatával a szolgálati idő-pótlék 
szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő vonatkozásában ismét a 
hivatásos állomány tagjai számára kedvezőtlen határozatot 
hozott. Emlékezetes, hogy az új Hszt. végrehajtási rendeleteinek megjelenése óta 
kifogásolta az FRSZ a szolgálati idő-pótlék szempontjából figyelembe vehető 
szolgálati idő 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben történt szabályozását. Több 
tagunk képviseletében indítottunk jogvitát, melyek közül az egyik az AB előtt 
kötött ki.  

A perben vitattuk a szolgálati idő- pótlék szempontjából figyelembe vehető 
szolgálati idő kezdő időpontjaként a munkáltató által megállapított időpontot, ebből 

következően a tagjainkat szolgálati időpótlék címén megillető illetményrész összegét is. A sérelmezett határozatok a szolgálati 
időpótlékra való jogosultságot a fenti BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése alapján állapították meg. E jogszabályi 
rendelkezések megalkotására azonban véleményünk, és az ügyben eljárt bíróság álláspontja szerint is az új Hszt. nem adott 
felhatalmazást. A BM rendelet kifogásolt rendelkezései – a Hszt. 156. § (1) bekezdésével és 280. § (1) bekezdésével ellentétben, 
amelyek egységesen a hivatásos szolgálati idő alapján rendelik megállapítani a felmentési időre, a végkielégítésre jogosultság, a 
pótszabadság, a jubileumi jutalom, a szolgálati időpótlékra való jogosultság kezdő időpontját – a szolgálati időpótlékra való 
jogosultság tekintetében a hivatásos szolgálati idő helyett a tényleges szolgálati idő alapján határozzák meg a beszámítandó 
szolgálati időtartamot.  Az FRSZ eljáró bíróságok által osztott véleménye szerint 
a  belügyminiszter  nem  kapott  törvényi  felhatalmazást  arra,  hogy  a  BM rendelet 89.  § (2) bekezdésében a szolgálati időpótlékra 
való jogosultság tekintetében a Hszt.-ben foglalt rendelkezéstől eltérően a tényleges szolgálati időre szűkítve határozza meg a 
szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából beszámítandó szolgálati időtartamot. 
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Az Alkotmánybíróság – az utóbbi időkben megszokott formáját hozva – sajnos nem így látta, és a BM rendelet alaptörvény-
ellenességét nem állapította meg, ráadásul határozatának indokolásában gyakorlatilag eldöntötte a jogvitát is. Az indokolás enyhén 
fogalmazva is "érdekes"! Az AB szerint ugyanis a belügyminiszternek volt felhatalmazása az adott kérdés szabályozására, amit abból 
vezettek le, hogy a Hszt. felhatalmazta a miniszter a személyügyi igazgatás rendjének szabályozására. Ezzel véleményünk szerint 
csak annyi a probléma, hogy a jogosultságot meglalapozó szolgálati idők meghatározása nem igazgatási, eljárási, hanem érdemi, 
anyagi jogi kérdés! Ennyi azonban még nem lett volna elég az elutasításhoz, ezért az AB azt is leszögezte, hogy a BM rendeletbe 
foglalt szabályok, csupás "technikai szabályok", melyek csak "pontosítják" a Hszt. rendelkezéseit. Ez a megállapítás véleményünk 
szerint szintén gyenge lábakon áll, mivel alapvetően jogon kívüli fogalmakkal operál.  Az AB dicsőségtáblájára biztosan ki nem 
kerülő határozat innen tölthető le. 

A HVG szerint a rendőrség nem tud pokrócokat biztosítani" - civilek 
gyűjtenek a határvadászoknak 
2016. okt. 11. 

 
A HVG információi szerint úgy tűnik, nem megfelelő ruházatban kell szolgálatot 
teljesítenie a déli határ mentén dolgozó rendőröknek, ugyanis a határvadászok 
arra panaszkodnak, hogy átfagynak a szolgálat alatt. Civileknek kell besegítenie, mert 
a rendőrség nem ad pokrócokat és megfelelő élelmiszert. A Zsaruellátó nevű 
Facebook-oldal gyűjtést szervez a déli határ mentén szolgáló 
rendőröknek, mivel a határvadászok nem kapnak megfelelő ellátást. A civil 
szerveződés vitaminokat, megfázás elleni gyógyszereket, élelmiszert, kávét, cukrot, 
sebtapaszt, kézfertőtlenítőt gyűjt az egyébként állami pénzből állami szolgálatot 
teljesítő határvadászoknak. A felhívásban thermoruhákat és pokrócokat is várnak az 
adakozóktól, egy határon szolgáló rendőrnek a Facebook-oldalon megosztott levele 
szerint ugyanis "a rendőrség nem tud pokrócokat biztosítani", tüzet rakni pedig nem 
lehet a posztoló rendőröknek a 12-16 órás szolgálatban. 

Határvadászokat egyébként továbbra is aktívan toboroznak országszerte. A 
határvadásznak jelentkezők mintegy 15 százaléka nő - közölte az országos 

rendőrfőkapitány személyügyi helyettese az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.  

BM rendelet a rendfokozati vizsgáról 
2016. okt. 11. 

 
A Magyar Közlöny 152. számában megjelent a rendfokozati vizsgáról szóló BM 
rendelet. A jogszabálytervezetet az FRSZ az előkészítés során elfogadhatatlannak 
minősítette. Ennek oka részben az, amit már a Hszt. hatálybalépése előtt is 
kifejetttünk: a szolgálati törvény képzési-továbbképzési rendszere átláthatatlan, és 
szükségtelenül sok vizsgakötelezettséget ír elő a hivatásos állomány tagjai 
számára. Véleményünk szerint a kevesebb, többet érne, ha az valóban a szakmai 
továbbképzésre irányulna. Az általános kifogások mellett a rendelet egyes 

szabályaival szemben is kifogásokat támasztottunk, melyek itt olvashatóak. 

Az AB érdemi vizsgálat nélkül utasította el a szakszervezeti tisztségviselők 
MRK tisztségviselését tiltó jogszabály elleni panaszt 
2016. okt. 11. 

 
Az Alkotmánybíróság következetes maradt az utóbbi években kialakított 
(jog)gyakorlatához. Érdemi vizsgálat nélkül, saját korábbi határozatait 
semmibe véve, egy mondvacsinált eljárásjogi 
kifogásra hivatkozással elutasította a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) egyik 
tisztségviselőjének azon alkotmányjogi panaszát, melyben azt kifogásolta, 
hogy a Hszt. a szakszervezeti tisztségviselőket kizárja az MRK 
tisztségviselőivé választhatóak köréből.  Az indítványozó beadványában 
kifejtette, hogy a Hszt. indokolatlanul és diszkriminatív módon különbözteti meg a 
szakszervezeti tisztségviselőket, hiszen objektív indok nélkül zárja ki őket a kötelező 
tagságú rendvédelmi kar köztestületi tevékenységből, ellehetetlenítve ezáltal a 

közhivatal viseléshez való jogukat. 
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Az indítványozó egyébként az MRK Közgyűlésének megválasztott tagja és tisztségviselője, amelytől függetlenül az egyik 
szakszervezet választott tisztségviselőjeként is tevékenykedik. Álláspontja szerint a szakmai és az érdekképviseleti munka nem zárja 
ki egymást, ezért az MRK jövőre esedékes tisztújításán is jelöltként kíván indulni és a továbbiakban is szeretne választott tisztséget 
betölteni, valamint az MRK ügyintéző testülete nem tisztségviselő tagjaként tevékenykedni.  

Az AB nem osztotta az alkotmányos aggályokat. Határozatában kifejtette, hogy „az alkotmányjogi panasz (befogadásának) feltétele 
a bekövetkezett jogsérelem, amelyről jelen ügyben nincs szó. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint ugyanis az indítványozó 
azon, az indítványban közölt, jövőre szóló (egyéni) akarat elhatározása, miszerint a Hszt. 362. § (2) bekezdésében biztosított, 
nyilvánvalóan kellő átmeneti idő elteltét követően sem kíván a törvényben meghatározott választási lehetőséggel élni, a jogsérelem 
bekövetkezését nem alapozza meg. Mivel az indítványozó jövőbeni státusza a későbbi (passzív és aktív) választói döntésektől függ, 
így esetében a záros határidőn belül, elkerülhetetlenül bekövetkező jogsérelem, mint az érintettség lehetséges feltétele sem áll fenn.”  

Mit is jelent ez egyszerűbben megfogalmazva? Azt, hogy mivel az indítványozó nem akar választani a szakszervezeti tisztség és az 
MRK tisztség között, hanem egyszerre szeretné mindkettőt betölteni, a jogaihoz való makacs ragaszkodása miatt nem is éri 
jogsérelem! Így pedig „érintettség hiányában” beadványa nem felel meg a törvényi követelményeknek, legalábbis az alkotmánybírák 
többségi véleménye szerint. 

Csekély vigasz, hogy Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleményt fűzött a fenti határozathoz. Az ő véleménye szerint az 
alkotmányjogi panaszok érdemi vizsgálatának lehetőségét nem zárja ki, hogy a jogsérelem „ténylegesen” még nem következett be, 
mivel „az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasz akkor is benyújtható, ha a jogsérelem bekövetkeztének konkrét 
lehetősége fennáll. A jogszabály ugyanis attól függetlenül minősül(het) alaptörvény-ellenesnek, hogy a személyi hatálya alá tartozó 
személyek körében a tényleges jogsérelmet az indítvány benyújtásakor már előidézte-e, vagy azt csak a jövőben fogja kiváltani.” 
Ezzel egyetértünk! Véleményünk szerint is az AB-nak érdemben kellett volna elbírálnia a beadványt, és nem egy mondvacsinált 
eljárási kifogás mögé bújva lerázni magáról a felelősséget, mint kutya vízet… 

FRSZ kezdeményezés a helikoptervezetők illetményének rendezése 
érdekében 
2016. okt. 11. 

