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2017. december 

Fényképek az FRSZ XIV. kongresszusáról 
2017. dec. 24. 
 

Szakszervezetünk 2017. november 25-én Budapesten tartotta XIV. 
kongresszusát. Legmagasabb szintű döntéshozó testületünk munkájáról 
korábban részletesen beszámoltunk, adósak voltunk azonban a kongresszuson 
készült fényképek közzétételével. Ezt, a technikai okok miatti hiányosságot pótoljuk 
most. 

Jelen cikkünk mellett látható képen az FRSZ újonnan választott, illetve tisztségükben 
megerősített vezető tisztségviselő láthatóak, balról jobbra haladva: Czigány János 
FEB elnök, Pongó Géza főtitkár, Dávid Tibor főtitkár-helyettes, és Kiss János István 
elnök. 

  

Lapszemle: mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott és bukhatnak azok 
a nyugdíjasok, akik túl sokat kerestek 
2017. dec. 22. 
 

Az Adó.hu azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mikor vonulhat nyugdíjba a 
közalkalmazott? A kérdés aktualitását év végén is a közalkalmazotti jogviszonyból 
nyugdíjba vonulók sajátos helyzete adja, amely a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) kapcsolódó rendelkezései folytán 
egy az általánostól eltérő időpontot is tartalmaz. További részletek az Adó.hu 
cikkében. 

A 24.hu olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy akik nők 40-es nyugdíjasok, 
és emellett dolgoznak, ráadásul túllépik az éves kereseti plafont (ez a havi 
minimálbér 18-szorosa), azok nem minden év végi kormányajándékot 
kaphatnak meg. Arra tippelt, amiatt maradhatott le a két juttatásról, mert 

szüneteltetni kellett nála a nyugdíja folyósítását a kereseti plafon túllépése miatt. A hírportál utánajárt, és iderült, hogy a jogszabályok 
alapján mások is hasonlóan járhattak, például a szolgálati járandóságban részesülők is.  

Boldog új évet - szolgálati közleménnyel 
2017. dec. 14. 
 

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi 
Koordinációs Irodáján 2017. december 21-étől 2018. január 02-ig az 
ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a 
Jogsegélyszolgálat munkatársai 2018. január 03-ától lesznek ismételten 
elérhetőek. 
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Közszolgálati per - alapvetően módosul a szabályozás január 1-től! 
2017. dec. 14. 
 

Alapvetően módosítja a közszolgálati jogviszonyt érintő perekre vonatkozó 
szabályozást a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény(Kp.) - írja a Jogi Fórum. Alapvető változás, hogy a 
közszolgálati jogviszonyból (állami tisztviselők, hivatásos állományúak, közszolgálati 
tisztviselők) származó jogviták ezentúl közigazgatási pernek minősülnek majd, és 
elbírálásukra a közigazgatási perrendtartás szabályai lesznek irányadóak. A 
keresetlevelet változatlanul a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell 
benyújtani, ide nem értve azon esetköröket, amelyekben a peres eljárás tárgya a 
Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának jogszerűsége. Utóbbi esetekben 
az eljárást az ellenérdekű féllel szemben kell megindítani és a keresetlevelet 
a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz kell benyújtani. Ha a munkavégzés helye 
Budapest, a jogvita elbírálására továbbra is a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság illetékes. A természetes személy felperes ezen felül a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint 
illetékes bíróság előtt is megindíthatja. Fontos változás, hogy a közszolgálati perekben a jövőben a Fővárosi Törvényszék az ország 
valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el. További 
újdonság, hogy csak konkrét jogszabálysértésre hivatkozással lehet fellebbezni és a fellebbezésben a konkrét jogszabálysértés 
ténye mellett a megsértett jogszabályhelyet is meg kell jelölni. További részletek a Jogi Fórum cikkében. 

Vodafone karácsonyi akció 
2017. dec. 11. 
 

A Vodafone idén is meghirdette karácsonyi akcióját, melynek részletei a MAKASZ 
innen letölthető hírlevelében olvashatók. Karácsonyi akció 2017. december 31-
ig tart. MINDEN FLOTTA ELŐFIZETŐ 21 HAVI RÉSZLETBEN is megvásárolhatja 
a választott készüléket, 2 éves flotta tarifával. KEDVEZMÉNYES ÁRON és 
kedvezményes havi törlesztéssel akkor vásárolhatsz készüléket, ha publikus RED 
tarifát vásárolsz, 2 év határozott idejű szerződéssel. További részletek és 

VODAFONE - MAKASZ tarifa itt. 

Az új társasági egyenruhát a tiszthelyettesi és zászlósi állomány 
térítésmentesen kapja 
2017. dec. 11. 
 

A hivatalos értesítő 60. számában megjelent 30/2017. (XII.7.) BM utasítás szerint a 
rendőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya a minisztérium költségvetése terhére, 
térítésmentesen kapja meg  jövőre az újonnan bevezetésre kerülő társasági 
öltözetet. 
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Három nagy érdeklődéssel várt kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria 
2017. dec. 7. 
 

Az állásfoglalások közüll kettő a rendőrség dolgozóit is érintheti. Ezek közül az 
első, a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szól, melyben 
a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén 
érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, 
hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény előírásait.  

A második állásfoglalás az 5/2017. (XII.28.) KMK véleményben jelen meg, a 
joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban. A kollégium 

leszögezte, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan 
jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való 
visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A 
kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását.  

Átverték az egészségügyi dolgozókat (is) a béremelési ígérettel 
2017. dec. 7. 
 

Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi 
dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt - írja a 444.hu. Most 
kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a 
kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan 
meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt. A kormány által most bejelentett 
12 százalékos béremelésnél emelték ugyan az illetményeket, de ez sok esetben 
még így sem éri el a bérminimumot. Így aztán papíron annyi történik, hogy az állam 
továbbra is kipótolja az illetményeket, csak most már kisebb mértékben, mint eddig. 
Így aztán azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a fizetése még így sem éri el a 
bérminimumot, pont ugyanannyit visznek haza decemberben is, mint 
novemberben. Az egészségügyi dolgozók jelentős része számára csak egy 
könyveléstechnikai fogás a most érvénybe lépett béremelés – erről beszélt a 
Reggeli gyorsban a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. 

A trükkös béremelést a rendőrségi közalkalmazottak is behatóan ismerik, mivel a rendőrségen is ez a bevett gyakorlat 2013. 
óta. Részben ezért is van folyamatban több ezer munkaügyi per, melyekről itt olvasható bővebb információ. 

Egyenruhacsere, ha kell, ha nem.... 
2017. dec. 5. 
 

A napokban megkereséssel fordultunk az ORFK vezetőjéhez a hivatásos 
állomány korábbi gyártmányú esővédő ruházatának 2017. november 30-ai 
hatállyal - véleményünk szerint jogszerűtlenül - elrendelt bevonása miatt. Bár 
kifogásunkra még nem kaptunk választ, az esővédőket érintő problémához 
kapcsolódóan több jogos igény, illetve elvárás is megfogallmazódott tagjaink 
részéről. A kollégák ugyanis szinte már nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik 
évben milyen ruházati termékekkel látták el őket a ruhapénz terhére, vagy mit kaptak 
meg azon felüli ellátásként. Azt sem tudják biztosan, hogy leszereléskor milyen 
ruházati termékekkel kell elszámolniuk és mi alapján. Előzőekre figyelemmel 
kimutatást kértünk a ruhapénz 2014 óta történt felhasználásának/megterhelésének 

részleteiről: évenként részletezve a ruhapénz pénzbeli és természetbeni elosztásának módját és mértékét. Az ORFK gazdasági 
főigazgatójának írt újabb megkeresésünk itt olvasható, az előzmények pedig itt. 
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Régió Játék karácsonyi akciók 
2017. dec. 4. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Régió Játék karácsonyi akcióit. Hírlevelük 
letölthető innen, az online akciós katalógus pedig itt érhető el.  

Az FRSZ tagok MAKASZ kártyájukkal is érvényesíthetnek kedvezményeket az 
ország 28 pontján!  A Regio Játékkereskedelmi Kft. Magyarország legnagyobb 
kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hálózattal rendelkező játékforgalmazó 
vállalata.Közel 40.000 féle árucikk várja kedves vevőit, amelyek között téli- és nyári 
sporteszközök, valamint kerti játékok is megtalálhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
vásárláshoz - az érvényes MAKASZ kártya mellett - szükséges a boltonként változó 
MAKASZ Vevőkód, amelynek listája a MAKASZ honlapján tekinthető meg (a Regio 

Játék logó > Termékek link > Bővebben címszó alatt), az FRSZ tagsági igazolványon szereplő név és kártyaszám megadásával 
történő belépés után. 

Újra Mészáros Melinda a LIGA elnöke 
2017. dec. 2. 
 

2017. november 30-án a LIGA Tanács tisztújító ülését tartotta Budapesten. A 
tagszervezetek küldöttei szinte teljes egészében újjáválasztották a korábbi 
tisztségviselőket, így 99,1 százalékos szavazataránnyal Doszpolyné dr. Mészáros 
Melindát, a szervezet 2016 májusában megválasztott elnökét.  

A négy társelnöki tisztségre Buzásné Putz Erzsébet (MTSZSZ), Czövek János 
(HOSZ), Fürjes József (VKDSZ) és dr. Szilágyi József (EVDSZ) került ismételten 
megválasztásra. A pénzügyekért és szervezésért felelős alelnök Árkovics István is 
megerősítésre került pozíciójában. A 6 elnökségi helyre Hegedűs Andrea (Olajipari 
Szakszervezet), dr. Huiber Tibor (MEDOSZ), Mendrey László (PDSZ), Pongó Géza 
(FRSZ), Tóth Zsuzsanna (PSZ) és dr. Várnai Zsuzsanna (VISZ) került 
megszavazásra. 

A Felügyelőbizottságnak öten lesznek tagjai a jövőben: Bazsik István (HOSZ), dr. Kiss Mihály (EVDSZ), Mazák Viktória Erzsébet 
(PSZ), dr. Szabó István (MEDOSZ) és Sulyok László (MTSZSZ). A küldöttek újraválasztották a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait 
is, így a bizottság tagjai ismét Kiss Zsolt, Dávid Tibor, Cseh Béla Zoltán lettek. Az új tisztségviselők mandátuma 2017. december 14-
től érvényes. 

2017. november 

Ismét diszkriminálják a szolgálati járandóságban részesülőket 
2017. nov. 29. 

 
A FIDESZ két parlamenti képviselője 2017. november 21-én tövényjavaslatot 
nyújtott be annak érdekében, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság 
előnyeit a dolgozni kívánó öregségi nyugdíjasok és átmeneti 
bányászjáradékosok mellett a korhatár előtti ellátásban részesülők is 
élvezhessék - olvasható a nyugdíjguru.hu cikkében. A javaslat 
hiányosságának látszik azonban, hogy elfogadása esetén sem élvezhetik a 
nyugdíjas szövetkezeti tagság előnyeit a korhatár előtti ellátáshoz vagy az 
átmeneti bányászjáradékhoz jogi értelemben nagyon hasonló ellátásban 
részesülő azon személyek, akik szolgálati járandóságban vagy táncművészeti 

életjáradékban részesülnek. Azt, hogy miért előnyös a a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagság a nyugdíjguru.hu cikkéből 
tudhatják meg olvasóink.  
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Közalkalmazotti illetményemelés, e-útdíj ellenőrzés, túlszolgálat - ORFK 
válaszok kérdéseinkre 
2017. nov. 29. 

 
A Rendőrség Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2017. november 13-ai ülésére 
előterjesztett, de akkor megválaszolatlanul maradt kérdéseinkre utólag 
válaszolt az ORFK. Levelükből kiderül, hogy a közalkalmazotti 
állomány illetményének emelésére központi intézkedés nem történt, egyes rendőri 
szerveknél csak a 2017. évi bérkeret erejéig történt bérrendezés, de annak 
rendezőelveit az ORFK nem árulta el. Az ORFK álláspontja szerint az e-útdíj 
megfizetésének ellenőrzése „többletfeladatként” nem értelmezhető, és szenior 
állomány tagjának aktív hivatásos szolgálatba történő áthelyezése a Rendőrség 
szervezetében nincs korlátozva. A teljesített túlszolgálatokról országos kimutatást a 
Rendőrség nem vezet, így az ezzel kapcsolatos kérdésünkre sem válaszoltak 

érdemben. 

Lábbelik, lábápolási termékek és gépek kedvezményes vásárlása MAKASZ 
kártyatulajdonosoknak 
2017. nov. 28. 

 
A MAKASZ tagok 10 illetve 20% kedvezményt kapnak Scholl, Clarks, Fly Flot, 
Berkemann és Batz lábbelik, lábápolási termékek és Beurer gépek 
árából. Kényelmi lábbelik, lábápolási termékek, és egészségmegőrző termékek 
széles választéka fogadja a vásárlókat. 

A kedvezményt az országban található 7 üzletükben, illetve a 
webshopukban történő vásárlás alkalmával vehetik igénybe. Üzleteikben 
egészségpénztári kártyával is tud vásárolni! Webshopukon keresztül 
( www.revans2000.hu ) vásárlóik igényeit, rendeléseit országos lefedettséggel tudják 
kiszolgálni. 

A Revans 2000 Kft. a MAKASZ tagok részére 20% kedvezményt biztosít teljes áru 
SCHOLL, CLARKS, FLY FLOT és BERKEMANN lábbelikre, és BEURER 
készülékekre, egyéb kedvezménnyel nem vonható össze! A webshopban történő 
vásárlás esetén a MAKASZ20 kuponkód megadásával a kosárban érvényesíthető a 
kedvezmény. Kedvezmény mértéke: 20% 

A Revans 2000 Kft. a MAKASZ tagok részére 10% kedvezményt biztosít BATZ, 
akciós lábbelikre és lábápolási termékekre, egyéb kedvezménnyel nem vonható 
össze! A webshopban történő vásárlás esetén a MAKASZ10 kuponkód megadásával 
a kosárban érvényesíthető a kedvezmény. Kedvezmény mértéke: 10% 
 
 

Kongresszusi, területi és megyei tisztújítások az FRSZ-ben 
2017. nov. 27. 

 
2017. november 25-én Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban tartotta XIV. kongresszusát a Független 
Rendőr Szakszervezet. A tisztségviselők beszámolóin, és a kongresszus hatáskörébe tartozó egyes kérdések 
eldöntésén túl, szakszervezetünk legfelsőbb döntéshozó szerve tisztújítást is tartott, mivel vezető tisztségviselőink 
mandátumának időbeli érvényessége idén év végén lejárt volna. A kongresszus újabb öt évre bizalmat 
szavazott az elnöki tisztségben Kiss János István úrnak, a főtitkári tisztségben Pongó Géza úrnak, a 
főtitkár-helyettesi tisztségben Dávid Tibor úrnak. A Felügyelőbizottság elnökének Czigány János urat, 
tagjainak pedig Baranyi Róbert urat és Papp Zoltánné asszonyt választotta meg a kongresszus. A 
kongresszus szüneteiben, illetve a plenáris ülés berekesztése után több megyei és területi elnöki tisztség 
vonatkozásában is tisztújító testületi ülésekre került sor. Ezek eredményeiről az alábbiakban számolunk be. 
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Feldobox: élmény ajándékba 
2017. nov. 22. 
 

Közelegnek az ünnepek... A MAKASZ új partnere, a Feldobox - élmény ajándékba 
- 16 különböző csomagajánlata nagyszerű ajándék lehet a család minden tagja 
számára. A MAKASZ tagok 10% kedvezményt kapnak a Feldobox csomagok 
árából. A kedvezmény a MAKASZ weboldalán történő rendelés, illetve a Feldobox 
irodájában történő vásárlás esetén érvényes. A Feldobox csomagok olyan eredeti 
ajándékutalványok, melyekkel felejthetetlen élményt adhat ajándékba. Tévedés 
kizárva, hiszen a megajándékozott maga választhat számos program közül. 16 féle 
élményajándékuk össszesen, több mint 1000 különböző programot kínál szabadidő, 
wellness, gasztronómia és üdülés területén.  

2017. októberétől a MAKASZ tagoknak a weboldalukon keresztül lehetőségük van a Feldobox - élmény ajándékba - 
csomagok megvásárlására 10% kedvezménnyel. Személyes vásárlás esetén keressék fel a Feldobox irodáját: 1027 Budapest, 
Bem rakpart 56. Használják ki a kedvezményes lehetőséget és vásároljanak Feldobox élménycsomagot ajándékba karácsonyra. 

Soron kívüli rendőri feladat: a szolgálati esővédők leadása! 
2017. nov. 22. 
 

Információink szerint több rendőri szervnél (pl. Bács-Kiskun, illetve Csongrád 
megyében) november 30-ai határnappal visszavonják a hivatásos állományúaktól a 
korábbi – hosszú egy részes - szolgálati csapadék elleni védőkabátot. A felhívás 
szerint, aki azzal nem tud elszámolni (nincs meg, vagy nem is volt neki), úgy azzal 
kifizettetik az eredeti ár 50 %-át, 11.628,- Ft összeget!?! Az eljárás álláspontunk 
szerint ellentétes a hivatásos állomány ruházati ellátási rendjét szabályozó 
jogi normákban foglaltakkal, ezért az intézkedés felülvizsgálatát 
kezdeményeztük az Országos Rendőrfőkapitánynál. 

Levelünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó 14/2016. (V.10.) BM 
rendelet szerint leadási, illetve elszámolási/visszafizetési kötelezettség csak a 
jogviszony, illetve az igényjogosultság megszűnése esetén terheli a hivatásos 
állomány tagját. Továbbá, ugyancsak a rendelet értelmében az esővédő viselési 

ideje 5 év, tehát ha az ellátás 2012-ben történt, akkor már le is telt a kihordási idő!  

Az évek óta folyamatban levő egyenruhacsere sok esetben ésszerűtlen intézkedései ellen az FRSZ már korábban is több 
alkalommal tiltakozott. Az előzmények itt olvashatóak. 

OTP kedvezmények LIGA tagoknak - Itt a kedvezménykód! 
2017. nov. 16. 