 
A Belügyminisztériumnál a napokban kezdeményeztük a Készenléti Rendőrség 
Légirendészeti Szolgálatánál helikoptervezető és fedélzeti szolgálattevő 
beosztást betöltő kollégák illetményének rendezését. Az említett beosztásokban 
szolgálatot teljesítők ugyanis a régi Hszt. szabályai alapján jelentős, havi bruttó 60 
ezer forint körüli illetménypótlékban részesültek, a teljesített szolgálati órák 
számának függvényében. Az új Hszt. azonban a szóban forgó pótlékot is 
megszűntette, melynek következtében az érintettek tavaly, a mindenkinek garantált 
30 %-os illetményemelés helyett ténylegesen csak 4-7 % közötti emelésben 
részesültek. Fentiekre tekintettel kezdeményeztük a helikoptervezetők és fedélzeti 
szolgálattevők illetményének emelését, és ennek érdekében a Hszt. módosítását.  

Emlékezetes, hogy a Hszt. Országgyűlésnek már benyújtott legújabb 
módosítása éppen az FRSZ kezdeményezése alapján rendelkezik a tűzszerészek hasonló okok miatt alacsonyabb 
illetményének rendezéséről. Bízunk benne, hogy az FRSZ újabb javaslata a korábbiakhoz hasonló megértésre talál. 

A Fővárosi Törvényszéken is megtört a jég: helyt adtak az egyik 
közalkalmazotti illetményes keresetünknek! 
2016. okt. 11. 

 
Immár a Fővárosi Törvényszék is döntött, s a mai napon teljes keresetūnknek helyt adva, tehát a munkáltatói 
2015. évi illetménymódosítást követő időszakra is megítélte közalkalmazott tagunknak a kért 
illetménykülönbözetet és annak törvényes kamatát. Aki tehát a Független Rendőr Szakszervezetetbe fektette 
a bizalmát, és lett tagunk, minket bízott meg a garantált illetményes ügyének képviseletével, jól járt!!! Mi 
ugyanis másokhoz képest bővebb időszakot peresítūnk,  s magasabb összeget nyerünk!  

Emlékezetes, hogy 2015. december és 2016. június után a Kúria szeptember végén ismételten – 
harmadszor – is helyt adott a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igényének.  E 
bírósági határozatokkal kapcsolatos tudnivalók itt olvashatóak. 

Még nem késő, bízz bennūnk, s légy milliómos! A perrel nyerhető összeg - az Kúria szerint jogos igények időbeli 
kiterjesztése esetén - elérheti az 1 millió forintot is! Tudnivalók itt! 
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Last minute út Krakkóba a vámosok szakszervezetével: 35 ezer Ft/fő! 
2016. okt. 7. 
 

Ajánljuk tagjaink figyelmébe, hogy a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete 
csökkentette a 2016.10.14–16-ig megrendezésre kerülő  „Kirándulás Krakkóba” 
program költségeit. A részvételi díj így az alábbiak szerint módosult: nem 
szakszervezeti tagok részére: 45.900,-Ft helyett: 42.000,-Ft/fő, szakszervezeti tagok 
és közvetlen hozzátartozói részére: 45.900,-Ft helyett: 35.000,-Ft/fő. A 
kedvezményes lehetőséggel FRSZ tagok is élhetnek. A részvételi szándékot 
legkésőbb október 12-ig (szerdáig) kell jelezni.  

Elhelyezés: 2, 3 ágyas szobákban, de 1 ágyas elhelyezés is megoldható 5000,-Ft/fő/2 
éjszaka áron (ez utóbbit kérik külön feltüntetni a jelentkezési lapon). Szálloda neve: 
Hotel City SM Business & Spa ***  A részvételi díj tartalmazza: az utazást, útdíjat és 
parkolási díjakat, a szállást költségét, mely magába foglalja a reggelit is, első és 
második nap vacsora költségét (az étkezések egységesek, vegetáriánus menü igényt 
a jelentkezési lapon kérjük jelezni) az idegenforgalmi adót, a programokat (auschwitz-
i költségeket: helyi idegenvezetőket, csoportos foglalási díjat), valamint az utaskísérő 
idegenvezető költségét. Nem tartalmazza az egyéb tájékoztatóban (piros színnel 
jelölt) belépők költségét, valamint a BBP biztosítás díját (egyénileg szükséges 
megkötni). Jelentkezéskor az e-mail tárgyában kérik feltűntetni: „KIRÁNDULÁS 

KRAKKÓBA”.  Jelentkezni közvetlenül a vámos szakszerveztnél kell: a titkarsag@vpdsz.hu e-mail címen a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével.  

Eredményesnek bizonyult a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra 
vonatkozó törvény-javaslat elleni tiltakozásunk 
2016. okt. 6. 

 
Eredményesnek bizonyult az FRSZ rendvédelmi egészségkárosodási 
járadékra vonatkozó törvény-javaslat elleni tiltakozása, mivel a 
kormány módosította a 2016. szeptember közepén nyilvános véleményezésre 
bocsájtott jogszabálytervezetet, és az Országgyűlésnek már egy olyan 
törvényjavaslatot terjesztettek elő, mely a korábbi szabályozás legsúlyosabb 
hiányosságát kiküszöbölte. A korábbi törvényjavaslat legnagyobb hibájának 
az FRSZ azt tartotta, hogy az nem továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, 
hanem csak álláskeresési kötelezettséget írt volna elő a rendvédelmi szervek 
számára, melynek eredménytelensége esetén ugyan úgy további ellátás nélkül 
kellett volna megszűntetni a szolgálati jogviszonyt, mint a jelenlegi 
szabályozás szerint. Ez véleményünk szerint egyértelműen látszatintézkedéssé 
silányította volna a törvénymódosítást, amit az FRSZ elutasított. 

Ezt a hiányosságot az Országgyűlésnek benyújtott T/12370. számú törvényjavaslat kiküszöbölte, mivel az már egyértelműen 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget határoz meg a rendvédelmi szervek számára. Ennek alapján a rendvédelmi szerv köteles 
az érintett egészségi állapotának megfelelő másik szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört felajánlani, amennyiben pedig 
ez nem lehetséges, akkor civil munkakörré átminősítéssel, vagy ha szükséges, akkor új státusz létrehozásával köteles biztosítani a 
továbbfoglalkoztatást. Kifogásunk eredményeként beépítették a törvényjavaslatba azt a követelményt is, hogy a felajánlható 
munkakör szerinti munkavégzés helye és a lakóhely közötti távolság tömegközlekedés igénybevételével nem haladhatja meg 
irányonként a másfél órát, tíz éven aluli gyermek nevelése esetén az egy órát. 

Fenti módosítások azonban még nem tették a törvényjavaslat egészét elfogadhatóvá számunkra, mivel annak számos 
rendelkezésével az FRSZ továbbra sem ért egyet. A módosítás elhárította ugyan a rendszer működésképtelenségét, de 
valamennyi hibáját nem küszöbölte ki. Ezeket, illetve az FRSZ által továbbra is kifogásolt szabályokat és javasolt 
módosításokat a bevezetni tervezett új jogintézmény bemutatása során, az alábbiakban részletezzük. 
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2016. szeptember  

Kedvezményes kirándulás Krakkóba, október 14-16. között! 
2016. szep. 30. 
 

FRSZ tagok is jelentkezhetnek a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete 
által szervezett lengyelországi kirándulásra! Az uticél Krakkó városa, a 3 
naposra tervezett program keretein belül meglátogatják Auschwitzot, a 3. napon 
pedig Zakopánét. A programon történő részvételre a szakszervezet tagjainak és 
közvetlen családtagjainak kedvezményt (6.000,-Ft/fő) biztosítanak. A részvételi 
díj tartalmazza a szálláshoz kapcsolódó reggeliken kívül az 1. és 2. nap 
vacsorájának, valamint a 3. nap ebédjének költségét is.  Jelentkezni közvetlenül a 
vámos szakszerveztnél kell: a titkarsag@vpdsz.hu e-mail címen (másolatot 
kérünk a gebelnok@vpdsz.hu címre küldeni), a mellékelt jelentkezési lap 
kitöltésével és megküldésével. Jelentkezési határidő: 2016. október 05. 

Nyolchónapos terhesként hívták be a határvadász-tájékoztatóra 
2016. szep. 29. 

 
Nyolc hónapos terhesen hívtak be rendőrségi határvadász-tájékoztatóra egy 
kaposvári kismamát, aki hiába jelezte, hogy hamarosan szülni fog, ezért nem 
buszozna oda-vissza száz kilométert, közölték vele: ha nem jelenik meg, törlik 
a közmunka-programból -írja a SONLINE.  

Az útiköltséget persze nem térítették meg – noha egy közmunkásnak minden forint 
számít –, arról nem is beszélve, hogy felesleges száz kilométert utaztattak egy 
kismamával, akit a korai szülés veszélyének is kitettek. Mindezt adminisztratív 
okokból. Egyetlen e-mail-váltással megelőzhető lett volna az egész tortúra... 

 

 

 

 

 

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Fontos információk a garantált 
illetményes perek további viteléről! 
2016. szep. 28. 