 
Sajnos többen jeleztétek, hogy az OTP egyes vidéki fiókjai nem tudnak a LIGA 
kedvezményről. Sokan kérdezték azt is, hogy milyen érvényesítésre van 
szükség, ha tagkártyával kedvezményeket szeretnének igénybe venni. A LIGA 
honlapjának Várkonyi Csaba pénzügyi szakértő válaszolt. A szakértő elmondta, 
hogy a LIGA Szakszervezetekkel kötött megállapodás viszonylag új, így annak 
érdekében, hogy segíteni tudjátok a kevésbé tájékozott OTP-s ügyintézők munkáját, 
megkérdeztük az OTP belső kedvezmény kódját, amelyre problémás esetben 

tudtok hivatkozni pl. Kecskeméten, Tiszakécskén, Pécsen, ahonnan úgy értesültünk, hogy a Liga kedvezmény a fiókban még 
ismeretlen fogalom. Az OTP belső kedvezmény kódja: "810002". A kedvezményünk neve: "Liga szakszervezetek" (a kis és a 
nagybetű mindenben megfelel az OTP belső szabályzatának). További részletek a LIGA honlapján, itt. 
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Rendőrségi érdekegyeztetés - jó munkához idő kell.... 
2017. nov. 14. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács november 13-án tartotta kéthavonta 
esedékes soros ülését. Sajnos a szeptemberi ülést követően feltett kérdéseinkre 
egy kivételével nem kaptunk választ, arra való hivatkozással, hogy azokat az ORFK 
által előírt határidőn túl tettük fel. Hat kérdésünket október 09-én, további egy 
kérdést pedig október 11-én, vagyis az általános 30 napos ügyintézési határidőt 
tiszteletben tartva küldtük meg az ORFK humánigazgatási szolgálatának, melyeket 
kivétel nélkül válasz nélkül hagytak. Természetesen megértjük, hogy az ORFK 
illetékeseinek rengeteg munkájuk van, azt azonban nem tudjuk elfogadni, hogy az 
érdekképviseletek kérdéseit egy hónapon túl válasz nélkül tologassák egymás 
között! Véleményünk szerint ezzel nem a szakszervezeteket leckéztetik, hanem az 
általuk képviselt több ezer kollégát csapják arcon. A RÉT ülésen így jobb híján 
javarészt a szeptemberben függőben hagyott kérdésekre kaptunk válaszokat. 

Ezeket részletesen a mellékelt főtitkári tájékoztató tartalmazza. 

Napirenden a nyugdíjas foglalkoztatási formák átalakítása 
2017. nov. 13. 
 

2017. november 9-én ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma. Az ülésen a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek 
kérdése, a 18 hónapos kereseti korlát eltörlése, a kiküldetési irányelv valamint 
a nagymértékű fizikai és/vagy pszichés megterhelést okozó 
munkakörülmények között dolgozó munkavállalók helyzetének javítása került 
a testület elé  - olvasható a LIGA honlapján. 

Mészáros Melinda a LIGA elnöke jelezte, hogy mind a gyakorlat, mind a munkáltatói 
tapasztalatok alátámasztják a LIGA-nak azt a korábbi javaslatát, hogy a 
szövetkezetek mellett hasonló kedvezményekkel kell támogatni azoknak a 

nyugdíjasoknak a foglalkoztatását is, akik nem igénylik a szövetkezetek segítségét. Újból felvetette, hogy a december hónap 
vízválasztó a korhatár előtti ellátásokban részesülök foglalkoztatása szempontjából, ezért nagyon fontos lenne a 18 havi 
minimálbérnek megfelelő kereseti korlát eltörlése. Cseresnyés Péter viszontválaszban elmondta, hogy az NGM dolgozik az 
eddigiektől eltérő nyugdíjas foglalkoztatási formák bevezetésén és komoly szándék van a felvetett problémák megoldására. 

Lapszemle: Így verte szét az Orbán-kormány az egészségügyi 
érdekképviseletet 
2017. nov. 10. 
 

Az elmúlt hét évben a Nemzeti Együttműködés Rendszerének orkán erejű 
szele lerombolta a hazai egészségügy sokszínű, érdektagolt világát. Az átkos 
korból, sőt a Bibliából ismert jelmondat („aki nincs velünk, ellenünk van”), 
szelleme újra kísért. Ha betagolódsz a NER-be, boldogulsz, ha kívül maradsz, 
megnézheted magad - olvasható a Magyar Narancs cikkében.  

Tíz évvel ezelőtt még működött az egészségügyi érdekegyeztetés. Jogszabály 
kötelezte az ágazati vezetést, hogy a döntés-előkészítés folyamatában, stratégiai 
ügyekben (pl. reformok) a Nemzeti Egészségügyi Tanáccsal, a munka világához 
tartozó kérdésekben a reprezentatív szakszervezetekkel és a munkáltatókkal a 
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában (KIÉT), az egyes dolgozói 
csoportok helyzetéről, kompetenciájáról az illetékes szakmai kamarákkal 
konzultáljon. Alapítványok, civil szervezetek sokasága igyekezett forrásokat 

mozgósítani. 2017-re sem az intézmények, sem a munkavállalók és a  betegek oldaláról nem beszélhetünk valódi érdek- és 
jogvédelemről. Az egészségügyi érdekegyeztetés körképe részletesen a Magyar Narancsban olvasható. 
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Ez jöhet a korengedményes nyugdíj helyett 
2017. nov. 9. 
 

Ma tárgyal a kormányzat a versenyszféra képviselőivel arról az 
intézkedéscsomagról, amely a korkedvezményes nyugdíj három évvel ezelőtti 
megszüntetése helyébe léphet - írja a Blikk. A veszélyes munkakörökben 
dolgozók korengedményes nyugdíjba vonulását megszüntető intézkedés ellen több 
tüntetésen is hiába tiltakoztak, de most kompenzálhatják az érintetteket. A kormány 
először a fegyveres és rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjrendszerét 
szüntette meg 2011-ben, majd 2015 januárjában a veszélyes munkakörökben 
dolgozók idő előtti nyugdíjba vonulását törölte el, ami többek között a bányászokat, 
kohászokat, buszsofőröket, mozdonyvezetőket és pilótákat érintette érzékenyen. 
Korábban a korkedvezményre jogosító munkakörökben a férfiak minden öt év, a nők 

pedig minden négy év után kaptak egy év korkedvezményt. A rendőrök és katonák kompenzálása a lap információi szerint nincs 
napirenden. 

A ruhacsere folytatódik, a ruházati szabályzat sokadszorra módosul 
2017. nov. 8. 
 

A Magyar Közlöny 177. számában megjelent a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati 
utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 
28/2017. (XI.6.) BM rendelet. E jogszabály alapján vetetik meg a tiszti és főtitszti 
állománnyal az újonnan bevezetésre kerülő társasági egyenruhát. 

Ezzel egyidejűleg jelent meg a ruházati szabályzat menetrendszerinti 
módosítása is. A jogszabályokkal kapcsolatban az FRSZ több javaslatot is 
megfogalmazott, amiket "természetesen" figyelmen kívül hagyott a minisztérium. 

 
 
 
 

 

Nyugdíj Guru - a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges szolgálati 
időről 
2017. nov. 7. 
 

A nők 40 év jogosultsági idő utáni nyugdíjba vonulási lehetősége változatan 
népszerűségnek örvend. Bizonyára ez a magyarázata annak, hogy a 
jogintézménnyel kapcsolatban igen sok kérdés merül fel az érintettekben. Ezt 
észlelte Dr. Farkas András, aki NyugdíjGuru.hu honlapján rendszeresen tesz 
közzé szakmai anyagokat. Ezek sorába tartozik a szolgálati idő és a nők 
kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő fogalmának 
összehasonlításával kapcsolatos írás is, melyet ajánlunk olvasóink szíves 
figyelmébe. 
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Hírek a LIGA kártyáról 
2017. nov. 3. 
 

A LIGA Szakszervezetek október havi hírlevele interjút közöl a konföderáció 
szolgáltatási koordinátorával, Balázs Norbert úrral. A LIGA munkatársa elmondta, 
hogy: az  alapgondolat az  volt,  és  ma  is  az,  hogy  egységben  az  erő.  Minden  
egyes szolgáltatásunkat   a   konföderációs   tagkártya   mögé   sorakoztatjuk   fel,   
így   az   októbertől hozzáférhető MOL-LIGA partner kártyát is, és a többi, a 
későbbiekben bővülő kereskedői és szolgáltatói kedvezményt. Az interjúban szó esik 
a MOL, az OTP és más banki kedvezményekről, a mobilszolgáltatókkal kötött 
szerződésekről és a jövőbeli tervekről. Ezzel kapcsolatban Balázs Norbert szólt arról 
is, hogy: 2017 novemberétől egy új turisztikai kártya kedvezményes lehetőségét 

szeretnénk nemcsak a tagállománynak, de a tagszakszervezeteknek is felkínálni. A kártyával közel 700 partner 1000 elfogadóhelye     
kerülne     bele     a     szolgáltatási     csomagunkba (www.hungarycard.hu).  A megállapodás  tervezete  elkészült,  jóváhagyás  
után,  előre  láthatólag  2017  november  1-jétől léphet életbe. További részletek a LIGA hírlevelében, itt.  
 

2017. október 

SZEF: a közszolgálat számára a minimális bértarifa három lépcsős legyen 
2017. okt. 31. 

 
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma háromlépcsős bértarifát követel 
a közszféra számára - olvasható a konföderáció közleményében. A 
minimálbért 138 helyett 145 ezer, a szakmunkás bérminimumot 180.500 helyett 
188.500, és az újonnan bevezetni javasolt diplomás bérminimumot 245 ezer 
forintban javasolják megállapítani 2018. január 01-jétől.  

A SZEF közleménye emlékeztet arra, hogy már a tavalyi bértárgyalások során és az 
OKÉT testületi ülésein is többször nyomatékkal kérték a kormány képviselőjét a 
minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására kialakult tarthatatlan 
közszolgálati bérhelyzet felülvizsgálatára, valamint a sürgető kérdések megoldását 
szolgáló intézkedések megtételére. Rendkívül kedvezőtlen az a tény, hogy ez az 

elmúlt egy évben nem történt meg. Ezért a SZEF Ügyvivő Testülete tiltakozik a versenyszféra érdekegyeztető fórumának, a VKF-
nek azon döntése ellen, mely szerint a munkaerőpiaci helyzet jelentős változásai ellenére sem kezdik meg a tavaly kötött 
bérmegállapodás újratárgyalását, sőt rögzítették: maradjanak érvényben az akkor elfogadott összegek. A SZEF, mint a közszolgálati 
érdekképviselet konföderációja, felemeli szavát az ellen, hogy a VKF testületében nincs megfelelő képviselete a közszférának és az 
nem is veszi figyelembe a köz ügyeiért dolgozó 690 ezer munkavállaló érdekeit. A hatéves (2017-2022) bérmegállapodás értelmében 
a 2018-ban életbe lépő két bérelem (minimálbér, garantált bérminimum) hatására a „közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény” 
bérkategóriái immár teljességgel érvényüket vesztik. Mindenki közel ugyanannyit kap. Alig marad olyan nyugdíj előtt álló, felsőfokú 
végzettségű munkatárs, akinek a bére a garantált bérminimum összegét szerényen meghaladja. További részletek a SZEF 
közleményében itt. 
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Az AB szerint nem alaptörvény-ellenes az állami alkalmazottak 
nyugdíjának szüneteltetése 
2017. okt. 30. 

 
Nem alkotmányellenes az állami szférában foglalkoztatottak nyugdíjának 
szüneteltetése - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) pénteken 
nyilvánosságra hozott határozatában. Korábban a strasbourgi székhelyű 
Emberi Jogok Európai Bírósága is hasonló döntést hozott egy magyar 
ügyben - írja az Adó.hu. 

A testület érvelése szerint, habár mind az állami, mind pedig a magánszektor 
alkalmazottai a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez kapcsolódnak, 
amelyhez ugyanolyan mértékben járulnak hozzá, ez önmagában nem jelenti azt, 
hogy hasonló helyzetben vannak. Míg ugyanis az állam jellemzően állami 
feladatot, költségvetési szervek útján, haszonszerzésre törekvés nélkül lát el, 
addig a magángazdaság munkaadói más szervezeti és pénzügyi feltételek között 

tevékenykednek. Az állam mint munkáltató helyzete nem azonos a magángazdaság munkáltatóival, köztük jelentős jogi és ténybeli 
különbségek vannak. Ezért nem minősül az Ab szerint diszkriminatívnak, hogy a törvény csak az állami szolgálatban állókra 
vonatkozóan rendeli el nyugdíjuk folyósításának szüneteltetését. A nyugdíj folyósítását kizáró szabályok alóli kivételeknek pedig 
ésszerű alapja van, ezért azok sem sértik a diszkrimináció tilalmát. 

Nagy a túlterheltség a rendőrségnél a határszolgálat miatt 
2017. okt. 28. 

 
Rengeteg energiát vesz el a rendőrségtől a déli határ őrzése, ez pedig már az 
ország többi pontján is érezteti hatását - írja a Magyar Nemzet. Kőbánya 
jegyzője például arról ír az egyik hivatalos beszámolójában, hogy „a közelmúlt 
eseményeivel összefüggő megnövekedett feladatmennyiség (fokozott 
határvédelem, FINA-világbajnokság), valamint az állandósult létszámhiány 
rendkívüli mértékben terheli a rendőrség állományát”. Több ezer rendőr lát el 
szolgálatot a szerb–magyar határon, ráadásul jó részük távolról, más megyékből lett 
átvezényelve a déli területekre – mondta a lapnak Pongó Géza, a Független Rendőr 
Szakszervezet főtitkára. – Az átvezényelt rendőröknek az eredeti 
rendőrkapitányságukon is lenne dolguk, így viszont az ott maradóknak kell 
elvégezniük az ő munkájukat is – jelentette ki. Megjegyezte, hogy a megnövekedett 
feladatigények miatt sokan túlóráznak. További részletek az MNO cikkében. 

Az FRSZ szolidaritását fejezi ki az operaházi dolgozókkal 
2017. okt. 26. 
 

A Független Rendőr Szakszervezet egyetért az Operaházi Dolgozók Független 
Szakszervezete, valamint Magyar Zeneművészek és Táncművészek 
Szakszervezete, és a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete által közzétett 
sztrájkfelhívással, és annak céljaival! Elfogadhatatlannak tarjuk, hogy a 
munkáltató elzárkózik a közalkalmazottak méltóságát és egzisztenciális biztonságát 
garantáló kollektív szerződés aláírásától. A kollektív szerződés megkötése 
valamennyi munkavállalói érdeképviselet alapvető, jogszabályok által elismert 
célkitűzése, ezért a Független Rendőr Szakszervezet támogatja az operaházi 
dolgozókat képviselő szakszervezetek felhívását, és szolidaritását fejezi ki a 
sztrájkban résztvevő munkavállalókkal. 

Mint ismeretes, sztrájkot hirdetett három szakszervezet a Magyar Állami 
Operaházban október 28-ra, A hugenották premierjének napjára, kollektív 
szerződés hiánya miatt. További információk az Index oldalán. 
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Jogalom - egy Alkotmánybírósági döntés margójára 
2017. okt. 26. 
 

Az Alkotmánybíróság szerint nem jelent alkotmányellenes 
megkülönböztetést, hogy – más érdekképviseleti szereplőkhöz képest – a 
szakszervezeti tisztségviselők csak szűkebb körben kérhetik munkaviszonyuk 
helyreállítását, ha a munkáltató jogellenesen küldi el őket. Bár a rendelkezés 
nem ütközik az Alaptörvénybe, a gyakorlat szempontjából mégis indokolt 
lenne a szabályozás módosítása - olvasható az Adó.hu cikkében.  

A szerző szerint: "ha felvetjük a különbségtétel indokának kérdését, akkor azt 
kellene megállapítanunk, hogy az nyilvánvalóan ésszerűtlen. Nem látom be ugyanis, 
miért éppen a szakszervezet vezetőit illesse meg gyengébb védelem, amikor – a 
határozatban is levezetett funkcióbeli különbség miatt – éppen e személyi kör 
kerülhet sokkal élesebb konfliktusba a munkáltatóval, mint az elsősorban 
konzultatív, véleményezési jogokkal felruházott üzemi tanács. Sokkal inkább 

elmérgesedhet a viszony a bértárgyalásokat lefolytató, a kollektív szerződést megkötő, és ennek érdekében akár sztrájkot szervező 
szakszervezettel, mint bármely más munkavállalói érdekképviselettel. Ha tehát észszerű különbséget képzelünk el az egyes 
érdekképviseleti szereplők között, akkor annak éppen hogy a szakszervezet prominens személyeit kellene jobban védenie, 
egyebek mellett a munkaviszony helyreállításának lehetővé tételével, a jogellenes megszüntetés körülményeitől 
függetlenül." 

A közszféra tovább harcol 
2017. okt. 26. 
 

A Népszava cikke szerint a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
döntéshozó ügyvivői testülete tegnap úgy határozott, hogy szövetségi szinten 
támogatja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete (MKKSZ) kezdeményezését a tavaly elfogadottnál magasabb 
minimálbérekről és a diplomások tudását elismerő harmadik bérkategória 
bevezetéséről. A javaslatot jegyző érdekvédelmi szervezet vezetője a 
Népszavának elfogadhatatlannak nevezte, hogy a versenyszféra egyeztető 
fórumának kizárólagos jogosítványa van a bérmegállapodás megkötésére, 
holott az állam alkalmazásában állók, vagyis a közszférában dolgozók bérei ma 
már alig érik el a piaci cégeknél foglalkoztatottak fizetésének a felét. Boros 
Péterné megerősítette, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban 
(OKÉT) folytatják a harcot, hogy januártól a sima minimálbért a hatályos 

megállapodásban rögzített 138 000 forint helyett 145 000 forintra emeljék, a szakmunkás bérminimumot 180 500 forint helyett 188 
500 forintra, továbbá vezessék be a 245 000 forintos diplomás bérminimumot. 

Egy rendőr is jelentkezett óvónőnek, Tornanádaskára 
2017. okt. 26. 
 

Rendőr, börtönőr és egy 75 éves, egykor óvőnőként dolgozó budapesti nyugdíjas is 
jelentkezett az ország valószínűleg legjobban fizető óvodai állásra, Tornanádaskára – 
tudósított az RTL Klub Híradója. A kis borsodi településen két éve hiába keresnek óvónőt, senki 
nem akar a kis faluba menni. A polgármester gondolt hirdetést adott fel: akár kezdő óvónőnek is 
fizetnek bruttó félmilliót. De az álomfizetés is kevés. Ha továbbra sem találnak olyat, aki 
szakképzett lenne, a mostani ajánlatnál is többet kínálhatnak.  További részletek a HVG 
cikkében. 
  



 

17 

 

Több sebből vérzik a tűzoltóság (is) 
2017. okt. 26. 
 