 
2015. december és 2016. június után a Kúria harmadszor is kifejtette 
álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye 
tekintetében. A bíróság rámutatott: amennyiben a 2013. és 2014. évi illetmény 
helyes összege perben került megállapításra, ez esetben a közalkalmazottat olyan 
helyzetbe kell hozni, mintha a munkáltató a 2013. és 2014. évi illetményét helyesen 
állapította volna meg. Ezért ha a munkáltató a 2015. évre a perben megállapított 
illetményhez képest alacsonyabb összegű összilletményt állapít meg, akkor a 
közalkalmazott jogosan igényelheti a különbözet megfizetését! Ez a Kúria döntés 
egyértelműen megalapozza a 2015. január 01-je, sőt a 2016. január 01-je utáni 
illetménykülönbözet iránti igényeket is. A Kúria határozatai alapján – bizonyos 
feltételek fennállása esetén – az illetménykülönbözet iránti igény érvényesíthetősége 
2013. augusztus 01-jétől egészen napjainkig terjed! 
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Az ORFK vezetése a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (júliusi és szeptemberi) ülésein nem adta jelét annak, hogy 
szándékában állna minden közalkalmazottra kiterjedően általános érvényűnek elismerni a Kúria döntéseit. A pereket viszik 
tovább, ami arra utal, hogy nincs döntés a jogsértés minden közalkalmazottra kiterjedő, általános jellegű orvoslására és az 
illetménykülönbözet kifizetésére vonatkozóan. Aki erre vár, azt kockáztatja, hogy az idő múlásával jogos járandóságának egy 
részét elveszíti! A 3 éves munkajogi elévülési idő ugyanis ez esetben is érvényesül! Ennek következtében 2016. szeptember 
hónaptól kezdődően minden hónapban elévül egy - egy havi illetménykülönbözetre való igény! Ne legyen senkinek kétsége 
a felől, hogy az elévülést a rendőrségi munkáltatók érvényesíteni is fogják a perekben! Eddig sem ismertek el semmit, az összes 
fellebbezési lehetőség kimerüléséig!  Aki lemond több százezer forint egyösszegű és több ezer forint havi illetménybe beépülő 
járandóságról, az ne olvassa tovább jelen tájékoztatót, mivel az alábbiak azoknak szólnak, akik már megindították a pert, vagy 
azt fentiek ismeretében az FRSZ segítségével tervezik! A pert már megindított tagjaink, a pert indítani szándékozó tagjaink, és 
a hozzánk perindítás végett belépni szándékozók teendőit az innen letölthető tájékoztatóban foglaltuk össze. A tét nem 
csekély, az elmaradt illetmény összege akár a félmillió forintot is meghaladhatja! 

Alkotmánybíróság előtt a szakszervezeti tisztségviselőket diszkrimináló 
jogszabály 
2016. szep. 25. 

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének  döntésére vár az az alkotmányjogi 
panasz, mely szerint a Hszt. ésszerű indokok nélkül zárja ki a 
szakszervezeti tisztségviselőket a rendvédelmi kari köztestületi 
tevékenységből, ellehetetleníti a megválasztásukat. A rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja ugyanis úgy rendelkezik, 
hogy a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem 
tisztségviselő tagja nem lehet olyan személy, akit szakszervezeti 
tisztségviselőnek megválasztottak. Az indítványozó szerint ez a sérelmezett 

rendelkezés diszkriminatív, az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik. Az FRSZ egyetért az indítványozóval, hiszen 
szakszervezetünk is az Alkotmánybírósághoz fordult a Hszt. a rendvédelmi szakszervezeteket 
hátrányosan  megkülönböztető szabályainak felülvizsgálata érdekében. Véleményünk szerint sincs ésszerű magyarázata 
annak, hogy a rendvédelmi szerveknél működő szakszervezetekre, azok hivatásos állományú tagjaira, és közalkalmazottaira miért 
vonatkoznak kedvezőtlenebb szabályok a tagdíjlevonás, a munkaidő kedvezmény, tisztségviselői védelem, helyiséghasználat és 
egyéb olyan tárgykörökben, melyeknél semmiféle jelentőséggel nem bír a munkáltató tevékenységi köre. Mindezen szabályok 
tehát az FRSZ véleménye szerint sértik az Alaptörvényben biztosított törvény előtti egyenlőség, mint alapjog biztosítását, 
indokolatlanul, önkényesen és hátrányosan különböztetve meg egyes jogviszonyban állókat és szakszervezeteiket. 
Ezen rendelkezések megsemmisítését kértük az Alkotmánybíróságtól. 

Mesterhármas - a Kúria legújabb döntése szerint 2015. január 01. után is 
jár a közalkalmazottaknak a garantált illetmény különbözete! 
2016. szep. 25. 
 

2015. december és 2016. június után a Kúria ismételten – harmadszor – fejtette 
ki álláspontját a közalkalmazottak garantált illetmény-különbözet iránti igénye 
tekintetében. A legfrissebb – 2016. szeptember 22-ei – Kúria döntés minden 
kétséget eloszlatva megerősítette az FRSZ azon álláspontját, mely szerint a garantált 
bérminimum kiegészítés munkáltatói határozatba foglalása utáni időszakra is jogos 
az illetmény-különbözeti igény, mivel a korábbi jogszerű illetményhez mérten kell 
vizsgálni azt, hogy a közalkalmazott összilletménye csökken-e. A legfrissebb Kúria 
döntés alapjául szolgáló perbeli esetben – amely szintén az FRSZ által képviselt 
közalkalmazott ügyében született – 2015. január 1-től a megyei rendőr-főkapitányság 
parancsban intézkedett a garantált illetmény kiegészítésére, melyre ez esetben is a 
munkáltatói döntésű illetményrész csökkentésével került sor. A Kúria szerint azonban 
a munkáltatói döntésű illetményrész egyoldalú csökkentésére csak addig a pontig 
kerülhet sor, amíg az nem vezet az összilletmény csökkentéséhez. Ennek keretében 
pedig a korábbi jogszerű illetmény – azaz a 2014. évre helyesen megállapított 
illetmény (2014. évi garantált illetmény + munkáltatói döntés) – a viszonyítási alap. A 
Kúria legújabb döntése ily módon a 2015., sőt a 2016. évre nézve is 

megalapozza az illetmény-különbözeti igényeket, melyek érvényesítése iránt a jogi előkészületeket megtesszük.  Az ORFK 
pedig újabb tanulmányozni való bírósági döntést kapott, bár, a szeptember elejei RÉT ülésen elhangzottak szerint, még a Kúria a 
júniusi döntésével sem bírkóztak meg.... 
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FRSZ elítéli a rendőrök elleni támadást és jobbulást kíván a sérült 
kollégáknak 
2016. szep. 25. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet megdöbbenéssel értesült arról, hogy 
Budapesten, a Teréz körúton szolgálatot teljesítő rendőrök élete ellen irányuló 
támadás történt. Az FRSZ mélységesen elítéli az aljas indokból elkövetett 
robbantásos merényletet. Bíznunk benne, hogy a szolgálatuk teljesítése során 
súlyosan megsebesült kollégáink mielőbb maradéktalanul felépülnek 
sérüléseikből. Jobbulást kívánunk mindkettőjüknek! Bízunk abban is, hogy a 
bűn nem marad büntetlenül és a rendőrség rövid időn belül elfogja, és bíróság elé 
állítja az elkövetőt, vagy elkövetőket. E szomorú és megrendítő esemény 
kapcsán felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára, és életmentő szerepére. 
 
 
 

Kedvezményes állatkerti belépő október 8-ára 
2016. szep. 22. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Honvédszakszervezet (HOSZ) – 25. jubileumi évfordulós 
rendezvénysorozata részeként – 2016. október 08-án (09.00 – 18.00 óra között) a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben látogatást szervez a szakszervezeti tagok családjainak és 
gyermekeinek kikapcsolódása érdekében. Jegyek 1.700 Ft/fő egységes áron igényelhetőek 
kizárólag FRSZ tagok és családtagjaik számára. (2 éves kor alatt a belépés 
ingyenes.) Jelentkezési és befizetési határidő: 2016. szeptember 29. A jelentkezéshez az 
innen letölthető megrendelőlapot kell kitöltve és aláírva megküldeni az FRSZ Központi 
Koordinációs Irodája számára:  az frsz@frsz.hu vagy frsz@orfk.police.hu vagy 06 (1) 799-27-13 
(fax) címek egyikére. Rendelést csak FRSZ tagoktól fogadunk el. A jegyek árát az FRSZ 
OTP banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára kell átutalni, az utalás közleményében 
fel kell tűntetni a: „Hosz 25 állatkert” azonosítót. Az elkésve utalt összegeket nem áll módunkban 
elfogadni, így azokat visszautaljuk a küldő félnek, és jegyek megrendelésére ez esetben nem 
kerül sor. Üdülési csekket, Szép kártyát a nem tudunk elfogadni! A beléptetés az erre az 
alkalomra használatos karszalagok felmutatásával fog történni, melyeket a Fővárosi Állatkert 
főbejáratánál 2016. október 08-án 09.00-12.00 között lehet majd átvenni, a 
Honvédszakszervezet tisztségviselőitől. Az Állatkert területén a főbejárattal szemben található 
Barlang Étterem a karszalag felmutatása mellett minden étel árából 10%-os kedvezményt 
biztosít a látogatói napon. 

 
 

Az FRSZ a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-
javaslat visszavonását és átalakítását követeli! 
2016. szep. 21. 
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A kormány olyan törvényjavaslatot szándékozik előterjeszteni, mellyel a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénybe 
(továbbiakban: Hszt.) új jogintézményként bevezetné a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot.  