Több sebből is vérzik a tűzoltóság: jelentős létszámgonddal küzdenek, az 
állomány hangulata rossz, a szakemberek túlterheltek, alulfizetettek és 
motiválatlanok – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Hivatásos Tűzoltók 
Független Szakszervezetének elnöke. Salamon Lajos elmondta: a jelenlegi 
gondok egyik legfőbb forrása az, hogy a szervezet 2012-es „államosítása” során a 
kormányzat, vagyis a belügyi tárca, illetve az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) „maga alá gyűrte” a tűzoltóságot, figyelmen kívül hagyta a 
szakmai javaslatokat és észrevételeket. Így az elmúlt évek során a korábban vonzó 
és megbecsült tűzoltószakma leértékelődött. Ma már toborozni kell az újoncokat, 
holott korábban túljelentkezés volt a parancsnokságokon. De még így sem lehet 
elegendő új munkaerőt találni, mert a havi bruttó 180-200 ezer forintos kezdő bérek 
egyáltalán nem vonzóak a fiatalok körében. Így manapság már ötvenéves embereket 

is felvesznek, csak azért, hogy meglegyen az állomány. Ha a mostani irány folytatódik, néhány év múlva elöregszik a 
szakembergárda, s az átlagéletkor 45-50 évre növekszik a mostani csaknem 40 évről. További részletek az MNO oldalán. 

Már közvetlenül is igénybe vehető az OTP kedvezmény 
2017. okt. 19. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LIGA-kártyával rendelkező tagjaink már külön 
tagsági igazolás nélkül, közvetlenül az OTP Bank fiókjaiban kezdhetik el a 
banki kedvezmények igénybevételéhez szükséges ügyintézést. Korábban már 
tájékoztattuk tagjainkat, hogy a LIGA és az OTP közötti szerződés alapján 
tagjaink maximális kedvezményt kapnak az OTP Bank termékeinek 
kondícióiból, mind a kamat, a díj és a jutalék, mind a hitelhez kapcsolódó egyszeri 
díjak terén. Az OTP Pénzügyi Pont tanácsadóin keresztül további 0,25% 

kamatkedvezmény is elérhető a lakáscélú hitelek esetében. Az OTP által biztosított kedvezmények a melléklet tájékoztatóban 
olvashatóak. Ennek igénybevételéhez korábban külön tagsági igazolást kellett kérni. A LIGA-kedvezménykártya azonban a 
továbbiakban kiváltja a papír alapú igazolást, és az ügyintézés azáltal is egyszerűsödik, hogy nem közvetítőn keresztül, hanem 
személyesen, közvetlenül a helyi OTP fiókban indíthatják azt meg tagjaink. 

Azok, akik még nem rendelkeznek LIGA-kedvezménykártyával természetesen a továbbiakban is kérhetik a papír alapú 
tagsági igazolás kiadását az FRSZ Központi Koordinációs Irodájától. Amennyiben az ügyintézés során fentiek ellenére akadály 
merülne fel, kérjük, hogy – akár a bank fiókjából – hívják közvetlenül a LIGA szolgáltatásokért felelős koordinátorait: Balázs Norbert 
urat (tel: +36 70 616 1249, szolgaltatasok@liganet.hu ), vagy Trembulyák Péter urat (tel.: +36 70 455 
0776, trembulyak.peter@liganet.hu ). Az ügyintézéshez segítséget lehet kérni közvetlenül az OTP munkatársaitól is az következő 
elérhetőségeken: Várkonyi Csaba (06 70 771 6444), vagy Veres Júlia (06 70 940 1115). 

Folyamatosan igényelhető a MOL kedvezménykártya! 
2017. okt. 19. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LIGA és a MOL közötti megállapodás alapján MOL-LIGA 
kedvezménykártya folyamatosan igényelhető! Az új generációs kártya nem igényel előre 
pénzfeltöltést, hanem azonnali 6 forintos vásárlási kedvezményt, valamint 1 plusz multipontot 
biztosít a mindenkori kútárból, a kártya felmutatása esetén. A kártyaaktivitás függvényében a 
későbbiekben további kedvezmények és akciók is elérhetőek lesznek.  

A kedvezmény igénybevételéhez az innen letölthető igénylőlapot kell kitöltve, aláírással 
ellátva, egy eredeti példányban megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának 
futárszolgálattal (ez esetben a címzés: FRSZ KKI Budapest), vagy postai úton a 1388 
Budapest, Pf.52 levelezési címünkre.  

Kérjük tagjainkat, hogy lakcímüket pontosan és olvashatóan tüntessék fel az 
igénylőlapon, mert a kártyákat az ott megadott címre fogja a MOL postázni. Kérjük továbbá, 
hogy az igénylőlapon ne a rendőrségi belső, hanem a civil életben használt e-mail címet adják 
meg. Tolmácsoljuk továbbá a LIGA azon kérését, hogy csak azok igényeljenek kártyát, akik a 
MOL benzinkutaknál ténylegesen tankolnak, mert további kedvezményeket csak akkor tudunk 
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majd igénybe venni, ha az igénylők a kártyákat valóban használják. Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibásan, hiányosan 
kitöltött, vagy nem eredetben beérkező igénylőlapok esetében nem tudjuk garantálni a MOL kedvezménykártya biztosítását.  

Fontos tudnivaló, hogy az igénylőlapokat a LIGA havonta egy alkalommal, rendszerint a hónap első hetében küldi meg a 
MOL-nak, mivel a kártyát a MOL készítetti el és postázza az igénylő lakcímére. Mindezek okán az igénylés leadása, és a 
kártya kézhezvétele között hosszabb idő is eltelhet. Ezen a folyamaton az FRSZ nem tud gyorsítani, ezért tagjaink szíves 
megértését és türelmét kérjük. 

Aktuális hírek a LIGA-kedvezménykártyáról 
2017. okt. 19. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy Központi Koordinációs Irodánk (KKI) kipostázta a 
tagszervezeti titkároknak az új LIGA-kedvezmény-kártyákat. Kérjük, hogy aki még nem 
kapta meg a saját kártyáját, érdeklődjön titkáránál.  

A mellékelt listában szereplő tagszervezetek tagjainak kártyái technikai akadályok miatt 
letétben maradtak Központi Koordinációs Irodánkon. Ezen tagszervezeteknél lévő 
tagjainkat kérjük, hogy az átvételi lehetőségekről szíveskedjenek központi irodánk 
elérhetőségein érdeklődni. 

A LIGA-kártya előnye, hogy birtokosa külön szakszervezeti tagsági igazolás nélkül veheti 
igénybe a LIGA Szakszervezetek által szervezett kedvezményeket. A kedvezmények 
kiterjednek: a banki, pénzügyi szolgáltatásokra (OTP, Erste, Raiffeisen), az élet- és 
balesetbiztosításra (AXA, CIG Pannónia, Generali), a nyugdíjpénztári szolgáltatásokra (a 
Vasutas-, és a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár), a mobil telefonos 
szolgáltatásokra (Vodafone és Telenor), különböző vásárlási kedvezményekre (pl.: 
Praktiker). Tagjaink, a szolgáltatások optimális kihasználása esetén, akár a szakszervezeti 

tagdíj mértékét meghaladó kedvezményt is elérhetnek. A fent felsorolt kedvezménytípusok adta lehetőségeken kívül számos kisebb, 
helyi kedvezményeket biztosító partnerrel is szerződött a LIGA. A kedvezmények teljes listája és további részletes információk 
a LIGA honlapján érhetőek el: www.liganet.hu/ a szolgáltatások menüben. Egyéb hasznos információk az FRSZ honlapján. 

Folyamatosan igényelhető a MOL kedvezménykártya! 
2017. okt. 19. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LIGA és a MOL közötti megállapodás alapján 
MOL-LIGA kedvezménykártya folyamatosan igényelhető! Az új generációs 
kártya nem igényel előre pénzfeltöltést, hanem azonnali 6 forintos vásárlási 
kedvezményt, valamint 1 plusz multipontot biztosít a mindenkori kútárból, a kártya 
felmutatása esetén. A kártyaaktivitás függvényében a későbbiekben további 
kedvezmények és akciók is elérhetőek lesznek.  

A kedvezmény igénybevételéhez az innen letölthető igénylőlapot kell kitöltve, 
aláírással ellátva, egy eredeti példányban megküldeni az FRSZ Központi 
Koordinációs Irodájának futárszolgálattal (ez esetben a címzés: FRSZ KKI 
Budapest), vagy postai úton a 1388 Budapest, Pf.52 levelezési címünkre.  

Kérjük tagjainkat, hogy lakcímüket pontosan és olvashatóan tüntessék fel az 
igénylőlapon, mert a kártyákat az ott megadott címre fogja a MOL 
postázni. Kérjük továbbá, hogy az igénylőlapon ne a rendőrségi belső, hanem a civil 
életben használt e-mail címet adják meg. Tolmácsoljuk továbbá a LIGA azon 
kérését, hogy csak azok igényeljenek kártyát, akik a MOL benzinkutaknál 
ténylegesen tankolnak, mert további kedvezményeket csak akkor tudunk majd 
igénybe venni, ha az igénylők a kártyákat valóban használják. Végezetül felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a hibásan, hiányosan kitöltött, vagy nem eredetben beérkező 
igénylőlapok esetében nem tudjuk garantálni a MOL kedvezménykártya 
biztosítását.  

Fontos tudnivaló, hogy az igénylőlapokat a LIGA havonta egy alkalommal, rendszerint a hónap első hetében küldi meg a 
MOL-nak, mivel a kártyát a MOL készítetti el és postázza az igénylő lakcímére. Mindezek okán az igénylés leadása, és a 
kártya kézhezvétele között hosszabb idő is eltelhet. Ezen a folyamaton az FRSZ nem tud gyorsítani, ezért tagjaink szíves 
megértését és türelmét kérjük. 
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Másfél százalékos béremelést mindenkinek! 
2017. okt. 19. 
 

Ülést tartott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A 
munkáltatók szociális hozzájárulási adója 2018-ban 2,5 százalékkal csökken. A 
LIGA Szakszervezetek kiállt a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék 
eltörléséért. Horváth Lajos (LIGA) szerint a munkavállalók által fizetett 1,5%-os 
munkaerőpiaci járulék eltörlése a munkáltatók számára költségcsökkentést, a 
munkavállalók számára pedig automatikus nettó béremelkedést jelentene. Egyben 
azt is hangsúlyozta, hogy ez a javaslat nem veszélyezteti a munkanélküliek 
ellátását mivel, arra szükség esetén fedezetet nyújt a szociális hozzájárulási adó. 
Végezetül felvetette, hogy kerüljön áttekintésre a nagyságrendileg egy millió 

munkavállalót érintő Munkahelyvédelmi akcióterv. A kormány ígéretet tett egy elemző anyag elkészítésére. További részletek a 
LIGA honlapján. 

NÉMA FŐHAJTÁS 
2017. okt. 15. 
 

Hozzátartozók és barátok mellett elöljárói és kollégái vettek végső búcsút a 
szolgálatteljesítés közben elhunyt fiatal tiszthelyettestől, Németh Gergely 
rendőr törzsőrmestertől. Szolgálatteljesítés közben, Kecskemét térségében 2017. 
október 9-én közlekedési baleset következtében vesztette életét Németh Gergely 
rendőr törzsőrmester, a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti 
Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály Határvadász Bevetési 
Osztály járőrvezetője. Református szertartás szerint, katonai tiszteletadás mellett, 
október 14-én 14 órakor kísérték utolsó útjára Sárospatakon. A gyászszertartáson 
dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, 
a Készenléti Rendőrség parancsnoka búcsúzott a testület nevében. A temetésen 
főhajtással tisztelegtek a társszervek vezetői, közvetlen és távolabbi 
munkatársak. Emlékét megőrizzük! 

A temetésen került átadásra az elhunyt kolléga hozzátartozóinak megsegítésére az NNI-n szervezett gyűjtés során adományozott 
pénzösszeg, amihez az FRSZ Bűnügyi Főigazgatóságának Tagszervezete is hozzájárult. A hozzátartozók engedélyével közöljük a 
család bankszámlájának számát, ahová a további felajánlások utalhatók: 11773346-01608216.  A balesetben egyébként további 
négy rendőrkolléga szenvedett súlyos sérülést. Mielőbbi jobbulást kívánunk nekik! 

Duplán verték át a tanárokat (is) 
2017. okt. 15. 

 
A kormány sosem látott emelésről beszél, miközben a 
pedagógusok fizetésének reálértéke alig üti meg a tíz évvel korábbi szintet. A 
szakszervezet szerint becsapták az oktatókat - írja a Népszava. Duplán csapta 
be a pedagógusokat a kormány – állítja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) 
elnöke azokra a hírekre reagálva, melyek szerint az életpályamodellnek 
köszönhetően duplájára nőtt a tanárok fizetése az elmúlt négy-öt évben. Galló 
Istvánné szerint ez a kijelentés nem teljesen állja meg a helyét, ráadásul a kormány 
két korábbi ígéretét sem tartotta be: az egyik a pedagógusbérek mindenkori 
minimálbérhez igazításáról szólt, amivel biztosítani lehetne a fizetések 
értékállóságát. Megszegték az ígéretüket a többlépcsős béremelés idei, utolsó 
szakaszával kapcsolatban is: Balog Zoltán humánminiszter hiába jelentette ki 
szeptemberben, hogy idén 3,5 százalékos béremelés jár a pedagógusoknak, azt 
nem mindenki kapta meg, ugyanis differenciáltan osztották szét. De azok sem 
örülhetnek sokáig, akik részesültek ebből, nem épül ugyanis be az alapilletménybe, 

csak erre az egy tanévre szól. Az alternatív valóságban létező életpályamodell a fizikai valóságban is érezteti hatását, amit az 
országban tomboló tanárhiány érzékletesen szemléltet. A Szakszervezetek.hu cikke szerint van olyan középiskola, ahol idén 
még nem volt matematika óra! 

Honlapunkon többször foglalkoztunk azzal, hogy a kormányzati propaganda - a pedagógusokhoz hasonlóan - a rendőri 
állomány vonatkozásában is hasonló módszerekkel súlykolja a közvéleménybe az 5 év alatt megvalósuló 50%-os 
illetményemelést, miközben idén 13 ezren nem kaptak egyetlen fillér emelést sem. Részletek itt.  
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13,6 százalékkal emeli a béreket az Auchan 
2017. okt. 12. 
 

Újra bért emel az Auchan, miután megállapodott a Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezetével. 2017. november 1-től az összes áruházi, nem vezető 
beosztású alkalmazott fizetése nőni fog, átlagosan 13,6 százalékkal emelkedik 
- írja az Index. Az áruházi alkalmazotti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók 
átlagosan elérhető havi bruttó jövedelme így 247 000 forint lesz az egyéb 
juttatásokkal együtt. Ajánljuk a Belügyminisztérium és az ORFK vezetésének 
figyelmébe az Auchan intézkedését, figyelemmel arra, hogy a kormányzati 
sikerpropaganda ellenére idén a rendőrségen 13 ezren maradtak ki a 
béremelésből! Ráadásul a rendőrségi közalkalmazottak és munkavállók 
kétharmada számára csak a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot fizetik. 
Mindezekről korábban részletesen beszámoltunk honlapunkon. A rendőrség 
bérhelyzetének szomorú valóságáról bővebb információ itt olvasható. 

Alkalmassági vizsgán hullik ki a határvadász jelentkezők kétharmada 
2017. okt. 12. 
 

A Zoom.hu arról ír, hogy nem egészen úgy halad a határvadászok toborzása, 
mint ahogy azt a kormány tervezte, de ez nem is annyira a jelentkezők számán, 
inkább alkalmasságukon múlik. Az eddigi pályázók több mint fele ugyanis már 
azelőtt kihullott, hogy egyáltalán elkezdhette volna a képzést – derült ki Pintér 
Sándor válaszából, melyet Harangozó Tamás szocialista képviselő írásbeli 
kérdésére adott.  Tavaly augusztus óta összesen 3666-an jelentkeztek 
határvadásznak, de az alkalmassági vizsgálatok után mindössze 1422-en kerültek 
a Készenléti Rendőrség állományába. Ez azt jelenti, hogy 2244-en buktak meg az 
orvosi, fizikai és pszichológiai teszteken. De még a megfeleltek közül sem került 
mindenki a határra. A felvétel után ugyanis egy hat hónapos tanfolyam következik, 

ahol a tanulók az általános rendőri tananyagon felül speciális határrendészeti ismereteket is elsajátítanak. Aki ezt elvégzi, az őr-
járőrtárs rész-szakképesítést szerez, de ez sem mindenkinek sikerült. A válaszból az is kiderült, hogy a felvett 1422 főből csak 1132-
en végeztek, azaz 290-en elhasaltak a tanfolyam valamelyik szakaszában. Mindezek tükrében nem nagyon értjük, hogy miként 
hoz ki a kormánypropaganda  2010. óta 7 ezer fős rendőrségi létszámemeledést... 

A rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja nem zárható el a 
bírósághoz fordulás jogától amiatt, mert a rendvédelmi szerv a szolgálati 
panaszát nem bírálja el 
2017. okt. 5. 

 
Az alperes fizetési felszólításában felhívta a felperest, hogy fizessen meg 86.930,- 
Ft-ot. A fizetési felszólítás jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást nem tartalmazott, 
csupán azt, hogy szolgálati panasszal nem lehet élni. A felperes keresetet 
terjesztett elő a fizetési felszólítás hatályon kívül helyezését kérve. A keresetlevél 
benyújtásával egyidejűleg szolgálati panaszt is benyújtott. Az ügy a fellebbezések 
folytán a Kúrián kötött ki. A Kúria a megállapított, felek által nem vitatott és 
ezáltal a felülvizsgálati eljárásban is irányadó tényállásból a következőket 
emeli ki: Az írásbeli felszólítás nem tartalmazott megfelelő jogorvoslati kioktatást, 
kifejezetten tartalmazta azonban azt, hogy szolgálati panasznak nincs helye. Az 
alperes téves jogi álláspontja téves tartalmú ORFK utasításban foglaltakon alapult. 
Mindezek ellenére a keresetlevéllel egyidejűleg a felperes elnevezésében és 
tartalma szerint is szolgálati panasszal élt, melyet az alperes a törvényben előírt 

30+30 napon belül érdemben nem bírálta el, a folyamatban volt peres eljárás tartama alatt a korábban közölt jogi álláspontjával 
azonos írásbeli tájékoztatást adott arról, hogy nincs helye szolgálati panasznak. Az alperes perbe bocsátkozott és nem kérte a per 
megszüntetését, a per megszüntető végzés ellen fellebbezést nyújtott be.  A Kúria határozatában kiemelte, hogy: a felperes 
megalapozottan hivatkozott a Pp. 2. § (1) bekezdésében, valamint a Pp. 95. § (2) bekezdésében foglaltak megsértésére. 
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A felperes jogorvoslathoz, jogviták elbírálásához, a pereknek ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát és a jogbiztonságot 
is sértené, ha a szolgálati panasz alperes általi elbírálásának hiánya, vétkes mulasztása – az előbbiek szerinti tényállás mellett – a 
már megindított és folyamatban lévő per megszüntetéséhez vezetne, a felek a bírósági utat megelőzően évek elteltével újabb 
eljárásra lennének kötelesek az igényük érvényesítése érdekében. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésére tekintettel a 
szolgálati panasz elbírálásának – annak kizártságára hivatkozással – a munkáltató általi elutasítása nem vezethet arra az 
eredményre, hogy a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja számára semmilyen lehetőség nincs munkajogi igényének 
érvényesítésére [36/2014.(XII.18.) AB határozat]. 