Az új járadék bevezetésének szándékát az FRSZ üdvözli, mivel szakszervezetünk egyebek mellett éppen a 
kormányzat által csak most felismert okok alapján tiltakozott a 74 évig fennállt szolgálati nyugdíjrendszer 
jogállami normákat figyelmen kívül hagyó eltörlése ellen. Az egészségkárosodási járadék tervezett 
szabályozását azonban elfogadhatatlannak minősítjük, mivel az a valóságban egy működésképtelen 
intézményt hozna létre! Bevezetése a közvélemény megtévesztésére ugyan kiválóan alkalmas lehet, de a 
szolgálatát becsülettel teljesített és annak során egészségkárosodást szenvedett hivatásos állomány 
egzisztenciális biztonságának megteremtésére teljességgel alkalmatlan, ezért annak visszavonását 
és teljes átdolgozását követeljük! 

A törvényjavaslattal kapcsolatos egyeztetések a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi szakértői ülésével lezárultak, 
az anyagot a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja, így abban az állomány számára kedvező módosítás már nem várható. 
Ennek okán az alábbiakban közzétesszük a tervezettel kapcsolatos véleményünket. 

Összefoglaló anyagunkban a törvényjavaslat más rendelkezéseivel kapcsolatos információnk és az FRSZ további javaslatai 
is olvashatóak. Ezek közül a rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói állományának legalább 30 %-os bérfejlesztésére 
vonatkozó javaslatunkat emelem ki. 

SZABOLCSI KÖZALKALMAZOTTAK, LÓRA! 
2016. szep. 21. 
 

A tegnapi napon a Nyíregyházi Törvényszék is ítéletet hirdetett egy ún. 
közalkalmazotti garantált illetményes perben. Egy tisztségviselőnk kedves 
felesége vállalta az a próbapert, amit a megyében indítottunk a garantált illetmény 
tárgyában. Álláspontunkat, miszerint ez utóbbiba a munkáltatói döntésen alapuló 
illetmény nem számít bele, a megyei törvényszék is osztotta, s kolléganőnknek több 
mint 500.000 Ft-ot és annak kamatait ítélte meg. Ennél is jobb hír, hogy ez majd 
minden közalkalmazottat érint. 

Ha kíváncsi vagy Neked mennyi jár, küldd el a 2012-től esedékes kinevezésedet, 
annak esetleges módosításait és mi ezt kiszámoljuk! Ha úgy találod, hogy kell ez a 
pénz, akkor légy tagunk, mi a teljes képviseletet biztosítjuk, s még a tárgyalásra 
sem kell eljönnöd. Minél előbb szólsz, annál magasabb összegre számíthatsz, 

hiszen az igényt csak 3 évre visszamenőleg, de legkorábban 2013. augusztus 01-től lehet érvényesíteni. Ne várj a rendőrségre, szó 
sincs egységes megállapításokról és kifizetésekről. De miért is lenne… az igény elévülése megkezdődött, vagyis aki nem lép, nem 
jut pénzéhez. Az elérhetőségünket, a belépéshez és a képviselethez szükséges dokumentumokat megtalálod a 
honlapunkon. (dr. Tordai Gábor jogtanácsos, az FRSZ Jogsegélyszolgálatának vezetője) 

A magyar átlagkereset nettó 170 ezer, a rendőrség FBÖ-s állományáé 
pedig 138 ezer forint 
2016. szep. 21. 

 
Változatlanul a nagy mértékű béremelések jellemzőek Magyarországra, 
amelyeket azonban a termelékenység növekedése aligha indokol - olvasható 
a Népszava cikkében. Mindezt tanúsítják a KSH tegnap megjelent kereseti 
statisztikai adatai is: júliusban a bruttó bérek - 12 hónapra visszatekintve - 5,1 
százalékkal növekedtek, így az év elejétől érvényesülő egy százalékpontos szja-
kulcscsökkentést is figyelembe véve a nettó bérek 6,7 százalékkal lettek 
magasabbak, ami a júniusi -0,3 százalékos inflációval számolva 7 százalékos 
reálbér-emelkedésnek felel meg. A béreknél természetesen csak átlagokról 
beszélhetünk - hívták fel a figyelmet a szakemberek -, ugyanis szép számmal voltak 

olyan munkahelyek, ahol az átlagosnál jóval nagyobb mértékű béremelést hajtottak végre, de arra is volt számos példa, hogy 
érintetlenül hagyták a javadalmazásokat. 

Ebbe a körbe tartoznak sajnos a rendőrség munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói, többek között a fegyveres 
biztonsági őrök java része, és a hívásfogadó központok munkatársai. Bérüket évek óta nem emelték, pedig mindkét állomány 
komoly felelősséggel járó, fizikailag, illetve szellemileg megterhelő munkát végez, amit a rendőrség a béreken keresztül nem ismer 
el. A fegyveres biztonsági őrök például immár több mint egy éve a hivatásos állománnyal vállvetve küzdenek a migrációs 
válsághelyzet kordában tartásáért. Ők is fegyveres szolgálatot teljesítenek, kevesebb jogkörrel, mint a rendőrök, de nem kevésbé 
veszélyes feladatokat látnak el. Őrzik a menekültszállásokat, befogadó állomásokat, és végzik a menekültek hatóságok elé állítását, 
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kísérését. Mindezt megalázóan alacsony, az átlagbérektől 20 %-al alacsonyabb bérezés mellett. Ezen állománycsoport átlagbére 
ugyanis az ORFK idén júliusban rendelkezésünkre bocsájtott kimutatása szerint bruttó 138 ezer forint volt. A rendőrségi 
munkavállalók béremelését az FRSZ többször kezdeményezte, amit rendre azzal utasítottak el, hogy a kormányzati szándék 
erre nem terjed ki.... 
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15 % kedvezmény FRSZ tagoknak a Dél-budai Gumicentrumban 
2016. szep. 16. 
 

Az FRSZ együttműködési megállapodást kötött a Kratec Kft-vel, melynek 
alapján tagjaink 15 %-os kedvezményben részesülhetnek a Dél-budai 
Gumicentrumnál. Partnerünk az FRSZ összes tagjának kedvezményes 
lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a személy gépjármű, motorkerékpár 
illetve kisteherautó mindennapi használatát megkönnyítse. A kedvezmény kiterjed a 
gumiabroncs szerelésére, tárolására, javítására és nem utolsó sorban új abroncs 
vásárlására, amit partnerük összes telepén érvényesíthetnek tagjaink. 

Műhelyeik megtalálhatók a 1112 Budapest Budaörsi út 163/a, a 113 Budapest 
Bartok Béla út 124-126. és a 1039 Budapest Szabadság út 2. szám alatt. 

A kedvezményt tagjaink tagsági igazolványuk felmutatásával vehetik igénybe. A 
kedvezmény állandó és bármikor felhasználható, szezonon kívül is igénybe vehető. 
A Kratec Kft. a Magyarországon megtalálható összes viszonteladóval, szállítóival 
kapcsolatban áll, az esetleges gumiabroncs készlet hiányosság kizárása érdekében. 
Szervizeikben kisebb autó szerelési, javítási munkálatokat is vállalnak. 

Partnerünk a Budapesten kívül lakókat sem hagyja ki a kedvezményből, mivel az 
nekik is jár, amennyiben telefonon vagy interneten rendelnek. Ilyen esetben a 

gumiabroncsokat utánvétellel, a rendeléstől számított három-négy napon belül Magyarország egész területére bárhova eltudják 
juttatni. 

Ismét napirenden a Hszt. módosítása és a rendfokozati vizsga szabályozása 
2016. szep. 16. 
 

A Belügyminisztériumban hetek óta folyik a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény (a továbbiakban: Hszt.) újabb módosításának előkészítése. A 
törvényjavaslat tervezete a napokban a kormányzati portálra is felkerült, bár az 
egyeztetések még nem zárultak le. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói 
Oldalának kezdeményezésére ugyanis szeptember 20-án újabb szakértői 
konzultációra kerül majd sor. A Hszt. módosítás legfontosabb eleme 
a rendvédelmi egészségkárosodási járadék jogintézményének bevezetése. E 
mellet a javaslat szerint módosításra kerülnének a munkaközi szünet, a készenléti 

szolgálat, a természetbeni (cafetéria) juttatások hatályos szabályai, továbbá a jogszabálytervezet rendelkezéseket tartalmaz a 
tűzszerészek díjazásának korrigálására és a hivatásos állomány illetményének 2017. januári emelésére is. A már korábban 
megkezdett szakértői tárgyalások kiterjednek a rendfokozati vizsgáról szóló BM rendelet tervezetére is, mely a héten szintén 
publikussá vált. Az FRSZ jogszabálytervezetekkel kapcsolatos véleményéről, javaslatairól a tárgyalások lezárását követően 
tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat. 

Rendőrségi érdekegyeztetés: fölényben a kedvezőtlen hírek 
2016. szep. 13. 
 

Szeptember 12-én tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT), 
ahol az FRSZ által felvetett problémák és megvitatni javasolt témák kapcsán az 
ORFK képviselői az állomány számára többségében kedvezőtlen információkkal 
szolgáltak.  Elmondták, hogy a fegyveres biztonsági őrök munkabérének 
megemelésére nincs kormányzati szándék, sem rendőrségi fedezet, hogy a 
migrációs feladatokban résztvevő állomány számára adott Erzsébet-üdülések 
határidejét az emberminisztérium nem tudja meghosszabbítani, így a beutalók kárba 
veszhetnek (bár az ORFK vezetői ezen segítenének, ha jelzzük a konkrét 
személyeket), hogy a hivatásos életpálya lakáspillérének kidolgozása lekerült a 
napirendről, és munkáltatói kölcsönre se nagyon van pénz, hogy a rendőrségen 700 

tiszthelyettes és 470 tiszt hiányzik, viszont folyik 3 ezer határvadász toborzása. Az FRSZ a Hívásfogadó Központok állományának 
számos problémáját is javasolta megvitatni és orvosolni, ezen kérdések azonban elnapolásra kerültek. Mindezekről, és a RÉT 
ülésen felmerült egyéb kérdésekről az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható részletesebb információ. 
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Miből élünk? Cafeteria 2017-ben 
2016. szep. 13. 
 

A 2017-re elfogadott adócsomag jelentősen átalakítja a juttatások 
feltételrendszerét. Bizonyos elemek közterhe jelentősen emelkedik, miközben 
teljesen újak megjelennek akár adómentesen. Ezért aztán célszerű az alapoktól 
újragondolni a jövő évi kínálatot. 

Fata László cafeteria szakértő, a Personal Hungary Emberierőforrás-
menedzsment Szakkiállítás bérek és juttatások területének felelős szakértője 
foglalja össze a legfontosabb változásokat a munkajog.hu-n.  

Jövőre a béren kívüli juttatások értékének 1,19-szeresére kell 15% személyi 
jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 2017-ben is 34,51% lesz, 
azonban ezen kategóriába tartozó juttatások köre szűkül. 

A béren kívüli juttatások közé kerül jövőre egy eddig szokatlan lehetőség is. Egy 
éven belül 100 000 Ft értékig kedvező adózású pénz kifizetésére is lehetősége lesz 
a munkáltatónak. 
 
 
 

Segélykiáltás kollégánkért, Rolandért! 
2016. szep. 8. 
 

Tisztelt FRSZ tagok,kollégák! Barabási Tagszervezetünk titkára 
szeretne megosztani veletek egy nagyon szomorú történetet, melynek 
alapján segítséget kér egy rendőrségen dolgozó pár számára. A felhíváshoz mellékelt 
levelet Bakó Szílvia tagunk juttatta el titkárunkhoz, melyben segítséget kér vőlegénye, 
Kiss Roland számára, aki szintén kollégánk és egy nagyon ritka, súlyos betegség 
kerítette hatalmába. Teljes gyógyulása csontvelő átültetéssel elérhető, de hiába van két 
potenciális donor (öccsei), egyik sem megfelelő. Így gyógyszeresen kezelik 
Debrecenben, ami igen csak megterhelő egy fiatal pár számára, hiszen a gyógyszer egy 
havi adagja több százezer forintba kerül. Ez még nem minden, lakást kell vásárolniuk, 
mert egyikük családjánál sem tudnak  Roland  számára kialakítani egy  steril szobát, 
ahová reménység szerint hazaengedhetik, ami szintén nem kis összegbe kerül.  Aki 
teheti, és úgy érzi segíteni szeretne e két fiatalnak az tegye meg a levél alján 

található elérhetőségeken. (Köszönettel: Egyed Erika FRSZ titkár, Barabás) 

Munkaügyi bírák egyesülete: maradjon az elkülönült munkaügyi 
bíráskodás! 
2016. szep. 5. 

 
Indokolt az elkülönült munkaügyi szakbíráskodás fenntartása - hangsúlyozta a Munkaügyi 
Bírák Országos Egyesületének (MBOE) elnöksége a pénteki rendkívül ülése után az MTI-
hez eljuttatott közleményében. Az önálló közigazgatási bíróság felállításával összefüggő 
törvénytervezetre reagáltak, amely megfogalmazásuk szerint „végső soron a munkaügyi 
bíráskodás felszámolására” irányul. Azt írták, a törvénytervezetben indokként szerepel, hogy az 
új közigazgatási perrendtartás miatt szükségessé vált a bírósági szervezet átalakítása. A 
szakmai nyilvánosság előtt ugyanakkor többször elhangzott, hogy a munkaügyi bíráskodást nem 
érinti a szervezeti rendszer átalakítása - tették hozzá. Felidézték, hogy csupán három éve 
hajtották végre azt a bírósági reformot, amelynek értelmében az évtizedek óta külön bíróságként 
működő munkaügyi bíróságok talaján létrejöttek a közigazgatási-munkaügyi bíróságok. A 
reformra éppen az elkülönült és szakmailag megerősített közigazgatási bíráskodás létrehozása 
miatt került sor - hangsúlyozták. 
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A rendszer azóta megerősödött, működése biztosított, komoly szakmai eredményeket mutat fel - emelték ki. „A jelenlegi átalakítás 
koncepciójában szó sem esik a munkaügyi bíráskodásról, így az új struktúra teljesen felszámolná” azt, holott a munkaügyi perek 
különleges eljárási szabályok szerinti elbírálásának hosszú időre visszatekintő hagyományai vannak Magyarországon és Európában 
is - írták. A munkaügyi bíráskodás teljes felszámolása a jól működő szakma teljes ellehetetlenülését eredményezi és súlyosan 
veszélyezteti a jogegységet” - hangsúlyozták. „A jelenlegi koncepció munkaügyi bíráskodást érintő részét alapvetően 
elhibázottnak, az európai jogállamisági elvekkel és gyakorlattal ellentétesnek tartjuk” - áll az MBOE közleményében. 

Veszélyben a munkaügyi bíróságok? 
2016. szep. 2. 
 

A LIGA Szakszervezetek 2016. augusztus 31-én összeült Elnöksége 
közleményt adott ki arról a kiszivárgott tervezetről, miszerint a kormány egy 
bírósági reform keretében megszüntetné a munkaügyi bíróságokat.  A LIGA 
Szakszervezetek a sajtóból értesült arról, hogy a kormány tervezetet alkotott egy új 
bírósági rendszerről, amelyben kiemelt szerepet kap egy közigazgatási 
felsőbíróság. Szakemberek és ellenzéki pártok már bírálták a tervezetet, 
elsősorban a bíróság függetlenségét féltve. A kiszivárgott dokumentumban 
azonban megjelenik a munkaügyi bíróságok megszüntetésének koncepciója is. Ezt 
a pontot az Országos Bírósági Hivatal Elnöke sem támogatja, többek között azért, 

mert a tervezet sérti a jogállamiság elvét, és nem áll összhangban a 2012-es reformmal, amikor a korábbi külön bíróságokat 
összevonva közigazgatási és munkaügyi bíróságok álltak fel. A LIGA Szakszervezetek emlékeztet arra, hogy az önálló munkaügyi 
bíráskodás megszüntetése már 2012-ben is felmerült, de szerencsére a megszüntetés helyett összevonásról döntött a kormány, így 
ma munkaügyi és a közigazgatási bíróságok működnek. A döntés logikája az volt, hogy a közigazgatási és a munkaügyi perek során 
– ellentétben a polgári perekkel - a két külön jogágnak megfelelően kialakult bírósági struktúra a hatalom és az egyén közötti 
erőkülönbségek kiegyenlítésére szolgál, hiszen soha nem lehet azonos pozícióban a hatóság és az egyén illetve a munkáltató és a 
munkavállaló. Félő, hogy a munkaügyi bíróságok megszűnésével a munkavállalók helyzete a perek gyakorlati lebonyolításában 
tovább nehezedik. A LIGA Szakszervezetek ezért kéri, hogy amennyiben a tervezett elképzelések a munkaügyi bíróságok 
önállóságát is érintik, akkor a kormány a kérdésről folytasson nyílt vitát, konzultációt a munkáltatók és a munkavállalók képviselőivel 
a megfelelő országos fórumokon. 

VIGYÁZAT! TMRSZ fizetési meghagyások érkezhetnek 
2016. szep. 1. 
 

Infromációink szerint a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (a 
továbbiakban TMRSZ) közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás keretében 
kíséreli meg az elmaradt tagdíjak évekre visszamenő behajtását. Ennek 
érvényesítését jogilag megalapozatlannak és a szakszervezet szellemiségével 
össze nem egyeztethetőnek, méltatlannak tartjuk. Ennek ellenére a közjegyzőktől 
érkező küldeményeket feltétlenül javasoljuk átvenni, mert ezek tartalmazzák az ún. 
fizetési meghagyásokat, amellyel szemben szigorú 15 napos határidőben 
terjeszthető elő ellentmondás, vitatva a követelés jogalapját és 
összegszerűségét. Ellentmondás esetében az eljárás perré alakul és helyi bíróság 
dönt a kereset megalapozottságáról. Ellentmondás hiányában azonban a fizetési 
meghagyás jogerőre emelkedik, és az végrehajthatóvá válik, amelynek alapján 
lehetőség van például a munkabérből vagy illetményből történő levonásra is.   

 

MAKASZ iskolakezdési kedvezmények 
2016. szep. 1. 
 

A MAKASZ kedvezménykártya az élet majd minden területére kiterjedő 
kedvezményeket biztosít, egyedülálló módon csak a társadalmi szervezetek tagjai 
számára. 

Kezdődik az iskola, vásárolja meg gyermekének a tanévkezdéshez szükséges 
iskolaszereket 10% kedvezménnyel az Office Depotnál. Szintén 10 %-os 

kedvezmény érvényesítható a Pátria boltjaiban, valamint a a Kes Papír boltjaiban és webáruházaiban. 
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2016. augusztus  

Kongresszust tart az FRSZ novemberben 
2016. aug. 29. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a szakszervezetünk Alapszabályának 30/c 
pontjában meghatározott kötelezettségének megfelelően az FRSZ elnöke 2016. november 26-án 
(szombaton) 10.00 órára, a Rendőrségi Igazgatási Központ (RIK) auditóriumába (1139 
Budapest, Teve utca 4-6.) összehívta a Független Rendőr Szakszervezet XIII. 
Kongresszusának ülését. Az FRSZ legfelsőbb döntéshozó testülete ülésének napirendjén 
szerepel az alapszabály módosítása, az elnök, a főtitkár és a Felügyelőbizottság elnökének 
beszámolója, valamint az FRSZ működésével és az érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos 
egyéb aktuális kérdések megvitatása. 