Kúria döntés a kormányzati szolgálati viszony megszüntetése 
jogellenességének tárgyában 
2017. okt. 5. 

 
A felperes 1992. áprilisától állt közszolgálati majd kormánytisztviselői jogviszonyban 
az alperessel, illetve jogelődjével. 2012. január 1-jétől az alperes hatósági 
főosztályára került áthelyezésre építéshatósági ügyintéző munkakörbe. Egy héttel 
ezen intézkedést követően az alperes felmentéssel megszüntette a felperes 
kormánytisztviselői jogviszonyát arra hivatkozva, hogy a kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
munkaköre létszámcsökkentés miatt megszüntetésre került, ezért további 
foglalkoztatására nincs lehetőség. A felperes keresetében vitatta a felmentés 
indokának valóságát és okszerűségét továbbá állította, hogy az alperes 
rendeltetésellenesen gyakorolta jogát, illetve megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét. Fellebezések folytán a per a Kúrián kötött ki. Mivel a döntés más 
foglalkoztatási jogviszonyokban is iránymutatásként szolgálhat, figyelmet igényel a 
legfelsőbb bírói fórum döntése. 

A Kúria rámutatott , hogy: mivel az adott esetben a felperes a rendeltetésellenes joggyakorlás mellett azt is panaszolta, hogy a 
felmentés indoka nem volt valós és okszerű, a keresetlevélben előadott jogcímek sorrendjétől függetlenül az eljárt bíróságoknak 
elsősorban azt kellett vizsgálniuk, hogy a felmentés indoka megfelelt-e a Ktjv. 8. § (3) bekezdésének. Mivel a munkáltató igazolta, 
hogy a Kormány döntött a végrehajtandó létszámcsökkentésről, nem bizonyította azonban, hogy a felperes továbbfoglalkoztatására 
nem volt lehetőség, így őt tovább foglalkoztathatta volna, ezért a Ktjv. 8. § (1) bekezdése a) pontjában megjelölt felmentési ok nem 
állt fenn, a felmentés indokolása nem volt valós, az jogszabályba ütközött.  

Terhességi gyermekágyi segély: új eljárásra kötelezte a bíróságot a Kúria 
2017. okt. 5. 

 
Nem vettek figyelembe egy úgynevezett kompenzációt a társadalombiztosítási 
szervek a terhességi gyermekágyi segély megállapításánál. Az ügy a 
munkaügyi bíróságon, majd a Kúrián kötött ki – írja az adozona.hu. A Kúria 
szerint a kompenzáció – a társadalombiztosítási szervek által is elismerten – 
egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem. A terhességi gyermekágyi 
segély összegét az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított pénzbeli, 
egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás alapját e 
jövedelem naptári napi átlaga képezi. A kompenzáció összegéből 
egészségbiztosítási járulék levonták. A kompenzáció havonta, a havi illetménnyel 
együtt kifizették, a jogosultság feltételeit a kormányrendelet tartalmazza. A 
kompenzáció a személyi jövedelemadó előlegének megállapításánál nem 
rendszeres jövedelemnek minősül és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak 
egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. Ez is azt támasztja alá, hogy az 
egészségbiztosítási járulékalapot képező kompenzáció az Ebtv. 5/B §-a szerinti 
jövedelemnek minősül, így a terhességi gyermekágyi segély összege számításakor 
figyelembe kell venni. A Kúria a munkaügyi bíróság jogerős ítéletét a 
társadalombiztosítási szervek határozataira is kiterjedően hatályon kívül helyezte és 
az alperest új eljárásra kötelezte. 
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Járulékcsökkentéssel növelné a béreket a LIGA 
2017. okt. 3. 
 

A munkavállalók által fizetett járulékok csökkentésére tesz majd javaslatot a Liga 
Szakszervezetek. A konföderáció elnöke a Klubrádió Reggeli Gyors című 
műsorában beszélt arról, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fórumán október végén fogják megvizsgálni az idei béremelés és járulékcsökkentés 
hatásait, a vizsgálat eredménye dönti majd el, hogy módosítják-e a hatéves 
bérmegállapodást. Ennek keretében jövőre újabb 2 százalékot csökken majd a 
munkaadók által fizetett járulék, 8 százalékkal nő a minimálbér és 12 százalékkal a 
garantált bérminimum, de a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nagyobb emelést 
javasolt. Mészáros Melinda szerint a munkavállalók járulékait is csökkenteni kellene, 
mert az azonnali béremelkedést jelent, míg a munkaadók nem feltétlenül adják oda 
a dolgozóknak a járulékcsökkentésből származó hasznot. További részletek a 
LIGA honlapján.   

 

2017. szeptember 

Újabb FRSZ javaslatok az illetmények emelésére és az egyéb juttatások 
kiterjesztésére 
2017. szep. 28. 
 

Miközben a kormányzati média gőzerővel hirdeti a sikerpropagandát, annak 
kézzelfogható eredményeit a rendőrség személyi állomány kevésbé érzékeli. Ezért 
is kezdeményezte az FRSZ még év elején és azóta több alkalommal is az 
illetmények emelését, és más juttatások szabályainak kedvező irányú 
módosítását. A Belügyminisztérium azonban ez ideig válaszra sem méltatta 
javaslatainkat, ezért újabbakkal kiegészítve megismételtük azokat. 
Kezdeményezéseink kiterjednek az összes foglalkoztatási jogviszonyban dolgozó 
kolléga illetményének emelésére,  a ruhapénz összegének felülvizsgálatára, a 
lakástámogatás rendszer egyes szabályainak módosítására, a szabadság 
mértékének jogviszonyok közötti harmonizálására, a szenior állományúak hátrányos 
megkülönböztetésének megszűntetésére, egyes beosztások besorolásának 
felülvizsgálatára, és sok más probléma megoldására, melyek részletesen olvashatók 
az innen letölthető javaslatainkban. Bízunk benne, hogy a Belügyminisztérium 
megtiszteli a rendőrség FRSZ által képviselt többezer munkavállalóját azzal, 
hogy méltóztatik válaszolni kezdeményezéseinkre! 
 
 
 

Egyre népszerűbbek a LIGA kedvezmények 
2017. szep. 28. 
 

Egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a LIGA Szakszervezetek által 
biztosított kedvezmények. Ismeretes, hogy ezeket a kedvezményeket az FRSZ 
tagok is igénybe vehetik, mivel szakszervetünk tagja a LIGA konföderációnak. A 
szolgáltatások rendszerének kialakításánál a LIGA Szakszervezetek első 
lépésként nagy országos kedvezményt biztosító partnerekkel törekedett 
megállapodásra, így került a szolgáltató partnereink közé a közelmúltban a MOL 
és az OTP Bank. Ezeket a kedvezményeket foglalja össze a további 
információk alatt letölthető prospektus. Az összes kedvezmény pedig a 
LIGA honlapján tekinhető meg, a szolgáltatások link alatt. 
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Európának béremelés kell! Elfogadhatatlan a kelet - nyugati bérszakadék! 
2017. szep. 26. 
 

2017. szeptember 22-én Pozsonyban közös nyilaltkozatot fogadtak el a magyar 
szakszervezetek az Európai Szakszervezeti Szövetség Európának béremelés 
kell kampányának rendezvényén - olvasható a LIGA honlapján. Szilágyi József, 
a LIGA Szakszervezetek társelnökének értékelése szerint az esemény a kelet- és 
közép-európia országok számára azt jelzi, hogy a kelet-nyugati béregyenlőtlenségek 
felszámolása a nemzetközi szövetség politikájának része. A szakszervezetek közös, 
az Európai Szakszervezeti Szövetséggel egyetértésben született nyilatkozatukban 
(lásd lejjebb) infláció fölötti béremeléseket, a minimálbér további emelését, az 
országos és helyi kollektív alkuk intézményeinek megújítását, a legnagyobb 
foglalkoztató, az állami szféra magasabb béreit követelték.  
 
 
 

Zászlólevonás a Farkasvölgyi úti campuson 
2017. szep. 25. 
 

Utolsó rendezvényét tartotta meg a Rendészettudományi Kar (RTK) a 
Farkasvölgyi úti campuson - adta hírül a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem honlapja. A kari záróünnepség a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola első 
parancsnokáról, dr. Györök Ferencről elnevezett előadóteremben kezdődött, ahol 
elismerések átadására is sor került. Az ünnepség végén a Főépület előtt ünnepélyes 
keretek között levonták a kari lobogót. A záróünnepség keretében köszöntötték az 
Egyesített Tiszti Iskolán 50 esztendeje, 1967-ben végzett határőr tiszteket, akik 
aranyoklevelet vehettek át Patyi András rektortól és Boda József ny. nb. 
vezérőrnagytól, az RTK dékánjától. Az aranyoklevelek átadása előtt Dr. Farkas 
Johanna adjunktus az 1967-es év emlékezetes eseményeit idézte fel, képekkel és 
zenei felvételekkel illusztrálva. 
 

Ruhacsere mindörökké! 
2017. szep. 22. 

 
Valószínűleg nagy örömmel fogadták az egyenruhagyártók a 
Belügyminisztérium legújabb jogszabálytervezetét, melynek alapján jövőre a 
rendőrség hivatásos állományának társasági (dísz) egyenruháját tervezik 
lecserélni. Kollégáink körében már nem ilyen népszerű az újabb ruhacsere, mivel 
sokan vannak, akik már a második garnitúra társasági ruhájukat hajíthatják a 
kukába. Ezt az öltözetet ugyanis megvetették velük, amikor felszereltek, majd 2004. 
körül, amikor a jelenlegit bevezették, jövőre pedig vehetnek egy harmadikat. 
Miközben a társasági (dísz) egyenruhát még a főtisztek is alig hordják, a 
tiszthelyettesi állománynak pedig csak elvétve kell felvennie. Az újabb, kényszeres 
cserére egyébként azután kerül sor, hogy 2014-ben a BM egyik helyettes 
államtitkára már bejelentette, hogy lezárult a 2010-ben megkezdett 
egyenruhacsere program. Annak keretében 4 év alatt 23 ruházati cikket és 5 

ékítményt cseréltek le, illetve állítottak rendszerbe. Az akkori bejelentés komolyságát jelezi, hogy azóta is minden évben bevezetnek 
egy - egy új ruházati cikket, aminek az árát "természetesen" a rendőri állományra terhelik.  

A teljes cikk elolvasásához kattintson a További információ linkre! 
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MOL kedvezmény: október elején kezdik el postázni a 
kedvezménykártyákat 
2017. szep. 21. 

 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a MOL október elején kezdi el postázni a LIGA 
Szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján szakszervezeti tagok által 
igényelhető kedvezménykártyákat. 

Az új generációs kártya plusz szolgáltatása az, hogy nem igényel előre 
pénzfeltöltést, hanem azonnali vásárlási kedvezményt biztosít a mindenkori kútárból 
a kártya felmutatása esetén. A kártyákat a MOL ingyenesen gyártja le és postázza, 
az birtokosának 6,- Ft kedvezményt biztosít a mindenkori kútárból, valamint plusz 1 
multipontot. Most a MOL az első körben, nyáron igényelt kártyákat 
postázza, tagjaink azonban továbbra is bármikor kérhetik a kedvezményt. 
Ehhez a mellékelt igénylőlapot kell kitöltve, aláírással ellátva, egy eredeti 
példányban megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának 
futárszolgálattal (ez esetben a címzés: FRSZ KKI Budapest), vagy postai úton 
a 1388 Budapest, Pf.52 levelezési címünkre. 

További információ, és letölthető anyagok: tájékoztató és igénylőlap 
 
 
 
 
 
 

 

Súlyos ábra: élen hazánk a bérek egyenlőtlenségében 
2017. szep. 19. 

 
Sokat jelent a felsőfokú végzettség, főleg, ha fizetésekről van szó, az OECD 
egy látványos grafikont készített, hogy megmutassa mennyivel jelent többet 
– írja az mfor.hu. Több felmérés is készült már arról hazai viszonylatban, hogy 
mennyivel magasabb átlagfizetést lehet elérni felsőfokú végzettséggel, mint egy 
középfokúval. Most az OECD ábrája nemcsak azt mutatja meg, mennyivel többet 
lehet elérni vele, hanem a tagállamok adatainak egymáshoz viszonyított helyzetét 
is. A grafikonon jól látható, hogy a közép- és felsőfokú végzettséggel elérhető 
bérek közötti differenciát tekintve Magyarország éllovasnak számít, hiszen a 6. 
legnagyobb a különbség. Felsőfokú végzettséggel ugyanis kétszer nagyobb fizetés 
érhető el, mint egy középfokú papírral.  
 

A felmentési időre is jár a szabadság a Kúria szerint 
2017. szep. 19. 

 
Egy közelmúltbeli ítélete alapján a Kúria megerősítette, hogy a munkavállalót 
megilleti az időarányos szabadsága arra az időre is, amíg a munkáltató 
felmondása után felmentési idejét tölti - írja az Ado.hu. A hírportál megvizsgálta 
az ítélet lehetséges következményeit, melynek alapján kiemelik, hogy a fenti logika 
alapján minden olyan távollétre jár a szabadság, amelyet a Munka Törvénykönyve, 
vagy valamely más jogszabály nevesít. A munkaviszonyt szabályozó jogszabályok 
ugyanis munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősülnek. Például, a Munka 
Törvénykönyve szerinti hozzátartozó ápolása céljából igényelt fizetés nélküli 
szabadság, vagy a 10 éven aluli gyermek személyes gondozása érdekében, a gyes 
folyósításának idejére adott fizetés nélküli szabadság is teljes egészében 

szabadságra jogosító idő. 
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Nem adjuk fel! 
2017. szep. 19. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács legutóbbi ülésen nem kaptunk egyértelmű 
választ az iskolarendszeren kívüli őr-járőrtárs képzésben résztvevő pályakezdő 
kollégák besorolása és bérezése véleményünk szerint indokolatlan eltéréseinek 
megszűntetésére irányuló javaslatunkra. Nem kaptunk választ arra a kérdésre sem, 
hogy a tanulószerződés alapján kifizetett ösztöndíj után adó- és járulékfizetést 
teljesített-e a rendőrség. Ennek egy olyan folyamatban lévő perünkben van 
jelentősége, mely a rendészeti szakközépiskolai képzés idejének szolgálati időbe 
való beszámítására irányul. Bízva abban, hogy második nekifutásra sikerül a 
rendőrség vezetésének megadnia az érdemi válaszokat és megtenni a szükséges 
intézkedéseket, javaslatunkat, illetve kérdéseinket megismételtük. Az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálatának címzett levelünk itt olvasható. 
 

FRSZ kongresszus november 25-én 
2017. szep. 19. 
 

Ezúton is tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a szakszervezetünk 
Alapszabályának 30/c pontjában meghatározottaknak megfelelően elnökünk 2017. 
november 25-én (szombaton) 10.00 órára, a Rendőrségi Igazgatási Központ (RIK) 
auditóriumába (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) összehívta a Független Rendőr 
Szakszervezet XIV. Kongresszusának ülését. Az ülés napirendjén szerepel: 

1) Az FRSZ elnökének, Felügyelőbizottsági elnökének és főtitkárának beszámolója az előző 
kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról. 

2) A MAKASZ-kártya költségeinek tagszervezetek általi viselésére vonatkozó 2014. évi 3. 
számú kongresszusi határozat felülvizsgálata. 

3)Tisztújítás: az FRSZ elnökének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének, valamint a 
Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 

A Kongresszus határozatképességéhez a (mandátumvizsgálat során leigazolt 
taglétszámnak megfelelően) leadható szavazatok több mint felét képviselő tisztségviselő 
megjelenése szükséges. Amennyiben a megjelentek kisebb létszáma miatt a Kongresszus 
fentiek szerint összehívott ülése határozatképtelennek minősülne, akkor azonos helyszínen, 
azonos napirenddel, megismételt ülésre kerül sor 2017. november 25-én 10.30 
órától. Alapszabályunk szerint – az ilyen módon megismételt ülés a megjelentek 
létszámától, illetve az általuk képviselt szavazatszámoktól függetlenül határozatképesnek 
minősül, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában. További részletek a 
tisztségviselőinknek küldött meghívóban. 

 

A felmentési időre is jár a szabadság a Kúria szerint 
2017. szep. 19. 
 

Egy közelmúltbeli ítélete alapján a Kúria megerősítette, hogy a munkavállalót 
megilleti az időarányos szabadsága arra az időre is, amíg a munkáltató 
felmondása után felmentési idejét tölti - írja az Ado.hu. A hírportál megvizsgálta 
az ítélet lehetséges következményeit, melynek alapján kiemelik, hogy a fenti logika 
alapján minden olyan távollétre jár a szabadság, amelyet a Munka Törvénykönyve, 
vagy valamely más jogszabály nevesít. A munkaviszonyt szabályozó jogszabályok 
ugyanis munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősülnek. Például, a Munka 
Törvénykönyve szerinti hozzátartozó ápolása céljából igényelt fizetés nélküli 
szabadság, vagy a 10 éven aluli gyermek személyes gondozása érdekében, a gyes 
folyósításának idejére adott fizetés nélküli szabadság is teljes egészében 

szabadságra jogosító idő. 
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Súlyos ábra: élen hazánk a bérek egyenlőtlenségében 
2017. szep. 19. 
 

Sokat jelent a felsőfokú végzettség, főleg, ha fizetésekről van szó, az OECD 
egy látványos grafikont készített, hogy megmutassa mennyivel jelent többet 
– írja az mfor.hu. Több felmérés is készült már arról hazai viszonylatban, hogy 
mennyivel magasabb átlagfizetést lehet elérni felsőfokú végzettséggel, mint egy 
középfokúval. Most az OECD ábrája nemcsak azt mutatja meg, mennyivel többet 
lehet elérni vele, hanem a tagállamok adatainak egymáshoz viszonyított helyzetét 
is. A grafikonon jól látható, hogy a közép- és felsőfokú végzettséggel elérhető bérek 
közötti differenciát tekintve Magyarország éllovasnak számít, hiszen a 6. legnagyobb 
a különbség. Felsőfokú végzettséggel ugyanis kétszer nagyobb fizetés érhető el, 
mint egy középfokú papírral.  
 

Rendőröket gyalázott a Facebookon, feljelentették 
2017. szep. 18. 
 

A munkájukat végző rendőrnőket sértegette az egyik közösségi oldalon az a 
férfi, aki ellen most emeltek vádat az ügyészek többrendbeli becsületsértés 
miatt - írja a Kanizsa.hu. Nem árt tudni, hogy aki a munkaköre ellátásával 
kapcsolatban sértegeti a rendvédelmi szervek tagjait, az közvádra – azaz az 
ügyészség által – üldözendő bűncselekményt követ el. A büntetőügy részleteiről 
dr. Pirger Csabát, a Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét kérdezte a 
hírportál.  
 