 

 

 

Szeptembertől lehet határvadásznak jelentkezni 
2016. aug. 25. 

Az Origo tudósítása szerint hat hónapos kiképzést kapnak azok, akik 
határvadásznak jelentkeznek szeptembertől a készenléti rendőrségnél 
– jelentette be Papp Károly országos rendőrfőkapitány. Megfelelő létszám 
esetén novemberben indulhat az első képzés, és a frissen végzett 
határvadászok legkorábban jövő májusban kezdhetik szolgálatukat. Az új 
határvadász-jelöltek két modulból, képzési szintből álló kiképzésen vesznek 
részt, és hat hónap után úgynevezett járőrtársként kezdhetik a szolgálatot a 
készenléti rendőrség valamelyik határvadász bevetési osztályán. 
 

A hat hónapos kiképzés nem jelent gyorsított képzést, nem félkész rendőrök lesznek – válaszolta Papp Károly az Origo 
kérdésére. A frissen végzett határvadász járőr teljes jogú rendőrként áll szolgálatba – azaz akár fegyvert is használhat olyan 
helyzetben, amelyben erre a törvény feljogosít egy rendőrt –, de csak járőrvezető mellett teljesíthet majd szolgálatot a határon.  Csak 
a pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy a 6 hónapos képzés valóban nem jelent gyorsított képzést, de nem is ad rendőr 
tiszthelyettesi szakképzettséget! Ilyen képzettséget ugyanis az országos képzési jegyzéket meghatározó 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet szerint csak 2 éves, 1.800 - 2.500 óra közötti időtartamú képzés elvégzésével lehet szerezni. Ehhez képest a 
határvadásznak nevezett leendő kollégákat olyan tanfolyamra tervezik beiskolázni, mely a OKJ szerint csak őr-járőrtárs rész-
szakképesítést ad, a kormányrendeletben előírt 600 - 800 órás képzési időtartam alatt. Fentiek tudtában a tisztelt olvasóra bízzuk 
annak eldöntését, hogy a jogszabályok által egyébként nem nevesített határvadászok teljes értékű vagy csak félkész rendőröknek 
minősíthetőek-e. Arról, hogy az FRSZ miért ellenzi a rendőrök gyorstalpaló tanfolyamokon való kiképzését itt, itt, és itt 
olvasható információ. 

Silány ételre és embertelen körülményekre panaszkodnak a 
határvadászok 
2016. aug. 24. 

 
Szemeteszsákokból és farönkökből összetákolt bódék, lepusztult kollégiumi szobák, 
kevés és ehetetlen étel, vaddisznók. Folyamatosan jelennek meg azok beszámolók, 
amik arról szólnak, milyen áldatlan körülmények között dolgoznak a határ mentén 
szolgálatot ellátó egyenruhások - olvasható az ATV híradásában. Az illetékes 
minisztériumok azonban cáfolnak, szerintük minden a legnagyobb rendben. Az atv.hu 
információi szerint finoman szólva sem túl népszerű az egyenruhások körében a határ 
menti szolgálat, köszönhetően azoknak a mostoha körülményeknek, amiken az elmúlt 
egy évben sem sikerült sokat javítani. Konkrét információkat, névvel vállalt sztorikat 
ennek ellenére nagyon nehéz találni, hiszen az egyenruhások hivatásként tekintenek a 
munkájukra, amit szeretnek, és nem akarnak elveszíteni. Ennek ellenére az ATV-nek 

sikerült néhány történetet összegyűjtenie, melyek betekintést nyújtanak a határvadászok mindennapjaiba. 
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Kúria ítéletek szemléje 
2016. aug. 22. 
 

A nyári időszakban a Kúria több olyan döntést tett közzé, melyek tagjainkat is 
érinthetik. Ezek sorába tartozik az öregségi nyugdíj folyósításának 
szüneteltetése tárgyában folyamatban lévő eljárás felfüggesztéséről, és az AB 
eljárásának kezdeményezéséről szóló döntés. Az adott lényegi kérdése, hogy a 
magyar szabályozás eltérő bánásmódot valósít meg egyrészt a magánszférában és 
a közszférában elhelyezkedett nyugdíjasok, másrészt a közszolgálati dolgozók 
eltérő kategóriái között is, mely az alkotmánnyal, és az uniós joggal is ütközik. 

A Kúria elutasította azt a keresetet, melynek benyújtója annak megállapítását 
kérte, hogy az alperes a fegyveres testületek szolgálati nyugdíjasaira tett 
kijelentésével megsértette becsületét és jó hírnevét. Bár a Kúria határozata nem 

említi, az indokolás alapján valószínűsíthető, hogy a per alapját a belügyminiszter egy korábbi kijelentése képezhette. 

A bíróság egy másik ügyben hozott határozatában rámutatott, hogy a katonai kötelmekkel összefüggés megítélésére a 
jogszabályok által feljogosított FÜV Bizottság és Szolgálat jogosult. 

Végezetül figyelmet érdemel a bíróság azon döntése is, melyet egy határozott idejű munkaviszony megszüntetése miatt indult 
perben hozott, és ismételten megerősítette, hogy amennyiben a határozott idejű munkaszerződés-kötés és annak többszöri 
meghosszabbítása a munkáltató részéről törvényes érdek nélkül történt, a határozott időre szóló szerződés érvénytelen. 

Honnan lesz hirtelen háromezer határvadász? 
2016. aug. 22. 
 

A rendőrök kiképzése aggasztja legjobban a szakértőket a több ezer 
rendvédelmi dolgozó toborzásával kapcsolatosan, mivel a határvadászokat az 
eddigi hírek szerint rövidesen bevetnék, az előírt oktatás viszont kétéves - írja 
a Dél-magyar.hu. "Kidobták őket az utcára jogosítványok nélkül, a képzés moduljait 
pedig lassanként teljesítették" – Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet 
(FRSZ) főtitkára arra emlékeztett a hírportált, hogy a második Orbán-kormány már 
hozott a mostanihoz hasonló döntéseket, amikor bővítették a rendvédelmi 
állományt. A toborzás sikerességében nemcsak a szakszervezeti vezető, de Német 
Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke is 
kételkedik. Pongó Géza úgy látja, hogy a rendőrségi objektumok őrzését szinte 

teljesen átvették már a Belügyminisztérium saját állományának kezéből, és azt a vagyonvédő cégeknek adták át éppen azért, hogy 
a rendőri állományt tehermentesítsék, a rendőröket a lényegi munkára irányítsák.  A vagyonvédelmi szakember szerint viszont a 
biztonsági őrök is képesek lennének beszállni a határvédelembe. 

Lapszemle: a honvédség háza táján 
2016. aug. 17. 

 
Szélsőséges túlterhelést jelentett a Hortobágyi Nemzeti Parkban végzett 
robbanótest-mentesítési munka az ott dolgozó tűzszerészek számára -írja az 
MNO. Az Országgyűlés honlapjára felkerült, írásbeli kérdésre adott válaszból 
gyakorlatilag az derül ki, hogy a júliusban történt tragédia hátterét a túlterheltség 
okozta. Az ugyanakkor továbbra sem ismert, mennyit fizet a nemzeti park az ott 
aknamentesítést végző tűzszerészeknek. 

Szintén az MNO írja, hogy meghosszabbította a Honvédelmi Minisztérium (HM) 
a tűzszerész-tragédia okait kereső belső vizsgálat határidejét. A Simicskó István 
honvédelmi miniszter által elrendelt vizsgálatot augusztus 1-jére kellett volna 
befejezni, ami a külföldi szakértők bevonása miatt nem volt tartható. Meg nem 
erősített hírek szerint orosz szakértőkről lehet szó, mivel felvetődött, hogy a 

légibomba nem hagyományos töltetet tartalmazott. 

Több mint 7 millió forintért vásárolt arcra és dekoltázsra való napvédő krémet a honvédség - olvasható az MNO-ban. A 
szaktárca szerint az állomány egészségének megőrzése érdekében történt a beszerzés, amelynek alapján a honvédség 
létszámhiányára is következtetni lehet. 
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A ruházati arculatváltás ugyan befejeződött, a BM mégis leköti az 
állomány pénzét! 
2016. aug. 17. 

 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére 
kiadott természetbeni ellátásról szóló BM rendelet tervezetének napokban 
történt véleményezése során kifogásoltuk, hogy bár két évvel ezelőtt a minisztérium 
illetékesei bejelentették a ruházati arculatváltás befejezését, a jövő évi „ruhapénz” 
döntő hányadát mégis elvonnák az állománytól kötelező egyenruházati ellátásra. 
Kifogásoltuk azt is, hogy az egyes szolgálati ágak és ezzel együtt a szolgálati 
feladatok különbözőségére tekintet nélkül egységes ruházati beszerzési 
kötelezettséget írna elő a BM rendelet valamennyi egyen- és vegyesruhás számára. 
Holott nyilvánvalóan más az egyenruházati kihasználtság pl. a 
közlekedésrendészeti, vagy mondjuk a határrendészeti szakterületen: az előbbinél 
pl. a fehér ing, míg az utóbbinál a gyakorló ruházat használata a jellemző, így ezen 
termékek kopása, elhasználódása a fokozottabb. A szolgálatot jellemzően gyakorló 
ruházatban ellátók esetében a téli-nyári bakancs megléte ráadásul szerintünk 
alapvető lenne, de azt alapfelszerelésként, az éves ruhapénz kereten felül tartjuk 
indokoltnak biztosítani. Mindezek alapján kezdeményeztük, hogy a ruhapénz 
terhére kötelezően beszerzendő ruházati cikkek elsődlegesen a ruhaszemle 
megállapításait alapul véve egyénre szabottan, másodlagosan szolgálati 

áganként, a feladatok specifikumait figyelembe véve kerüljön meghatározásra.  