 
 

Megy a maszatolás a levezényelt rendészeti hallgatók ellátása körül 
2017. szep. 14. 

 
Papp Károly országos rendőrfőkapitány szerint minden a hatályos 
jogszabályok szerint történik. A Független Rendőri Szakszervezet főtitkára 
szerint pont ez a baj - írja a Zoom.hu. „Nem vitatjuk, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján látják el a kollégákat, de pont ezen kellene változtatni és az olyan háttér 
dolgokat, mint az élelmezés, napidíj, hazajutási költségek, időben megoldani.” Pongó 
Géza a hírportálnak elmondta, hogy a probléma egészen biztosan nem holnapra fog 
megoldódni. Jövő héten ülésezik a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, ahol további 
lépéseket szeretnének tenni a határon szolgáló rendőrök érdekében. 
 
 
 
 

Hírek a LIGA kártyáról és a MOL kedvezményről 
2017. szep. 14. 
A nagy érdeklődésre figyelemmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LiGA 
Szakszervezetektől kapott tájékoztatás szerint a LIGA kedvezmény-kártyák várhatóan 
szeptember végére készülnek el. Amint az FRSZ megkapja a kártyákat Központi 
Koordinációs Irodánk postázni fogja azokat a tagszervezeti titkárok számára. A MOL 
kártyával kapcsolatosan a LIGA azt  tájékoztatást adta számunkra, hogy a 
megrendeléseket folyamatosan továbbítják a MOL részére. Az új megrendeléseket, ami 
hónap végéig beérkezik, következő hónap első hetében küldik tovább. A MOL kártyákat 
a szakszervezeti tagjaink POSTÁN fogják megkapni, közvetlenül a MOL-tól. Az első 

kártyák megérkezését szintén szeptember vége-október elejére ígérték. 
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Vodafone: 2 év helyett 1 évre csökken a hűségidő szeptember 18-tól 
2017. szep. 14. 
 

1 évre rövidül a határozott idejű szerződés maximális időtartama. 2017. október 
24-tól változnak a szerződéskötés szabályai. A készülékvásárlás nélküli szerződés 
maximális határozott időtartama 2 évről 1 évre módosul. A Vodafone már 
szeptember 18-tól elérhetővé teszi az 1 éves határozott idejű szerződést, hogy 
ügyfeleink minél előbb megtapasztalhassák a rövidebb határozott idejű szerződés 
előnyeit. 

A már aláírt 2 éves határozott idejű szerződések feltételei változatlanok maradnak. 
Készülékvásárláshoz 2 éves, határozott idejű szerződést kínálnak szeptember 18-a 
után. További részletek a VODAFONE szóróanyagában, itt. 
 

Főtitkári interjú a Hír Tv-ben a próbaidős rendőrök határvédelmi 
szolgálatáról 
2017. szep. 13. 
 

Amint arról korábban már beszámoltunk, szeptember elején próbaidős rendőröket 
vezényeltek a déli határra. A hiányos ellátásról és az egyéb problémákról 
Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára beszélt a Hír Tv 
reggeli adásában. 

Az interjú itt tekinthető meg. 

 

https://hirtv.hu/reggelijarat_adattar/probaidosok-a-deli-
hataron-1403349 

 

Újabb információk a határra vezényelt próbaidős rendőrök ellátási 
körülményeiről az RTL Klub híradójában 
2017. szep. 11. 
 

Az RTL Klub híradója is beszámolt a déli határra vezényelt próbaidős rendőrök 
ellátási körülményeiről. A tudósítás szerint sokan panaszkodnak: van, ahol csak 
lavórban tudnak mosni, máshol az udvaron, tűz fölött főzik a zacskós levest. Az RTL 
Klub híradójának az FRSZ főtitkára is nyilatkozatot adott, az interjú itt 
tekinthető meg. 

A Zoom.hu hírportálnak Pongó Géza főtitkár  elmondta, hogy „az egyik legfőbb 
probléma, hogy amíg a technikai dolgokba, így például a kerítés építésbe 
százmilliókat ölnek, a személyi ellátásra még mindig nem fordítanak eleget.” A 
hírportál arról is beszámol, hogy a Zsaruellátó nevű Facebook-csoport már 
gyűjtést szervez a levezényelt tanulóknak. Főtitkárunk szerint ezzel csak az a baj, 

hogy nem biztos, hogy odaengedik őket a szakközépiskolásokhoz. A problémát pedig alapvetően nem kívülről, hanem a 
rendőrségnek kellene megoldania. Emlékezetes, hogy a múlt hét elején az FRSZ megkereséssel fordult az országos 
rendőrfőkapitányhoz, a rendészeti szakgimnáziumok próbaidős állományának déli határszakaszra vezénylése ügyében, mivel 
tisztségviselőink több problémát is jeleztek számunkra az intézkedéssel kapcsolatban. Az ORFK vezetője írásban válaszolt 
kérdéseinkre, de véleményünk szerint, még mindig több probléma igényel tisztázást, vagy intézkedést a rendőri vezetés részéről. 
Ezeket a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács szeptember 18-ai ülésén javasoltuk megvitatni. 
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AZ ORFK szerint a rendészeti tanulók tudták, hogy a határra küldik őket 
gyakorlatra 
2017. szep. 11. 

 
A Police.hu weblapon közzétett levélben reagált Papp Károly országos 
rendőrfőkapitány a próbaidős tiszthelyettesek déli határra történt 
vezénylésével kapcsolatos megkeresésünkre: "A megkeresésben érintett 
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 2017. július 27. napján valamennyi, a szakmai 
gyakorlati oktatásban részt vevő szervezeti egységet kiértesítette a tanulók 2017. 
szeptember 01-jei tanévkezdésre történő berendelése érdekében. A tanévnyitón 
valamennyi tanuló megjelent az iskolában, amelynek keretében részletesen 
tájékoztatásra kerültek az új tanév rendjéről, így arról is, hogy a teljes állomány 
részére a tanintézeti oktatás és szakmai gyakorlatok megvalósítása rotációs 
rendszerben történik. A rendészeti szakgimnáziumok jelenlegi II. évfolyamos 
állományának fele - a rotációs rendszer első ütemeként - 2017. szeptember 04. és 
29. között területi szakmai gyakorlatát tölti, míg a másik fele tanintézeti képzésen 
vesz részt. A tanulók a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Békés Megyei 

Rendőr- főkapitányság, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság területén végzik szakmai gyakorlatukat közrendvédelmi 
és határrendészeti szolgálati feladatok végrehajtásával." A levél kitér arra is, hogy a cafetéria juttatás kifizetése az erre vonatkozó 
nyilatkozatok alapján folyamatosan történik, az érintettek nyelvtudási pótlékra való jogosultságát a leadott bizonyítványok alapján 
megállapították, állomány részére a szállás térítésmentesen biztosított, és a szakmai gyakorlatra történő átrendelés időtartamára 
napidíj kerül megállapításra. A munkába járással kapcsolatos költségeket pedig a vonatkozó BM rendelet alapján térítik meg. A 
tanulók a gyakorlati képzés követelményeit a jelenlegi gyakorlat szervezése szerint tudják teljesíteni, így tanulmányaikat nem 
befolyásolja a kialakított rotációs rendszer. Az FRSZ által írt megkeresés itt, az egyéb előzmények itt, az ORFK vezetőjének 
válasza pedig itt olvasható. 

Háromszáz próbaidős rendőrt vezényeltek a déli határra 
2017. szep. 11. 

 
Több mint 300 próbaidős hallgatót vezényelt le a rendőrség egy hete a 
miskolci és az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumból a déli határra - adta 
hírül a ATV, szakszervezetünkre hivatkozással. Hallgatók, szakszervezeti 
tisztségviselők és szülők is jelezték a Független Rendőr Szakszervezetnek: több 
mint 300 fiatal rendőr tanulót vezényelték le szeptember elején a déli határra úgy, 
hogy azóta sem biztosítanak számukra sem ennivalót, sem plusz 
juttatásokat.  Hallgatók, szakszervezeti tisztségviselők és szülők is jelezték a 
Független Rendőr Szakszervezetnek: több mint 300 fiatal rendőr tanulót 
vezényelték le szeptember elején a déli határra úgy, hogy azóta sem 
biztosítanak számukra sem ennivalót, sem plusz juttatásokat - erről bővebb 
információ itt olvasható.  Erről a problémáról az FRSZ főtitkára nyilatkozatot 
adott a Klub Rádió Reggeli gyors című műsorának is, amely itt hallgatható 

meg (a nyilatkozat 08:50 percnél kezdődik). 

Világos üzenet a névtelenül levelezőknek 
2017. szep. 7. 

 
Névtelen levelet írt egy belső ember márciusban a hivatali korrupció ellen 
létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnak, ebben egyes belügyi vezetők viselt dolgait, feltételezett 
szabálytalanságokat szedett össze. A Magyar Nemzetben megjelent bizarr 
sztori szerint ezután a névtelen levél szerzőjének felkutatására indult titkos 
nyomozás.  Augusztusban írta meg a Lánglovagok.hu, hogy valaki még 
márciusban levelet küldött „katasztrófavédelmis tűzoltó” aláírással a 
belügyminiszternek. Az írás egy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több 
vezetőjének összefonódásáról, vezetői hibákról, az összeférhetetlenségi 
szabályok kijátszásával maszekolásról, házastársak megcsalásáról, haverok és 
szeretők felfelé ívelő karrierjéről szólt. 
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 A levél írója információit a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) is 
megküldte. A cikk szerint ezt követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az egyik megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság három vezető beosztású munkatársát poligráfos vizsgálatra rendelte fel a levélíró felkutatásának érdekében. Azt írták, a 
műszeres vizsgálaton egy ember nem kívánt részt venni, amit a levélírás beismeréseként értékeltek, és felmentéssel megszüntették 
a hivatásos szolgálati jogviszonyát. Arra, hogy a névtelen levélben felvetett szabálytalanságok ügyében, akár titkos nyomozás, akár 
bármilyen eljárás indult volna, nem tért ki válaszában Pintér Sándor belügyminiszter, a Harangozó Tamás szocialista képviselő 
kérdésére adott válaszában. További részletek az MNO és a Lánglovagok cikkeiben. 

Miért kellett 300 próbaidős rendőrt hajnalban, megfelelő ellátás 
biztosítása nélkül a határra vezényelni? 
2017. szep. 6. 

 
A szakszervezetünkhöz eljutott információk szerint a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumban tanuló teljes próbaidős állományt szeptember 4-én hajnalban 
levezényelték a déli határra. Értesüléseink szerint az átrendelés előreláthatóan 2018. 
január 08-ig fog tartani. Információink szerint a próbaidősök semmiféle előzetes 
tájékoztatás nem kaptak a vezénylésről, és ellátásuk sem volt kellően megszervezve. 
A hajnali induláskor élelmezési ellátást nem kaptak, majd a szállásukra megérkezve, 
10 órával később azt a tájékoztatást kapták, hogy semmilyen élelmezésben nem 
fognak részesülni. Akinek volt módja, lehetősége, az bevásárolt, de sokan nem 
tudtak magukról gondoskodni. Információink szerint olyan tájékoztatás is elhangzott 
az átrendelt állomány irányába, hogy semmilyen többlet juttatást (napidíj, 
élelmezéssel kapcsolatos költség, stb.) nem fognak kapni. Amennyiben az 
információk helytállóak, úgy természetesen nem tudjuk elfogadni azt, hogy a 

pályakezdő fiatalok hátrányosabb bánásmódban részesüljenek mint a megyei rendőr-főkapitányságokról átrendelt állomány. A 
rendelkezésünkre álló információk alapján szervezetlennek tűnő intézkedéssel kapcsolatban számtalan kérdésünk merült fel, melyek 
kivizsgálását és megválaszolását kértük az országos rendőrfőkapitánytól. A Papp tábornoknak írt levelünk itt olvasható. 

A miniszterek javára döntött Strasbourg 
2017. szep. 5. 

 
Érvénytelenítette az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Magyarországot 
a nyugdíjtörvény egyes rendelkezései miatt korábban elmarasztaló ítéletet - írja 
a Népszava. A miniszterek eszerint továbbra is felvehetik valamennyi 
járandóságukat, míg mások nem. A 2013. január 1-től hatályos szabályok 
értelmében a közszférában nem lehet egyszerre fizetést és nyugdíjat is kapni: a 
tovább-foglalkoztatottaknak munkaviszonyuk ideje alatt le kell mondaniuk az 
öregségi nyugdíjról. Ez a rendelkezés a magánszektorban dolgozókat nem érinti és 
a közszolgák között is különbséget tesz, az öregségi nyugdíjban részesülő 
miniszterekre vagy polgármesterekre például nem vonatkozik. 

Fábián Gyula 2013 decemberében fordult az EJEB-hez, amely két évvel később 
kimondta, hogy az új szabályozás sérti a megkülönböztetés tilalmát, és így ellentétes 

az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Az ügyet a magyar állam fellebbezése nyomán végül a másodfokú tanácsként működő 
nagykamara elé utalták, amely most megsemmisítette a korábbi ítéletet, mely keddi jogerős ítéletében egyhangúlag megállapította: 
a nyugdíjtörvény kifogásolt rendelkezései nem sértik az egyezménynek a tulajdon védelméről szóló cikkelyét. 

A Népszava kérdésére az ítéletről Fábián Gyula elmondta: „keresetemben a nyugdíj, mint szerzett vagyoni jog korlátozását, 
és azt kifogásoltam, hogy a törvény nem vonatkozik egyformán mindenkire. A nagykamara ítéletében elfogadhatónak 
minősítette a szerzett vagyoni jog korlátozását, de figyelmen kívül hagyta a jogszabály diszkriminatív jellegét. Az ítéletet 
elfogadva úgy gondolom, ez a felemás döntés új távlatokat nyithat az illiberális magyar jogalkotás előtt. Az elsőfokú ítélet, 
és az a tény, hogy a nagykamara hat tagja osztotta álláspontomat, bizakodásra adhat okot azok számára, akik nem nyugszanak bele 
a pártállam diszkriminatív működésébe.” Az előzmények itt olvashatók. 
  



 

30 

 

Amit a hivatásos állomány és a fegyveres biztonsági őrök biztosításáról 
tudni érdemes 
2017. szep. 5. 

 
2017. április 18-án hatályba lépett a Belügyminisztérium és a Groupama 
Biztosító Zrt. közötti biztosítási szerződés, amely kiterjed az Országos Rendőr-
főkapitányság és irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos 
állományára és fegyveres biztonsági őreire, valamint a belügyminiszter irányítása 
alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti 
szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet szerint tisztjelölti szolgálati 
jogviszonyban állókra.  A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 30 
napon belül személyesen vagy írásbankellbejelenteni a biztosító bármely 
ügyfélszolgálati irodájában, amelyek részletes listája megtalálható a biztosító 
honlapján az „Ügyfélszolgálat” menüpont alatt. Valamint a szolgáltatási 
igénybejelentéshez kapcsolódó szükséges minden iratot (munkáltatói igazolás 
minden esetben szükséges), dokumentumot a Belügyminisztérium felügyelete alá 
tartozó, a biztosításiszerződésben meghatározott szervek részére kizárólagosan 
kijelölt e-mail címre is megküldhetik: bmkarrendezes@groupama.hu 

Tekintettel arra, hogy tagjaink gyakran kérnek információt, és segítséget 
szakszervezetünktől a kárügyintézés menetéről, honlapunkon közzétesszük a 
Belügyminisztérium által összeállított tájékoztató anyagot. 

Eddig félmillárdba került, hogy az állam 98 százalékos adóval szívatta 
dolgozóit 
2017. szep. 4. 
 

A ZOOM.hu cikke szerint eddig durván félmilliárd forintot, egész pontosan 1 
630 520 eurónyi összeget fizetett ki a magyar állam azokban a peres 
ügyekben, amelyeket a 98 százalékos különadó miatt indítottak ellene az 
elbocsátott köztisztviselők és közalkalmazottak. Ez Völner Pálnak, az 
Igazságügy Minisztérium parlamenti államtitkárának a válaszából derül ki, amelyet 
Tóth Bertalan szocialista politikus kérdésére írt. Bár komoly összegről van szó, ez 
a tétel alighanem eltörpül azon summa mellett, amelyet veszni hagytak a nem 
annyira harcos egykori munkavállalók.  
 
 
 
 

HARMINCHATMILLIÓ TÚLÓRA 
2017. szep. 1. 

 
Csaknem 36 millió túlórát regisztrált a rendőrség az utóbbi hat és fél évben - írja a Magyar Idők. Az 
ORFK tájékoztatása szerint a megnövekedett túlmunkának számos oka van, például az illegális migráció 
kezelése, de megemlíthető a kiemelt sportrendezvények és a védett vezetők magyarországi 
látogatásainak biztosítása is. A rendőrségi alkalmazottak a túlmunkáért idén eddig 11 és fél milliárd 
forintot kaptak. Míg 2011-ben egészében fejenként átlagosan 65 óra túlszolgálatot teljesítettek a 
rendőrök, addig ez a szám az idei év első felében 120 órára ugrott. Többek között ez derült ki Pintér 
Sándor belügyminiszter képviselői kérdésre adott válaszából. A legtöbbet a hivatásos állományú 
rendőrök dolgoztak: nekik néhány év leforgása alatt megnégyszereződtek a teendőik, és annak ellenére, 
hogy az állomány létszáma 6823 fővel bővült, több mint négymillió túlórát teljesítettek. 
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2017. augusztus 

Kelet-nyugati bérszakadék: egyre nagyobb 
2017. aug. 31. 
 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2017. augusztus 30-án közzétett kutatása 
szerint az Európai Unió keleti országaiban dolgozók a 2004 előtti EU-15-ök 
országai átlagkeresetének felénél is kevesebbet keresnek - olvasható a LIGA 
honlapján megjelent cikkben. A 10 kelet-európai EU-tagállamban a munkavállalók 
a nyugati uniós bérek 42% -ától (Észtország) 18%-ig (Bulgária) terjedő sávban 
keresnek. A munkavállalók csak Szlovéniában keresik meg az EU 15 átlagának 
felénél többet, az átlag 60% -át. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek nagy 
részében a keleti és nyugati bérkülönbségek kisebbek voltak, de ez a fejlődés 
megtorpant a 2008-as gazdasági válság beköszöntése után. A 11 kelet-európai 
ország közül 6-ban nőtt a bérkülönbség 2008 és 2016 között. A leginkább drámai 
módon Horvátországban, ahol a bérek az EU átlag 43% -ról 37% -ra csökkentek, 
és Magyarországon, ahol 35% -ról 28% -ra csökkentek. "Megdöbbentően nagy a 
kelet-nyugati bérszakadék Az EU-ban" - mondta Esther Lynch, az Európai 
Szakszervezetek Szövetségének konföderációs titkára (ETUC) -, mindez a 
munkavállalók kizsákmányolásának eredménye, azokban az országokban, ahol a 
szakszervezetek és a kollektív tárgyalások gyengék. ”  
 
 
 
 

A LIGA eljuttatta javaslatait a kormánynak - interjú Mészáros Melindával 
2017. aug. 29. 
 