A Honvédszakszervezet szerint javultak a határt őrző katonák 
körülményei 
2016. aug. 16. 
 

A határvédelemben részt vevő katonák feladatainak végrehajtásával kapcsolatos 
körülmények a korábbi sajtóhírekkel ellentétben biztosítottak – közölte a 
Honvédszakszervezet a Magyar Idők kérdésére. Az állomány tagjainak összesen 150 
ponton alakítottak ki pihenőhelyet, javultak az étkezés, a szállítás és az utaztatás 
körülményei is. 

Az elmúlt évben számtalanszor járt a Honvédszakszervezet a határ mentén és 
tisztségviselői személyesen győződtek meg az ellátási körülményekről, illetve a katonák 
hangulatáról is – tájékoztatta a lapot a katonai érdekvédelmi szervezet. A déli határkerítés 
mellett mára már a járőröző egyenruhások számára védett pihenőhelyeket alakítottak ki, 
a Magyar Honvédség hetven különböző ponton állított fel árnyékoló sátrakat. A 
Belügyminisztérium is intézkedett az ügyben, így mára már összesen 150 helyszínen 
állnak rendelkezésre egységek a szabadidő eltöltésére, s továbbiak létesítése is várható. 

Az állomány tagjai a pihenők alatti étkezést kulturáltabban, higiénikusabb körülmények 
között tudják megoldani, a sátrakban tábori asztal és szék is található. A helyszínekről a 
szemétszállítás rendszeresen történik - nyilatkozta a Honvédszakszervezet 
tisztségviselője. 
 

LIGA közlemény a vasárnapi munkavégzés szabályairól 
2016. aug. 16. 
 

Az elmúlt napokban a híradásokban megjelent, hogy a kormány újra kívánja 
szabályozni a vasárnapi munkavégzés szabályait. A LIGA Szakszervezetek 
felhívja a figyelmet arra, hogy 2016. május 5-én munkáltatói, szakszervezeti 
közös ajánlás született, amely a törvény módosítását szorgalmazta. Az ajánlást 
a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) és a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ) írta alá.  
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Az Ajánlás a 2016. április 15-én hatályba lépett törvény hátrányos rendelkezéseinek módosítását szorgalmazta, mivel dolgozók 
részére a vasárnapi munkavégzés ellenértékeként számfejtésre és kifizetésre kerülő vasárnapi pótlék visszaesett a 2015. március 
15-e előtti szintre, azaz 50 százalékra, de további, a bolti kiskereskedelemben vasárnap is munkát végző munkavállalókat védő 
bekezdéseket is tartalmazott. A LIGA Szakszervezetek reményét fejezi ki, hogy a kormány a szeptemberben beterjesztésre kerülő 
törvénymódosításról konzultálni fog az érintettekkel, és a javaslatot, kellő időben, az országos szociális párbeszédnek fórumot 
biztosító VKF munkáltatói és munkavállalói szervezetei elé terjeszti. A LIGA Szakszervezetek továbbra is osztja a fenti Ajánlásban 
megfogalmazott alapelvet, miszerint a kiskereskedelmi boltokban dolgozó munkavállalók nem lehetnek vesztesei az üzletek 
újranyitásának. 

Amit a rendőrök élet- és baleset biztosításáról tudni érdemes 
2016. aug. 15. 
 

A hortobágyi tűzszerész tragédia után derült ki, hogy a honvédség hivatásos 
állományú tagjainak nincs élet- és balesetbiztosításuk. Ennek aprópóján az FRSZ 
-  a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésén - kikérte a rendőrség hivatásos 
állományú tagjaira vonatkozó biztosítási szerződést. A rendőrség hivatásos 
állományú tagjai részére a Belügyminisztérium a CIG Pannónai Életbiztosító 
Nyrt-vel kötött csoportos élet- és balesetbiztosítást. A biztosítás kiterjed 
az Országos   Rendőr-főkapitányságra és az irányítása alá tartozó 
szervek hivatásos és fegyveres biztonsági őr állományára, valamint a TEK, az 
NVSZ, a BV szervek, az OKF, és az OGY őrség hivatásos állományára. A 
biztosítottak számára nyújtandó 24 órás, folyamatos - a szolgálati idő és szabadidő 
biztosítását egyaránt magába foglaló - csoportos életbiztosítás a föld egész 
területére, a balesetbiztosítás pedig 
Magyarország,  és  Magyarországgal  határos  államok  területére terjed 
ki. Káresemény bekövetkeztekor a kárbejelentést minden esetben írásban kell 

megtenni a Biztosító felé.    A    kárbejelentést,    a    kárrendezéshez    kapcsolódó    minden    iratot,    dokumentumot    a 
Belügyminisztérium  felügyelete  alá  tartozó  a  Biztosítási  Szerződésben  meghatározott  szervek részére kizárólagosan fönntartott 
e-mail címre kell küldeni. A biztosítási feltételeket, a 
kárrendezéshez     szükséges     eljárási     rendet,     a     kárigény     érvényesítéséhez     szükséges 
dokumentumokat  és  az  ügyfélszolgálati  elérhetőségeket az innen letölthető Ügyféltájékoztató ismerteti. A biztosító 
szolgáltatási táblázata itt érhető el. 

Az FRSZ nem támogatja a határrendészek kiképzésének lerövidítését 
2016. aug. 15. 
 

Háromezer fővel növeli a rendőrség létszámát a kormány, kifejezetten a 
határőrizet megerősítése érdekében, jelentette be néhány napja Tuzson Bence 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Az új emberek a határvadász 
századokat erősítik majd, a toborzás és kiképzés a "lehető leggyorsabban 
megtörténik", a részletek azonban még nem ismertek.  

A hírrel kapcsolatban főtitkárunk a Lánchír Rádiónak elmondta, hogy az 
FRSZ üdvözli a létszámbővítést, de felhívta a figyelmet arra is, hogy egy rendőr 
kiképzése két évig tart, és annak lerövidítését az FRSZ nem 
támogatja. Kifejtette, hogy az állomány tehermentesítésére valóban szükség van, 
de nem olyan áron, hogy képzetlen, vagy félig képzett rendőröket állítanak 

szolgálatba. Főtitkárunk hangsúlyozta, hogy az FRSZ álláspontja szerint nem gyorstalpalós képzésre, hanem egy rendes szakmai 
kiképzésre kellene a jelentkezőket beiskolázni és csak utána munkába állítani. 
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Az eseti szemlebizottság vezetőknek megbízási díj jár! 
2016. aug. 11. 
 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője helyt adott a tagunk 
képviseletében benyújtott szolgálati panasznak, és 2015. július 1-jét megelőző 
időszakra az illetményalap 30%-os, azt követő időszakra az illetményalap 50%-os 
mértékének megfelelő megbízási díj megfizetéséről döntött. Az érintett nyomozói 
beosztásba volt kinevezve, és a nyomozói feladati mellett esetenként 
szemlebizottság vezetői feladatokat is ellátott. 

A munkáltató osztotta azon álláspontunkat, hogy a szemlebizottság vezetői 
feladatok nem tartoznak a nyomozói beosztás munkakörébe, még abban az esetben 
sem, ha arra a munkaköri leírás kifejezetten utal is. Ezt támasztja alá az is, hogy 
nem minden nyomozó feladata a szemlebizottság vezetői teendők ellátása, 
márpedig azonos beosztás azonos munkakört feltételez. Minden bizonnyal sokakat 
érinthet ez a munkaszervezés, és érdemes az igényeket nem hagyni veszni, mert 

2015. július 1-je előtt havonta 11.595,-Ft, az után havonta 19.325,-Ft a tét, amit 3 évre visszamenően lehet érvényesíteni.  

Várjuk az érintettek jelentkezését, és nem csak a BRFK állományából. Az igényeket megbízás alapján szolgálati panasszal 
érvényesítjük. (dr. Oláh Tamás, FRSZ Jogsegélyszolgálat,  0670/366 3964; 061/785 0010, tamas.olah@frsz.hu) 

Közalkalmazottak figyelem! Közalkalmazotti illetményért hivatásos 
munkakört ellátni jogszerűtlen, a Kúria szerint is! 
2016. aug. 9. 

 
A Kúria 2016. június 22-én kelt és a tegnapi napon kézbesített ítéletében 
megállapította, hogy az Rtv. 4/A.§ (3) bekezdése alapján az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya hivatásos állományú 
rendőrökből, kormánytisztviselőkből, közalkalmazottakból, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat, így a 
rendőrség jogszerűen alkalmazhat hivatásos jogviszonytól eltérő jogviszonyban 
állókat is. Ez eddig egyértelmű, vitás nem is volt. A Kúria azonban teljes 
egészében osztotta azon jogi érvelésünket, jogszabályi hivatkozásunkat is 
miszerint, az alapfeladatok ellátásában minden fegyveres szervnél döntően 
hivatásos állományúak vesznek részt. A szervek működési feltételeit biztosító 
funkcionális feladatokat (pénzügy, gazdálkodás, személyügy, stb.), továbbá az 
alaptevékenységhez kapcsolódó járulékos feladatokat (technikai, egészségügyi, 
szociális stb.) végzők azonban köztisztviselők vagy közalkalmazottak. A különböző 
karakterű tevékenységek más-más jogosítványokat, különböző szakmai ismereteket 
és eltérő felelősségi formákat vonzanak. 