Mészáros Melindát, a LIGA Szakszervezetek elnökét a Klubrádióban Törtei 
Takács Kriszta kérdezte a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről, piaci és 
közszférás béremelésről, és a szakszervezeti javaslatokról. Elnök asszony 
elmondta, hogy a közszférában a 2017-es statisztikai adatok alapján több mint 623 
ezer főt foglalkoztatnak. Mondhatjuk azt, hogy sok, hiszen a skandináv államok 
szintjén vagyunk a közszférában foglalkoztatottak tekintetében, de meg kell néznünk, 
mindehhez milyen feladatok társulnak. Általában csak a közalkalmazottakról 
szoktunk beszélni, de a különböző foglalkoztatási jogviszonyokról külön-külön is 
érdemes beszélni. Sokszor napvilágot látott már az a fejtegetés, hogy gyakorlatilag 
kiüresedett a közalkalmazotti bértábla, tettünk már erre vonatkozóan javaslatot - és 
ez a munkavállalói oldal összességére vonatkozik - hogy tekintsük át a 
közalkalmazotti bértáblát, alkossunk meg egy új bérrendszert a közalkalmazottak 
tekintetében, mert jelenleg kényszerintézkedésekkel stoppoljuk be azokat a foltokat, 
amelyek egyik vagy másik ágazatnál keletkeztek. További részletek a LIGA 
honlapján. 
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A bűnügyi technikus nem jegyszedő, bohóc és oroszlán, „csak” bűnügyi 
technikus 
2017. aug. 29. 

 
A Kúria személyenként közel milliós megbízási díjat ítélt meg bűnügyi technikusi 
beosztású általunk képviselt tagjainknak, akik a bűnügyi technikai feladataik mellett 
egyes nyomozati tevékenységekben (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú 
meghallgatások), bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálatában, továbbá 
személy- és tárgykörözés nyilvántartásának rögzítésében valamint bűnügyi akciókban 
vettek részt. A parancsnokuk az érintettek munkaköri leírását kiegészítette fenti 
feladatokkal, arra hivatkozva, hogy a bűnügyi technikai feladatok nem fedik le a teljes 
szolgálatteljesítési idejüket. Megbízási díj iránt szolgálati panaszt, majd annak 
elutasítását követően keresetet nyújtottunk be, és az elsőfokú bíróság az illetményalap 
50%-ának megfelelő megbízási díjat ítélt meg, elfogadva azt, hogy fenti feladatok nem 
tartoznak a bűnügyi technikusi beosztás munkakörébe. A másodfokú bíróság azonban 

megváltoztatta az ítéletet és a felperesek keresetét elutasította. Felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúriához, amely az elsőfokú 
ítéletet hagyta helyben és kiemelte, hogy amennyiben jogi norma (pl. ORFK utasítás) adott munkakörre nézve kógens módon 
meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban 
foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízási díjat) kell fizetnie. Visszautalva 
a viccre: ebben a cirkuszban nem egy személy látja el a jegyszedő, a bohóc és az oroszlán szerepét; vagy ha netán mégis, akkor 
azért háromszoros gázsi jár! Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink érdeklődését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, mert a 
többletfeladatért megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni. (dr. Oláh Tamás jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat) 

Ömlik a pénz a titkosszolgálatokba 
2017. aug. 23. 

 
A Zoom.hu cikke szerint meglepő mértékben nőttek meg a rendvédelmi szervek 
által elkölthető milliárdok, az elfogadott büdzséhez képest 2017 első felében plusz 
120 milliárd forintot különített el a kormány különféle (nemzet)biztonsági projektekre. A 
legjobban a rendőrség éves költségvetése nőtt, a büdzsé elfogadása óta 89,6 milliárd 
forinttal emelkedett, így az idén a rendvédelem 397,7 milliárd forintból gazdálkodhat. A 
közel 90 milliárd forintos többlet három tételből áll: a bérkiadások, a dologi kiadások és 
a beruházások kerete is durván 30-30 milliárd forinttal emelkedett. A bérkiadások 
emelkedésében benne vannak a rendes béremelések, illetve a a déli határ őrizetével 
kapcsolatos túlmunkák díjazása is. A déli határ őrzésének költségei több soron is 
megjelennek a költségvetésben: az első félévben a „tömeges bevándorlás kezelésre” 
39,1 milliárd forintot költöttek el – ebből a működési kiadásokra 15,3 milliárd forint ment 
el, míg a technika kiépítésre csak az idén 23,8 milliárd forint ment el. 

Befogadóállomásokat újítottak fel, illetve intelligens kerítést is építettek. Igaz, ezen “beruházások” elszámolása egyetlen nyilvános 
adattárban sem szerepel. További részletek a Zoom.hu cikkében. 

Vidékre vágynak a leterhelt fővárosi nyomozók 
2017. aug. 16. 

 
Ugyanakkora bérért akár hatszor annyi folyamatban lévő ügye lehet egy 
budapesti kerületi kapitányságon dolgozó nyomozónak, mint más településen 
szolgáló kollégáinak, ami miatt sok fővárosi rendőr szeretne inkább az 
agglomerációban dolgozni – tudta meg a Magyar Nemzet több, egymástól független 
rendőrségi forrásból, akik a munkahelyi következményektől tartva kértek 
névtelenséget. Az egyik fővárosi nyomozó arról beszélt, 60-65 aktája van egyszerre, 
míg egy másik kerületi kapitányságról körülbelül 70-re tették az egy főre eső 
ügymennyiséget. Ezzel szemben – mint mondták – már a Budapest környéki 
településeken is jelentősen kevesebb bűnténnyel kell egyidejűleg foglalkozni, 
információik szerint ott átlagosan nagyjából 10-15 esetet visznek párhuzamosan a 
nyomozók. Egy harmadik rendőri forrásunk hasonlókról számolt be, ő ugyanakkor 

kiemelte, jelentősen jobb a helyzet, mint 5-6 évvel ezelőtt, amikor sok fővárosi kapitányságon nyolcvan és száz között volt az ügyteher 
fejenként. További részletek a Magyar Nemzet cikkében. 
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Hamarosan jogerős döntés születik a köztisztviselők és közalkalmazottak 
nyugdíj melletti munkavégzésével kapcsolatos diszkriminatív törvény 
ügyében 
2017. aug. 16. 
 

Amint arról korábban már beszámoltunk, Fábián Gyula, az FRSZ fiatalon elhunyt 
korábbi főtitkárának férje 2013-ban az Emberi Jogok Európai Bíróságán 
(EJEB) perbe hívta Magyarország kormányát a köztisztviselők és 
közalkalmazottak nyugdíj melletti munkavégzésével kapcsolatos 
diszkriminatív törvény miatt. A keresetnek az EJEB helyt adott, és megállapította, 
hogy a törvény valóban összeegyeztethetetlen az európai jogi normákkal. Az ítéletet 
követően a magyar kormány az EJEB Nagykamarájához fordult, amely nyilvános 
tárgyalást tartott az ügyben. A tárgyalás anyaga, beleértve Fábián úr  jogi 
képviselője, dr. Grád András professzor angol nyelvű perbeszédét is, 
megtekinthető az EJEB honlapján. Örvendetes fejlemény volt, hogy néhány 
héttel  a Nagykamara tárgyalása előtt, felperesi oldalon bekapcsolódott az ügybe az 

Európai Szakszervezetek Szövetsége is, amely részletes beadványt csatolt az ügy irataihoz, osztva a Fábián úr  keresetében 
foglaltakat. 

A legfrissebb fejlemény, hogy az Emberi Jogok Európai  Bírósága kitűzte az ítélethirdetés időpontját, mely szerint a jogerős ítélet 
kihirdetésére a Fábián vs. Hungary ügyben 2017. szeptember 5-én kedden, délelőtt 9 órakor kerül sor, ezt követően az ítéletet 
felteszik az Európai Emberi Jogi Bíróság honlapjára is. 

Pénzügyek kedvezménnyel - elindult a LIGA Szakszervezetek pénzügyi 
portálja 
2017. aug. 14. 
 

Elindult a Liga pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezményeit 
összefoglaló weboldala, a Liga Pénzügyi Portál. Elérése egyszerű vagy 
a www.ligapenzugyiportal.hu domain név alatt, vagy a liganet weboldalról a 
„Liga Pénzügyi Portál” bannerre (lásd az oldalon lejjebb) kattintva lehetséges. A 
Liga Pénzügyi Portált azért hoztuk létre, hogy a tagjaink számára elérhető minden 
banki, illetve biztosítási termékhez kapcsolódó kedvezményt itt rendszerezetten, 
átlátható módon tegyünk számotokra hozzáférhetővé. A Tagjaink a 
kedvezményeket ezen a weboldalon megjelölt módon és feltételek mentén vehetik  

 

HOSZ családi nap a Fővárosi Állat- és Növénykertben 
2017. aug. 10. 
 

2017. szeptember 16-án (09.00 – 18.00) a Honvédszakszervezet a fennállásának 26. évfordulója 
alkalmából családi és gyermeknapot tart a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Jegyek 
kedvezményes, 1.800,- Ft-os áron rendelhetőek. Az előzetes jegyrendelést az innen letölthető 
megrendelőlappal együtt az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának kell megküldeni faxon: 06 
(1) 799-27-13, vagy elektronikus levélben: az frsz@frsz.hu vagy 
az frsz@orfk.police.hu címre, legkésőbb 2017. szeptember 08-ig. 

A megrendelt jegyek árát szintén 2017. 09. 08-ig kell átutalni az FRSZ OTP banknál vezetett 
11705008-20409384 számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a: „HOSZ állatkert” 
megjegyzést. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az elkésett és beazonosíthatatlan átutalásokat 
jegyfoglalás nélkül visszautaljuk! A beléptetés az erre az alkalomra használatos karszalagok 
felmutatásával fog történni, melyet a fizetési igazolások ellenében a Honvédszakszervezet 
munkatársaitól lehet majd átvenni a helyszínen. További részletek az innen letölthető 
tájékoztatóban. 
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Alig nő az állomány, belefullad a túlórákba a rendőrség 
2017. aug. 9. 
 

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy óriási leterheltség alatt áll a magyar 
rendőrség: összesen 1,68 millióval több túlórát teljesített 2017 első félévében 
a hivatásos állomány, mint a menekültválság kezdetén, azaz 2015 első 
félévében. Így az egy rendőrre jutó túlórák száma elképesztő mértékben, két év alatt 
87,5-ről 131,9-re nőtt – derült ki Pintér Sándor belügyminiszter Demeter Márta 
független parlamenti képviselőnek adott írásbeli válaszából. Az illegális határátlépők 
feltartóztatására kivezényelt rendőri állomány növekedésével párhuzamosan 
hatalmas ütemben nőtt a túlórák száma. Jellemző adat, hogy míg 2014-ben (amikor 
még főképpen koszovói albánokból került ki a határsértők többsége) összesen 5,53 
millió órányi túlórát teljesítettek a rendőrök, addig 2016-ban már 8,44 milliót. 

A számokból az látszik, hogy a propagandaérdek továbbra is előnyt élvez a 
közrendvédelmi feladatokkal szemben – mondta lapunknak Demeter Márta. A képviselő szerint átlagosan plusz egy hónap 
munkája van a hivatásos állománynak. Hiába emelkedik a létszám, ez az alapfeladatok rovására megy, hogy az ország több 
pontjáról kell rendőröket vezényelni a határra. Demeter szerint a kifizetéseknél az látszik, hogy nagyon sokan inkább pénzben váltják 
meg a túlszolgálatot. 

Újabb FRSZ siker a Kúrián: a munkaköri leírás nem bővíthető korlátlanul! 
2017. aug. 2. 
 

A szakszervezetünk által képviselt kollégák bűnügyi technikus munkakörre vonatkozó munkaköri 
leírást vettek át, mely szerint felperesek a bűnügyi technikusi munkához tartozó feladatokon túl 
többek között kötelesek szakmai irányítás és ellenőrzés mellett a személy- és tárgykörözés 
nyilvántartást, azok számítógépes rendszerben történő rögzítését, illetve visszavonását, a 
felkutatásokra a szükséges intézkedéseket megtenni a hatályban lévő körözési szabályzat 
alapján; ismeretlen tettes ellen indult eljárásban kötelesek legjobb tudásuk szerint a legrövidebb 
időn belül törekedni az elkövetők felderítésére; a nyomozás szakszerű, jogszerű és eredményes 
befejezésére, határidők betartására; a részükre kiadott bűnügyi és egyéb megkereséseket a jogi 
normák betartása mellett kötelesek határidőn belül teljesíteni. Külön feladatot képez a saját, illetve 
más hatóságok által elrendelt körözések, elfogatóparancsok bevitele a számítógépes hálózatra, 
illetőleg ezek visszavonása, a nevükre szignált közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok, 
ezek körében a rendkívüli halálesettel kapcsolatos közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátása. Kötelesek részt venni a számukra elrendelt bűnügyi akciókban, figyelő- és 
portyaszolgálatokban, valamint az elöljáró által meghatározott külön feladatok végrehajtása is a 
feladatuk. 

A Kúria határozatában rámutatott, hogy: amennyiben jogi norma (ORFK utasítás) adott munkakörre nézve meghatározza az 
ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak 
korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízói díj) kell fizetnie. További 
részletek a Kúria határozatában, itt olvashatóak. A hasonló helyzetben lévő kollégáknak javaslojuk hogy keressék 
jogászainkat, akiknek elérhetősége itt tallható. 

Lapszemle: Családi pótlék - Dupla átverés 
2017. aug. 2. 
 

Nem dupla családi pótlékot ad a kormány, csak előbbre hozza a következő 
kifizetést, ami a legszegényebbeknél krízishelyzetet teremthet szeptember 
végén. – Egyszerű kommunikációs trükk a kormány részéről, amikor Rétvári 
Bence bejelenti, hogy két családi pótlékot kapnak a családok augusztusban – 
jelentette ki a Népszavának Farkas Zsombor, a Gyerekesély Egyesület elnökségi 
tagja. Farkas Zsombor ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a 8 éve nem emelt 
családi pótlék mára elvesztette vásárlóértéke negyedét, tehát a legszegényebb 
gyerekeknek ma sokkal kevesebb tanulási eszközt, cipőt, ruhát lehet venni 
iskolakezdésre a családi pótlékból, mint a Fidesz-kormány hivatalba 
lépésekor. Mindkét társadalomkutató arra emlékeztetett, hogy a leginkább rászoruló 
családokban szeptember végére „irdatlan lyuk” tátong majd az előrehozott kifizetés 
miatt, átmenetileg krízishelyzetbe kerülhetnek.  
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Farkas Zsombor emlékeztetett rá, hogy a Gyerekesély Egyesület alapítója, Ferge Zsuzsa „perverz újraelosztásnak” nevezi a jobb 
helyzetben lévőket segítő, vagyis a családi adókedvezményre épülő fideszes gyakorlatot, ami a jövő évi költségvetés 
családtámogatási rendszerét is meghatározza. 

Kitekintő: a katonák, rendőrök és hírszerzők nyugdíjának módosítására 
készül a román kormány 
2017. aug. 2. 

 
A román kormány módosítani akarja a fegyveres szervek alkalmazottainak 
nyugellátását, mivel a jelenlegi rendszer tarthatatlanná vált - erősítette meg Liviu 
Dragnea, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, a 
kormánykoalíció vezetőinek ülése után - írja a Jogi Fórum. Dragnea szerint egyetlen, 
már megállapított nyugdíj sem fog csökkenni, de azok a katonák és rendőrök, akik a 
jogszabály hatályba lépése után vonulnak nyugállományba, már nem kaphatnak 
fizetésükénél nagyobb járandóságot, különleges nyugdíjukat pedig utólag már csak az 
infláció mértékében növelik, nem pedig minden, az illető ágazatot érintő béremelés 
alkalmával. 

Emlékezetes, hogy a szolglati nyugdíjrendszer átalakítására Magyarországon is sor került 
2011-ben, de  a magyar kormány - a románnal ellentétben - a korábban megállapított 
szolgálati nyugdíjakat is megadóztatta, így a szerzett és gyakorolt jogok visszamenőleges 
hatályú védelmének alkotmányos elvét figyelemen kívül hagyva összegüket lecsökkentette. 
 
 

A RÉT ülésen történt.... 
2017. aug. 2. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) júliusi ülésén a szokásokhoz híven több téma 
is napirendre került. Szó esett az állomány szolgálati esővédővel történő ellátásának 
helyzetéről, a kétszeres szankcionálás gyakorlatáról, azaz, hogy egyazon cselekmény 
miatt a büntetőjogi felelősségre vonás mellett, pontosabban azt követően fegyelmi 
marasztalásra is sor kerül, a fegyveres biztonsági őrök béremelésének problémáiról, az 
ORFK és a Telekom között létrejött szerződésről, és az első tiszti kinevezésre évek óta 
váró kollégák problémájáról. A határrendészeti feladatok ellátásnak megkönnyítése 
érdekében az FRSZ kezedeményezte a közterületre átirányított Nissan Pathfinder 
terepjárók visszahelyezését a külső határokra. 

A RÉT ülésen történtekről szóló részletes beszámolónk az innen letölthető főtitkári 
tájékoztatóban olvasható. 
 
 
 
 

Társadalmi szerepvállalás: bűnmegelőzés és drogprevenció 
2017. aug. 1. 