Az irányadó jogszabály tehát egyértelművé teszi, hogy a foglalkoztatási 
jogviszony meghatározásakor a szolgálat ellátásának körülményeit és a 
tevékenység jellegét kell figyelembe venni. Ez szolgál alapul annak 
megállapításához, hogy a konkrét feladatot hivatásos szolgálat keretében, 
köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörben kell ellátni. Mindezekre 
tekintettel tehát a rendőrség jogszerűtlenül alkalmazta szakszervezeti tagunkat 
vizsgálói/nyomozói munkakörben és közalkalmazotti jogviszonyban. A 
jogszerűtlen foglalkoztatásnak azonban ára volt, tagunknak kártérítésként, 
gyakorlatilag illetményét a hivatásos illetményére kiegészítve, közel 3.500.000 Ft-ot 
ítélt meg a bíróság. A Kúria ezen ítélete immár végérvényesen lezárta a jogvitát. 

A Kúria a közalkalmazotti illetményes perek után tehát rövid időn belül 
másodszor is az FRSZ által képviselt tagnak adott igazat. Információink szerint 
a Kúria legújabb döntése is nagy számú közalkalmazottat érint és szintén jelentős 
összegű követelés érvényesíthetőségét alapozza meg. Várjuk érintett tagjaink és 
a tagsági viszonnyal még nem rendelkező közalkalmazottak jelentkezését, 

akiknek belépés után jogi képviseletet biztosítunk jogos követelésük érvényesítéséhez! (Budapest, 2016. augusztus 05. dr. 
Tordai Gábor FRSZ jogtanácsos) 
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A kerítés őrzésénél már csak a pihenő a fárasztóbb 
2016. aug. 4. 
 

A határon lévő kerítésnél szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák helyzetéről 
számol be az Index. A cikk szerint nem sok minden változott március óta, 
amikor szintén ezzel a témával foglalkoztak. Több lett viszont a mobilvécé: ez 
mindenképpen javulást jelent a szolgálatot teljesítők szerint, bár így is van, ahol hat 
kilométerre van a legközelebbi. A járőrözést általában két kilométeres 
szakaszonként egy rendőr és egy katona látja el. Követelmény, hogy a szakaszt 
folyamatosan járják be, ne álljanak meg sehol a 12 órás szolgálat alatt. Ez viszont a 
tűző napon vagy az esőben nehéz feladat, ráadásul nem is biztos, hogy 
hatékony. De milyen a pihenő? „Az a legborzasztóbb. Az elhelyezés katasztrofális” – 
foglalta össze egy katona. A hódmezővásárhelyi laktanyában húszfős szobákban 
pihennek emeletes vaságyakon, de a laktanyán kívül az iskolákban, kultúrházakban, 
konditermekben vagy közüzemi cégek épületeiben biztosított szállás sem jobb. Volt, 
amikor negyvenen feküdtek negyven négyzetméteren. Az Index cikke itt 
olvasható. 

Új mobil 25 ezer forintos kedvezménnyel! 
2016. aug. 2. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Vodafone augusztus 01-jétől érvényes flotta 
promóciós anyagát. Az akció különlegessége, hogy plusz adat vásárlása esetén az 
új előfizetők 3 db készülék közül is választhatnak, amiket akár 1 Ft-ért is el tudnak 
vinni. A plusz adat ebben az esetben egy teljesen egyedi opció, aminek 
köszönhetően most 3 GB-ot tudnak a tagok vásárolni 2990 Ft-ért (normál esetben 1 
GB kerül 2500 Ft-ba készülékkedvezménnyel). Felhívjuk tagjaink figyelmét a 1401-
es hívószámon elérhető telefonos értékesítésre is, ahol tagjaink kényelmesen, 
telefonon keresztül tudnak szerződést kötni készülékvásárlással együtt. Az akció 
részletei a VODAFONE innen letölthető felhívásában olvashatóak. 

 

Nem vonzó a szenior állomány 
2016. aug. 1. 

 
A belügyminiszternek meglepetést okozott, hogy a rendőrségi szenior 
állományába milyen kevesen jelentkeztek - derül ki Pintér Sándor írásos 
válaszából, amelyet Dorosz Dávid LMP-s országgyűlési képviselő kérdésére 
adott. A Napi.hu cikke szerint a tárcavezető korábban arra számított, hogy az 
elmúlt években a tiszthelyettesi állományból nagy számban kikerült, viszonylag fiatal 
állomány jelentős számban él a lehetőséggel. A belügyi tárca tapasztalata szerint a 
személyesen, telefonon vagy elektronikus levélben érdeklődők száma lényegesen 
nagyobb volt, mint az állományba ténylegesen jelentkezők száma.  

A szenior állományba eddig visszavett 47 fő közül 39 ember dolgozik a helyi 
kapitányságokon, öten a megyei rendőr-főkapitányságokon és hárman a BM 
közfoglalkoztatási szervezetrendszerében. A 47 fős állományból 17 ember dolgozik 
bűnügyi szakterületen, 13 közrendvédelmin, 10 szabálysértési, illetve közigazgatási 
bírságolási munkával foglalkozik, négyen egyéb feladatokat látnak el (kiképzés, 
gépjárm űügyintézés), három főt pedig a közfoglalkoztatásban alkalmaznak. 
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Köszönet Mórahalomnak! 
2016. aug. 1. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet köszöni Mórahalomtnak, a város lakóinak és 
vezetőitnek, az eddig nyújtott támogatásokat,  ez úton ajánlaná a tagság és az 
érdeklődők figyelmében a város további látványosságait, színvonalas műsorait 
és méltán kedvelt fürdőjét. (Az FRSZ országos vezetősége és a dél-alföldi 
régió nevében Tóth Csaba, területi elnök.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. július  

Nincs Casco a rendőrautókon 
2016. júl. 18. 

 
A hortobágyi tűzszerész tragédia után derült ki, hogy a honvédség hivatásos 
állományú tagjainak nincs élet- és felelősségbiztosításuk. Az 
ATV megkérdezte az ORFK-t, hogy mi a helyzet a rendőrökkel, és azt a választ 
kapták, hogy a rendőrség hivatásos állományú tagjai részére a Belügyminisztérium 
kötött csoportos élet- és balesetbiztosítást. Mint kiderült, szemben a honvédséggel, 
a rendőrségi vagyonkezelésében lévő szolgálati gépjárművek rendelkeznek kötelező 
felelősség-biztosítással is, amelyet az üzemeltető területi rendőri szerv köt és fizet.  

Cascójuk azonban még a rendőrautóknak sincs. Korábban a lízing miatt volt 
Casco a rendőrautókon, de amióta a szervezet saját tulajdonába kerültek a 
flották, nincs fedezet a sok százmilliós tételt jelenő biztosításokra – nyilatkozta 
az ATV-nek Dávid Tibor, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkár-
helyettese. Dávid  szerint, mivel ma már 8-10 milliós autókat vezetnek a rendőrök, 
több visszajelzés is érkezett hozzájuk az állományból, hogy inkább átkérik magukat 
gyalogos járőrszolgálatra, minthogy egy 12-órás műszak végén bekövetkező 
figyelmetlenséggel többmilliós kárt okozzanak. 
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VODAFONE FLOTTA: okostelefonok 1 forintért! 
2016. júl. 11. 
 

LIGA flotta előfizetéssel extra készülék árkedvezményt kínál a Vodafone, 
adatopciók mellé, 2016. július 31-ig! 

A kedvezmény új, kétéves, határozott idejű szerződés mellé vehető igénybe. 

Amennyiben legalább 1 GB adat van a tarifacsomagodban, 20 ezer forint készülék 
árkedvezményben részesülhetsz, adatopció választása nélkül is. 

A kedvezményes flotta tarifa online is megrendelhető, a flotta online kóddal 
belépve.   

 

RÉT ülés - nincs új a nap alatt 
2016. júl. 11. 

 
2016. július 11-én tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT). 
A fórumon naprendre kerültek a rendészeti szakközépiskolásokat érintő aktuális 
kérdések, problémák, a fegyveres biztonsági őrök díjazása, a közalkalmazotti címek 
besorolás változással összefüggő korrekciója, a SZÉP kártyákról visszautalt 
összegek sorsa, a rendőrök biztosítása, és természetesen a közalkalmazotti 
garantált illetményes perben született Kúria határozat is.  Mint ismeretes az FRSZ 
által indított per felülvizsgálati eljárásában a Kúriá a rendőrség, mint alperes 
felülvizsgálati kérelmét elutasította, és munkáltatót tetemes összegű 
illetményekülönbözet megfizetésére kötelezte. A Kúria határozatában 
rámutatott, hogy a munkáltatói (rendőrségi) álláspont téves, mert egyrészt a 
jogszabályok téves értelmezésén alapul, másrészt nem felel meg a jogbiztonság 
alkotmányos követelményének!  A RÉT ülésen elhangzottak szerint az ORFK még 
tanulmányozza a Kúria döntését, amiből az következik, hogy továbbra sem várható, 
hogy a rendőrségi munkáltatók automatikusan rendezik valamennyi rendőrségi 
közalkalmazott illemtényét. A RÉT ülésen történtekről szóló beszámolónk az 
innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható. Azon közalkalmazottak 
számára pedig, akik elmaradt illetmnyük megtérítése vonatkozásában a valós 
megoldást keresik, ajánljuk ezen cikkünk elolvasását. 

 