 
Hosszabb előkészítői munka után létrehozták a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, amely elnökének Orgovány Zoltán 
nyugalmazott rendőr alezredest - az FRSZ Fejér megyei elnökét - bízta meg a 
közgyűlés, írja a Dunaújváros Online. Mint azt Orgovány Zoltán elmondta, korábban 
már létrehozták a kábítószerügyi fórumot, de ehhez most hozzá társították a 
bűnmegelőzési feladatokat, amely elsősorban a vagyonvédelemre fókuszál. Egy 
társadalmi igény merült fel arra, hogy hangsúlyt fektessenek ezen problémákra. A 
városnak van kábítószerügyi és bűnmegelőzési stratégiája egyaránt, de frissíteni, 
aktualizálni kell, és ezt hivatott szolgálni a fórum. További részletek itt és itt. 
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2017. július  

4 GB nyári adat Vodafone flottásoknak! 
2017. júl. 7. 
 

A Vodafone számára flottás ügyfelei elégedettsége kiemelt fontosságú, ezért 
Nyári Adat promóciónk keretében az Ön flottájában minden egyedi tarifás 
ügyfélnek díjmentesen elérhetővé teszünk 4 GB extra leforgalmazható 
adatmennyiséget. Célunk, hogy minden munkavállaló értesüljön az új, díjmentes 
internetezési lehetőségekről. Promóciónk keretében minden egyedi tarifás flottás 
ügyfelünknek díjmentesen biztosítunk 4 GB adatot, mely bárhol az EU-ban 
felhasználható. A 4GB Nyári Adat opció július 31-ig aktiválható, egyedi flotta 
tarifákhoz*, előfizetésenként egyszer. Az opció az aktiválástól számítva 30 napig 

él. Az aktiválás után a promócióból hátralevő napok száma a netinfo.vodafone.hu oldalon követhető. Az ajánlat minden egyedi tarifás 
meglévő és új flottás ügyfelünk részére elérhető. Az aktiválás folyamatáról bővebb információ az innen letölthető 
tájékoztatóban olvasható. 

 2017. június  

KÜLFÖLDI UTAZÁSHOZ VÁLASSZA A VIENNA LIFE UTASBIZTOSÍTÁSAIT, 
20%-os LIGA kedvezménnyel 
2017. jún. 28. 
 

Nyaralását tervezi? Ne feledkezzen meg biztonságáról sem, most minden LIGA tag 
és családtagjai kiemelt, 20%-os kedvezménnyel kötheti meg a Vienna Life Biztosító 
kétféle utasbiztosítását. Akár a környező országokba, akár a világ távoli pontjára utazik, 
utasbiztosításainkkal védelmet élvezhet többek közt betegség és baleset esetén. De a 
biztosítási védelemnél most még többet is nyerhet: utasbiztosítási ügyfeleink között 
minden nyári hónapban kisorsolunk egy GoPro kamerát, augusztus végén pedig a fődíjat, 
egy Vespa robogót! Részletek: viennalife.hu/nyari-nyeremenyjatek 

Hogyan kérheti a 20%-os kedvezményt? Kösse meg online! Használja  a  LIGA-s  20%-
os  kedvezménykódját!  Kösse  meg  online  utasbiztosítását  awww.viennalife.hu  oldalon keresztül, és írja be a LIGA kódot a 
„Kedvezménykód” mezőbe. A kedvezménykód kizárólag Horizont és Hori- zont Prémium utasbiztosítás vásárlása esetén érvényes, 
2017. szeptember 30-ig. Fotózza le kódját, hogy egész nyáron használhassa, akár többször is! (A LIGA kód az FRSZ helyi 
tisztségviselőitől vagy a KKI-tól tudtható meg.) További részletek az innen letölthető szóróanyagban. 

Szabadon igényelhető beutaló Harkányban: július 18-tól 25-ig! 
2017. jún. 27. 

 
 

Váratlan családi okok miatti visszalépés következtében szabaddá vált 
Harkányi üdülőnkbe egy beutaló, a július 18-tól 25-ig tartó turnusba. Akinek 
még nem késő, keresse üdültetési előadónkat. További részletek itt. 
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Lapszemle: a pedagógusi és ápolói illetményekről, valamint a 
nyugellátások melletti munkavégzésről 
2017. jún. 22. 

 
 „2018. január 1-től a garantált bérminimum 180 ezer forint felett lesz, vagyis 
egy főiskolát végzett, pályakezdő pedagógus kevesebbet fog keresni, mint egy 
szakmunkás” - mondta Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének 
elnöke - további részletek a szakszervezetek.hu cikkében. 

A héten robbant a hír, hogy kórházi osztályt kellett bezárni amiatt, mert az 
ápolók a kimerítő ápolói munka helyett a közeli bútoráruháznál kezdtek 
dolgozni. A pénzcentrumhu utánajárt, hogy mennyivel kereshetnek többet az 
egykori ápolók a karrierváltással. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 
legfrissebb adatai szerint az ápolók, szakápolók alapbére 139 ezer forint. Erre 
természetesen rájönnek még a pótlékok, kiegészítések, illetve sokan másodállást is 
vállalnak a megélhetésért, így az itt dolgozók teljes keresete bruttó 197 ezer forint. Az 

Ikeánál az átlagos bruttó alapbér 202 ezer forint a nem vezető beosztású áruházi dolgozók körében. 2017. július 1-jén hatályba lép 
a közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről szóló új törvény. Az új törvény alkalmazása előtt célszerű megismernünk a nyugdíj melletti 
munkavégzésre vonatkozó, 2017-ben hatályos rendelkezéseket. A nyugdíjguru.hu cikke azt a kérdést járja körbe, hogy milyen 
szabályok vonatkoznak a nyugdíj és hasonló ellátások melletti munkavégzésre 2017-ben. 

Lengyel, cseh, szlovák és magyar rendőrszakszervezetek együttműködése 
2017. jún. 21. 

A múlt héten Pozsonyban az FRSZ vezetői találkoztak a lengyel, a cseh, és a 
szlovák rendőrszakszervezetek vezetőivel annak érdekében, hogy az országaik 
közötti „Visegrádi négyek” együttműködésre figyelemmel elindítsák a 
rendőrszakszervezetek közötti együttműködést is. A konferencia végén a felek 
zárónyilatkozatban rögzítették közös céljaikat. Ebben – egyebek mellett – 
kiemelték, hogy az országaik belső biztonságáért felelős rendőrök és rendőrségi 

alkalmazottak bérezésének és munkakörülményeinek javítására irányuló igyekezeteket a jövőben együttesen végzik és egymást 
kölcsönösen támogatják. A zárónyilatkozat itt olvasható, képek a belső oldalon. 

Javaslatok a Hszt. módosítására 
2017. jún. 20. 
 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2017. június 16-ai ülésén a 
Belügyminisztérium ismertette az érdekképviseletekkel a Hszt. módosítására 
vonatkozó elképzeléseit. A javaslat elsődlegesen a 2018. január 01-jei 
illetményemelés szabályainak kialakítására irányul, de ezen felül a szolgálati törvény 
számos más rendelkezését is érintené a módosítás. E körbe tartoznak a rendvédelmi 
egészségkárosodási ellátással összefüggésben a Becsületbíróság összehívására 
vonatkozó szabályok, a hivatásos állomány tagja által elektronikus dokumentumban 
teendő nyilatkozatok pontosítása, a gyermekgondozás céljából igénybe vett 
illetmény nélküli szabadságon lévők esetén a fizetési fokozatban történő egyszeri 
előresorolás alapjának megteremtése, a kiemelt készenlét tartalmi módosítása, a 
méltatlansági eljárás egyes szabályainak és határidejének a fegyelmi eljáráshoz 
igazítása, a Becsületbírósághoz fordulás fegyelmi eljárásban kiszabható jogviszony 
megszüntetés fenyítés esetén, a kárfelelősséghez kapcsolódó egyes szabályok 
pontosítása, a címzetes rendfokozatra vonatkozó rendelkezések kiegészítése. 

Az FRSZ a törvény-módosítás sarkalatos pontjának az illetmények emelésével kapcsolatos szabályokat tartja. A 
minisztériumtól eltérően változatlanul szükségesnek tartjuk az évek óta változatlanul 38.650,- Ft-os illetményalap honvédségi 
hivatásos állomány illetményalapjával azonos mértékben történő meghatározását mely 2018-ban 43.110,- Ft lenne. Az illetményalap 
évenkénti emelése azon – egyre nagyobb létszámot képviselő – hivatásos állományúak esetében is garantálná az illetmény 
emelkedését, akik a 100 %-os bérbeállás miatt már nem részesülnek abban. Ez a létszám a Hszt. módosítás előterjesztésében 
leírtak szerint is több ezres nagyságrendű: 2017-ben közel 12.000 fő rendvédelmi hivatásosnak egyáltalán nem, vagy 5 %-nál kisebb 
mértékű volt a bérnövekedése.  
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A kiemelt készenlét szabályainak pontosítását az FRSZ is kezdeményezte, emellett azonban több más javaslatot is 
megfogalmaztunk korábban, melyek mindegyikét továbbra is fenntartjuk. Ezekről itt található bővebb információ. 

A Hszt. módosítással kapcsolatos FRSZ javaslat itt olvasható. E mellett közzétesszük a BÉT Munkavállalói Oldalával 
közösen előterjesztett javaslatunkat is. 

Elképesztően túlzsúfolt szállásról, gyatra étkezésről és 15 órás 
fagyoskodásról írt panaszt a határra kivezényelt tiszt 
2017. jún. 20. 
 

Tavaly novemberben szolgált a déli határkerítésnél az a tiszt, aki előbb 
szolgálati panaszt nyújtott be a vezérkari főnökhöz, majd annak elutasítása 
után be is perelte a honvédséget - írja a 444.hu. Azt állítja,  egyszerűen nem igaz, 
amit a honvédség kommunikált, hogy minden rendben van a „határ menti feladatok 
ellátása” körül, félrevezetik az állományt és a közvéleményt is. Ahogy írja, a 
problémák letagadása aláássa az állomány hangulatát, közérzetét, motivációját, 
visszaél az emberek  kiszolgáltatottságával, tűrőképességével és türelmével. A 
határra kirendelt önkéntes tartalékos tiszt „Jelentés a »végekről« avagy a 
»táborlakókról«” elnevezésű panasza hosszan sorolja, hogyan (egyebek között 
elhelyezés, étkezés, a szállítás, egészségügyi ellátás) sértik meg a katonák emberi 
méltóságát és a jogszabályokat.  

Miután önkéntes tartalékos, egy hónappal korábban megküldték neki a behívót, de 
abban nem jelölték meg, hogy hova vezénylik, mi lesz a beosztása és a munkaköre, 

és hiába kérdezett erre rá, nem kapott választ. A tíznapos felkészítés után indították a határra, de csak aznap árulták el, hogy hova. 
Egy kis Bács-Kiskun-megyei településre érve még aznap, szolgálatra felkészítés vagy parancskihirdetés nélkül 12 órás, éjszakai 
„őrszolgálatba” osztottak be. További részletek a 444.hu cikkében. 

Felemás béremelés a BRFK fegyveres biztonsági őreinél 
2017. jún. 19. 

 
A fegyveres biztonsági őrök megosztottsága (közalkalmazott-munkavállaló, és az 
abból eredő eltérő bérezés: pl. rendvédelmi ágazati pótlék) sajnos örökzöld 
probléma, melynek megoldásához a kormányzat évek óta nem hajlandó 
költségvetési fedezetet biztosítani a rendőrség számára. Ennek ellenére 
információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság fegyveres biztonsági őri 
állománya egy része a közelmúltban kb. 30.000 Ft béremelésben részesült. 
Sajnos azonban az illetményemelésből voltak, akik kimaradtak. Az okok 
tisztázása érdekében megkereséssel fordultunk az ORFK-hoz és 
tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy a bérrendezés milyen 

szempontok szerint és hány főt érintően valósult meg, illetve hány fő nem részesült és milyen indokkal az 
illetményemelésből. Tájékoztatást kértünk arról is, hogy más rendőri szerveknél is történt-e a BRFK-hoz hasonló FBŐ-s béremelés. 

LIGA Szakszervezetek üdülési kedvezményei FRSZ tagoknak 
2017. jún. 17. 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a LIGA Szakszervezetek kedvezményes 
üdülési ajánlatait. A választék bőséges, szerepel benne a Szigetszentmártoni 
horgásztanya, mely a LIGA Vas és Fémipari szövetség üdülője, a Főtáv Dolgozók 
Szakszervezetének Gárdonyi, Sástói és Berekfürdői üdülőháza, egy Tiszacsegei 
táborhely,   egy Abádszalóki hétvégi ház, egy Mezőkövesdi apartmanház, egy 
Balatonberényi panzió, valamint a Balatonalmádiban lévő pedagógus 
üdülő. További részletek az innen letölthető tájékoztató anyagban. 
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Minden LIGA szakszervezeti tag kedvezményesen tankolhat a MOL 
kutaknál (javított igénylőlappal!) 
2017. jún. 17. 

 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LIGA és a MOL közötti megállapodás alapján 
MOL-LIGA kedvezménykártya igényelhető. Az új generációs kártya plusz 
szolgáltatása az, hogy nem igényel előre pénzfeltöltést, hanem azonnali vásárlási 
kedvezményt biztosít a mindenkori kútárból a kártya felmutatása esetén. A kártyákat 
a MOL ingyenesen gyártja le és postázza, az birtokosának 6,- Ft kedvezményt fog 
biztosítani a mindenkori kútárból, valamint plusz 1 multipontot. A kártyaaktivitás 
függvényében a későbbiekben további kedvezmények és akciók is elérhetőek 
lesznek. Első körben 2017. július 03-ig lehet igényelni a MOL kártyát, amelyet a 
legyártás után várhatóan szeptember hónapban kapnak kézhez tagjaink, postai úton. 

A kedvezmény igénybevételéhez a mellékelt igénylőlapot 2017. július 03-ig kell 
kitöltve, aláírással ellátva, egy eredeti példányban megküldeni az FRSZ 
Központi Koordinációs Irodájának futárszolgálattal (ez esetben a címzés: FRSZ 
KKI Budapest), vagy postai úton a 1388 Budapest, Pf.52 levelezési 
címünkre. Kérjük tagjainkat, hogy lakcímüket pontosan és olvashatóan tüntessék fel 
az igénylőlapon, mert a kártyákat az ott megadott címre fogja a MOL postázni. Kérjük 
továbbá, hogy az igénylőlapon ne a rendőrségi belső, hanem a civil életben használt 
e-mail címet adják meg. Tolmácsoljuk továbbá a LIGA azon kérését, hogy csak azok 
igényeljenek kártyát, akik a MOL benzinkutaknál ténylegesen tankolnak, mert további 
kedvezményeket csak akkor tudunk majd igénybe venni, ha az igénylők a kártyákat 
valóban használják. Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy hibásan vagy 
hiányosan kitöltött, továbbá a fenti határidőn túl, vagy nem eredetben beérkező 

igénylőlapok esetében nem tudjuk garantálni a MOL kedvezménykártya biztosítását. Letöthető 
anyagok: tájékoztató és igénylőlap 

Tagjaink a LIGA kártya kiosztása előtt is igénybe vehetik az OTP kiemelt 
kedvezményeit! 
2017. jún. 9. 
 

A LIGA Szakszervezetek elnöke, Mészáros Melinda asszony és Kovács Antal OTP 
vezérigazgató-helyettes együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében a 
LIGA tagkártyával rendelkező Tagjaink maximális kedvezményt kapnak az OTP 
Bank termékeinek kondícióiból mind a kamat, a díj és a jutalék, vagy hitelhez 
kapcsolódó egyszeri díjak terén, sőt az OTP Pénzügyi Pont tanácsadóin keresztül 
további 0,25% kamatkedvezmény is elérhető a lakáscélú hitelek esetében. A LIGA 
szakszervezeti konföderáció tagjaként már megigényeltük valamennyi FRSZ tag számára 
a LIGA-kedvezménykártyát. Az OTP által biztosított kedvezmény igénybevételével 
azonban tagjainknak nem kell megvárniuk a kedvezménykártyák kiosztását, mivel 
már egy tagsági igazolással is élvezhető a kiemelt kedvezmények melletti 
bankolás.  

Az innen letölthető igazolási kérelmet kitöltve és aláírással ellátva Központi 
Koordinációs Irodánknak kell (emailben, faxon vagy postai úton) megküldeni, mely 
azt az igazolási záradék kitöltése után továbbítja a LIGA OTP ügyekben illetékes 
kapcsolattartójának: Trembulyák Péter úrnak (tel.: 06-70-455-
0776, Trembulyak.peter@liganet.hu ). A LIGA a kérelmező elérhetőségeit átadja az 
OTP illetékes ügyintézőjének, aki vagy megkeresi a tagot vagy megadja, hogy melyik 
bankfiókba kell befáradnia a szerződés megkötéséhez.  

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a fentiek szerinti OTP kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges szerződéskötést nem a bankfiókokban kell elindítani, 
hanem az FRSZ Központi Koordinációs Irodájánál, a fentiekben írt eljárással. 

Kiemeljük továbbá, hogy az OTP kedvezményeket nem csak az új, hanem az OTP Bank jelenlegi ügyfelei is igénybe vehetik! 
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Növekvő üzemanyag kedvezmény MAKASZ-MOL Green kártyával! 
2017. jún. 9. 
 

2017. május 01-je óta megemelt kedvezményekkel tankolhatnak tagjaink a 
MAKASZ-MOL Green kártyával! A kedvezmények az alábbiak szerint alakulnak: 

 15,-Ft/l kedvezmény bármely üzemanyag vásárlásakor a MOL Green 
autópályás törzskutakon, 
 10,-Ft/l kedvezmény a MOL Green teljes törzskuti hálózatában a MOL EVO 
NEO benzin és dízel prémium üzemanyagok árából, 
 7,-Ft/l kedvezmény a 95-ös benzin, a Diesel és az XXL Diesel, valamint a MOL 
eco+ Autógáz és a CNG üzemanyagok árából, az összes MOL Green törzskúton. 

A kártya ingyenes, a regisztrációt követően postázzák. További tudnivalók itt! 

MKKSZ: sztrájkra készülnek a közszolgálati dolgozók 
2017. jún. 7. 

 
Sztrájkot hirdet július 17-re a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), ha nem tud megállapodni a 
kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak 
béremeléséről a kormánnyal - jelentették be az MKKSZ  képviselői kedden 
Budapesten, sajtótájékoztatón.  Boros Péterné, az MKKSZ elnöke elmondta, a 610 
ezer állami munkavállalóból mintegy 200 ezren 8-10 éve nem kaptak béremelést, az 
ő érdekükben kezdte most meg a szervezet a Magyar Államkincstár országos, 
megyei és munkahelyi szakszervezeteivel együtt a sztrájk előkészítését. 
Hangsúlyozta ugyanakkor, továbbra is szeretnének tárgyalni a kormánnyal, és elérni, 
hogy a költségvetési törvény elfogadásáig találjanak forrást a béremelésre. Azt 
követelik, hogy azon közszolgálati alkalmazottak, akiket nem érint 2017-ben központi 
bérintézkedés, illetve akik saját ágazatukra, szakmai területükre vonatkozó 
bérintézkedésekből kimaradtak és nem tartoznak életpályatörvény hatálya alá, 

részesüljenek alapbérre megállapított bérkiegészítésben. Ennek mértéke három év alatt érje el az 50 százalékot, 2017-es mértéke 
pedig egyezzen meg a bérminimum idei százalékos növekedési mértékével - ismertette az MKKSZ elnöke. 
 

2017. május  

MRK családi nap június 10-én, Debrecenben 
2017. máj. 30. 

 
2017. június 10-én kerül megrendezésre a Debreceni Sportcentrum Debrecen, Oláh Gábor 
utca 5. sz. alatt a III. MRK családi nap! A III. MRK Rendvédelmi Családi nap a Magyar 
Rendvédelmi Kar tagszervezeteinek állománya és közvetlen családtagjaik részére szervezett 
kulturális-, sport-, valamint szakmai ismertető-, közösségépítő- és szórakoztató programokat 
tartalmazó rendezvény. A rendezvény célja, hogy a tagszervezetek munkatársai és közvetlen 
családtagjai számára interaktív rekreációs programot biztosítson, amelynek során 
megismerkedhetnek az egyes szervek rendvédelmi tevékenységével és az ehhez kapcsolódó 
rendszeresített eszközökkel, módszerekkel. A rendezvény programjaiban a szakmai 
ismeretbővítés és a kikapcsolódás mellett kiemelt szerepet kap a rendvédelemben dolgozók 
családösszetartó egységének támogatása, az egészségmegőrzés, a prevenció és a sportos 
életmódra nevelés, valamint a gyermekeknek szóló programok szervezése. A fő rendezvényeket 
követően 14:00 órától a Sportcentrum melletti található állatkert ingyenesen lesz látogatható a 
családi nap részvevői számára.  A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött! 

További információ itt!  
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Közös szakszervezeti javaslat a Hszt. módosítására 
2017. máj. 24. 
 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) Munkavállalói Oldalát alkotó rendvédelmi 
szakszervezetek közös javaslatot terjesztettek elő a belügyminiszter számára. 

A kezdeményezés a hivatásos állomány illetményrendszerét illetően kiterjed a 
rendvédelmi dolgozókra irányadó illetményalap emelésére, a szolgálati időpótlék 
2018. január 01-ei bevezetésére, a bértábla besorolási problémáinak feloldására, a 
pótlékrendszer felülvizsgálatára, a kiemelt készenléti pótlék jogi szabályozásának 
módosítására, a túlóra pénzbeli megváltásának 2019-ben életbelépő tilalmának 
feloldására, valamint a címzetes rendfokozat eltörlésére. 

Fentieken túl javasoltuk a rendvédelmi ágazati pótlék mértékének további 10 %-kal 
történő emelését a közalkalmazottaknak, és kiterjesztését az ágazatban dolgozó 
kormánytisztviselők és munkavállalók számára, valamint kezdeményeztük a 

cafetéria adójának munkavállalói átvállalását, és az összes választható elem – köztük a lakáshitel, mint választható elem 
visszaállítását is. Indítványoztuk a a nyugdíj előtti rendelkezési állomány rendszerének módosítását, a szakszervezeti jogok 
helyreállítását, a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályainak felülvizsgálatát, továbbá a szolgálati járandóság új 
alapokon történő bevezetését.  A javaslat, melyet az FRSZ mellet az FBVSZOSZ, a BRDSZ, az NSZÉSZ, a HTFSZ, az FTSZ, az 
RKDSZ, és az RSZV írt alá, itt olvasható. 

Megújult adatopciók a Vodafone flottában 
2017. máj. 24. 
 

Netezz gondtalanul flottásként is! A Vodafone megújult adatportfóliójában már 
5GB-os opció is elérhető. Kiegészítő adatopció minden egyedi flotta tarifához 
elérhetők. A vásárolt opciók a beépített adatforgalmon felül, tarifával azonos 
feltételekkel használhatóak fel. Megújultak az ügyfélszolgálaton és interneten 
keresztül aktiválható opciók, melyek egyszeri és havonta megújuló formában 
érhetőek el (Egyszeri és Megújuló Extra Adat opciók). Elérhetőek új, 2 év határozott 
idejű kiegészítő adatopciók készülékkedvezményes és készülék vásárlás nélküli 
formában is (Surf opciók). Az ajánlat részletei az innen letölthető tájékoztatóban. 
 
 

LIGA kedvezménykártya tagjainknak! 
2017. máj. 24. 

 
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy hamarosan új kedvezményekkel bővülnek 
szolgáltatásaink. Tagjaink számára ugyanis megrendeltük a LIGA Szakszervezetek 
megújuló konföderációs kártyáját. A LIGA-kártya több előnnyel is jár majd. 

Egyrészt, újabb kedvezményeket tudunk biztosítani tagjaink számára: az első új 
kedvezmény az OTP Bank számlevezetési csomagja lesz. A LIGA elnöke, 
Mészáros Melinda asszony és Kovács Antal OTP vezérigazgató-helyettes 
együttműködési megállapodást írt alá május másodikán, amelynek értelmében a 
LIGA tagkártyával rendelkező tagjaink maximális kedvezményt kapnak az OTP 
Bank termékeinek kondícióiból mind kamat, díj és jutalék, vagy hitelhez kapcsolódó 

egyszeri díjak terén.  

Idén tavasszal szintén aláírásra került a MOL-LIGA megállapodás, melynek alapján a MOL benzinkutakon 6 forint kedvezményt 
élvezhetnek tagjaink. 

A LIGA-kártya jelentősen meg fogja könnyíteni a különböző kedvezmények igénybevételét is. A meglévő kedvezményeket ugyanis 
a LIGA fokozatosan az új kártyához rendeli. A LIGA-kártya ki fogja váltani a papíralapú tagsági igazolásokat, melyek bemutatása 
jelenleg például a Vodafone boltjaiban és a Raiffeisen fiókjaiban a kedvezményes szerződés megkötésének feltételét képezik. 
További részletek az innen letölthető főtitkári körlevélben. 
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SZABAD NYÁRI BEUTALÓK AZ FRSZ APARTMANJAIBA! 
2017. máj. 24. 
 

Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét. hogy a nyári főszezoni beutalók igénylési 
határidejének lejártával Hajdúszoboszlón és Harkányban található 
apartmanjainkban is maradtak kiadatlan helyek. Üdültetési Szabályzatunk 
szerint az előzetes jelentkezési határidő lejártát követően visszamaradt 
beutalók szabadon igényelhetővé válnak. A regisztráció a továbbiakban 
jelentkezési sorrendben történik! 

A beutalók térítési díja (a résztvevők számától függetlenül): FRSZ tagok és LIGA 
szakszervezeti tagok számára 40 ezer Ft/turnus/apartman, FRSZ tagsággal nem 
rendelkező rendőrségi dolgozóknak 45 ezer Ft/turnus/apartman. A beutaló térítési 
díja nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót! A 
turnusok 7 naposak, keddtől keddig tartanak. Teljes körűen felszerelt apartmanjaink 
egyidejűleg 5 fő számára biztosítanak szálláslehetőséget. 

FRSZ javaslatok a Hszt. módosítására, az illetmények emelésére, a 
munkafeltételek javítására 
2017. máj. 24. 
 

Az FRSZ újabb javaslatcsomagot terjesztett elő a belügyminiszter számára. 
Kezdeményezéseink között első helyen szerepel a rendvédelmi hivatásos 
állomány illetményalapjának felzárkóztatása a 
honvédek illetményalapjához. Emlékezetes, hogy a két szféra új 
életpályamodelljét 2015-ben egyidejűleg vezette be a kormányzat, melynek során 
kilátásba helyezték, hogy a katonák, rendőrök és más rendvédelmi dolgozók 
illetménye az első évben 30 %-al, utána pedig 2019-ig évente 5-5 százalékkal 
emelkedik. Ez az ígéret, bár azóta is folyamatosan hangoztatják, nem valósult 
meg! Az idei évben már 10 ezer rendőr (a tiszthelyettesi állomány több mint 
egyharmada) maradt ki az emelésből, és a jogi szabályozás sajátossága miatt 
ez a szám jövőre akár a duplájára is emelkedhet. Ugyanakkor a kormányzat a 
rendőröket ismét másodrendű közszolgaként kezeli, mivel csak a katonák 
illetményalapját emeli. Azt viszont az életpálya bevezetése óta folyamatosan minden 
évben, így a tervek szerint jövőre is növelik. Amennyiben a költségvetési törvényt 
jelen formájában fogadják el, akkor 2018. január 01-jétől a rendőrök illetményalapja 
már 11,5%-al fog elmaradni a honvédekétől. Mindezt az FRSZ alaptalan 
különbségtételnek ítéli, ezért javasoljuk az illetményalapok kiegyenlítését, különös 
tekintettel arra is, hogy az évek óta folyamatosan fennálló és egyre fokozódó 
migrációs nyomás feltartóztatása a rendőrség teljes személyi állományától fokozott 
helytállást követel, melynek kollégáink maradéktalanul eleget is tesznek!  

Fentieken túl számos más, a rendőrség valamennyi állommánycsoportját 
érintő, helyzetük javítására és illetményük emelésére irányuló javaslatot is 
megfogalmaztunk, melyek részletesen itt olvashatóak. 

Emlékezetes, hogy a napokban a BÉT munkavállalói oldalát alkotó 
rendvédelmi szakszervezetekkel közösen több sarkalatos szabályozási 
indítványt terjesztettünk elő. Az abban leírtakat a Független Rendőr 

Szakszervezet maradéktalanul támogatja, illetve azok legtöbbjét önálló javaslatként mi fogalmaztunk meg korábban a 
Belügyminisztérium irányába. Fenti javaslatainkat a BÉT munkavállalói oldal előterjesztésében, valamint a korábbi 
megkereséseinkben foglaltakon felül, illetve azokat kiegészítve tettük meg. 
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Egészségre ártalmas tartálykocsi ellenőrzés a határon 
2017. máj. 24. 
 

A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzat szerint a határon átjövő tehervonatok 
tartálykocsijait is ellenőriznie kell a rendőrségnek. Az átvizsgálás során a tartályok 
tetejére is fel kell mászni. Ez télen balesetveszélyes a megcsúszás kockázata miatt. 
Amennyiben pedig a tartály plombája sérült, úgy a fedelet fel kell nyitniuk és bele kell 
nézniük a belsejébe. Ez a munkafázis viszont a tavasztól őszig tartó időszakban 
jelent munkabiztonsági kockázatot, főleg nyáron, a melegebb időjárási körülmények 
között a tisztítatlan tartályokból felszabaduló, az egészségre akár ártalmas 
gőzök/gázok belélegzése miatt. Az ellenőrzést ugyanis a tartály minősítési jelzésére 
tekintet nélkül el kell végezni. Az FRSZ véleménye szerint a probléma megoldását 
az jelentené, ha a tartályba történő behajolást kiváltó munkaeszközzel (pl. 
endoszkóp) látnák el a feladat elvégzésére kötelezett állományt, illetve ha az említett 
munkavédelmi eszközök a munkavégzési helyen a dolgozók számára elérhetőek 

lennének. A nélkül a feladat ellátása egészségre ártalmas, kockázatos, veszélyes! Mindezek alapján kezdeményezte az FRSZ az 
ORFK személyügyi főigazgatójánál a munkavédelmi szempontból kiemelt fontosságú probléma soron kívüli kivizsgálását, 
és a szükséges intézkedések megtételét. 

Az egyik fülén be, a másikon pedig kiengedte a BM az FRSZ javaslatait, 
ezért megismételjük azokat! 
2017. máj. 23. 

 
Süket fülekre talált az FRSZ azon javaslatcsomagja, amelyet még idén január 
végén terjesztettünk elő a Belügyminisztérium számára.  11 pontba foglalt 
kezdeményezésünkben az azonnali intézkedést igénylő problémákat szedtük 
csokorba. Javaslataink kiterjedtek az illetmények emelésére, az életpálya 
lakáspillérének működéséhez szükséges fedezet biztosítására, a cafetéria 
szabályok módosítására, a fizikai felmérés életkori határát felemelő jogszabály 
felülvizsgálatára, a 12 alkalomra szóló kedvezményes utazási utalvány ellátotti 
körének ügyintézői munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra történő 
kiterjesztésére, a HRK ügyeletesek besorolási problémájának rendezésére, a KR 
Légirendészeti Szolgálatnál helikoptervezető és fedélzeti szolgálattevő beosztást 
betöltő kollégák illetményének rendezésére, az RSZKI tanulóidő sorkatonai szolgálat 
idejére eső időtartamának sorkatonai szolgálatban eltöltött időként történő 
elismerésére.  

Javaslataink indokoltságát a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) április 10-ei ülésén elhangzottak is alátámasztották. Ekkor 
váltak ugyanis ismertté az idei illetményemelés valós számai. Ezek szerint a rendőrségen 10 ezer hivatásos és 3 ezer más 
jogviszonyban foglalkoztatott nem kapott egyetlen forint emelést sem 2017-ben. Mindezekről részletesebb információ itt 
olvasható. 

Bár a kormányzat a munkából élők költségvetésének nevezi a 2018-as büdzsé tervezetét, abban nyomát sem találjuk a rendőrségi 
közalkalmazottak és munkavállalók béremelésének. A hivatásos állomány számára ugyan az illetmények 5 %-os emelését ígéri a 
kormányzat, de ennek valóságalapját erőteljesen kérdésessé teszi az a tény, hogy az idei évre ígért ugyan ilyen mértékű emelésből 
is kimaradtak 10 ezren! 

Mindezek okán ismételten megkereséssel éltünk a belügyminiszter irányába azt tudakolva, hogy milyen intézkedéseket tett 
a minisztérium az FRSZ által jelzett problémák megoldása érdekében. 
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RÉT ülés: döntéselőkészítés alatt áll a közalkalmazottak és munkavállalók 
illetményemelése 
2017. máj. 16. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) tegnapi ülésén az FRSZ által felett 
kérdésre válaszolva az ORFK képviselői úgy nyilatkoztak, hogy a közalkalmazotti és 
munkavállalói állomány illetményemelése ügyében „jelenleg vezetői döntés-
előkészítés van folyamatban.” Kérdésünket egyébként annak kapcsán fogalmaztuk 
meg, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2017. április 
24-i ülésre készített kormányzati tájékoztató szerint: „… az a döntés született, hogy 
a központi költségvetés a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelések 
teljes 2017. évi többletkifizetését támogatja. A támogatás április második hetében 
átcsoportosításra is került az intézményekhez…” Az NGM tájékoztatása szerint 
tehát a kormányzat a rendőrség számára is biztosítja az idei minimálbér, illetve 

garantált bérminimum emeléséhez szükséges költségvetési fedezetet. Ebből pedig az következik, hogy idén forráshiányra már nem 
hivatkozhat a rendőrség a trükkös béremelések indokaként. 

Fentieken túl az ülésen naprendre került a 2017. évi teljesítményjuttatás, a kötelező ügyfélkapu használat kapcsán felmerülő 
problémák, a munkaközi szünet igénybevételének körülményei, a tranzitzónában szolgáló fegyveres biztonsági őrök problémái, a 
hivatásos és fegyveres biztonsági őr állományra vonatkozó biztosítás meghosszabbítása, a rendőrnapi munkavégzés elszámolásbeli 
különbségei, a Készenléti Rendőrség által kiírt pályázattal kapcsolatos problémák, valamint ORFK és a Telekom közötti szerződés 
ügye. Mindezekről részletes beszámoló olvasható az innen lettölthető főtitkári tájékoztatóban. 

Tájékoztató a tagdíjminimumra történő beállásról 
2017. máj. 15. 
 
Tisztelt Tagjaink, és Tisztségviselőink! 

 Tájékoztatlak benneteket, hogy Megyei Elnöki Értekezletünk (MEÉ) legutóbbi ülésén hozott határozatával – 2017. június 01-jétől 
kezdődő hatállyal – elrendelte a tagdíjminimumnál kisebb összegű tagdíjat fizetők tagdíjának tagdíjminimumra történő felemelését. 

A hivatásos állomány az új Hszt. 2015. évi hatálybalépése óta jelentős illetményemelésben részesült. Idén januárban a kormányzat 
számottevően megemelte a minimálbér és a garantált bérminimum összegét is, ami a rendőrség rendkívül alacsony bérszínvonala 
miatt a közalkalmazotti és munkavállalói állomány nagy részét érintette. Ezeket a változásokat azonban a tagdíjak sok esetben nem 
követték, így azok egyre inkább elmaradtak a tényleges illetmény után fizetendő összegtől. A helyzet rendezése érdekében döntött 
úgy a MEÉ, hogy 2017. június 01-jétől a tagdíjminimura állítsuk be azoknak a tagdíját, akik ez ideig kisebb összegű tagdíjat fizettek 
be. Ez: 

a) közalkalmazottak és munkavállalók esetében: 

 az alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben (például takarítónőként, segédmunkásként, 
stb.) foglalkoztatottaknál a 127.500 forintos minimálbér 0,8%-át, azaz 1.020,- Ft-ot, 

 a középfokú, vagy annál magasabb iskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottaknál a 161 ezer 
forintos garantált bérminimum összegének 0,8 %-át, azaz 1.288,- Ft-ot, 

b) hivatásosok estében a Hszt. szerinti legkisebb, 188.655,- forintos tiszthelyettesi beosztási illetmény 0,8 %-át, azaz 
1.453,- Ft-ot jelent. 

  

A tagdíjának helyességét mindenki könnyen ellenőriheti. A hivatásosoknak a beosztási illetmény, a munkavállóknak a pótlékok nélküli 
munkabér, a közalkalmazottaknak pedig a Kjt. bértáblája szerinti illetmény, a garantált bérminimumra kiegészítés és a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész együttes összegének 0,8%-a a befizetendő havi szakszervezeti tagdíj. 

Mi a tag teendője a tagdíjminimumra történő beállással kapcsolatban? 

 Aki korábban is a fenti számítás szerint fizette a tagdíját, annak nincs semmiféle teendője. 
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 Aki az FRSZ-nek adott csoportos beszedési megbízással fizeti a tagdíját, csak abban az esetben van teendője, ha a 
megbízásában meghatározott levonási felső összeghatár kisebb a tagdíjminimum összegénél. Ez esetben a csoportos 
beszedési megbízást módosítani kell, mely esetben a levonási összeghatárt hivatásosok estében 5 ezer, közalkalmazottak 
és munkavállalók esetében 3 ezer forintban javasoljuk meghatározni, de annak mindenképpen el kell érni az érintett tagra 
irányadó tagdíjminimum összegét. A módosításhoz szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy beszerezhető 
tisztségviselőinktől. A módosítás megtörténtéig a havonkénti csoportos beszedés során az FRSZ a felső összeghatárig vonja 
le a tagdíjat. A jelenleg érvényes csoportos beszedési megbízásban meghatározott levonási összeghatárról helyi 
tisztségviselőink, vagy Központi Koordinációs Irodánk tud tájékoztatást adni. 

 Aki saját maga utalja, vagy postai csekken, illetve a tagszervezet házipénztárába fizeti a tagdíját, annak a továbbiakban a 
foglalkoztatási jogviszonya szerint irányadó tagdíjminimumnak megfelelően kell fizetnie a tagdíját. 

 Aki azt észleli, hogy a számára ténylegesen folyósított illetményből számított 0,8%-os tagdíj összege valójában a fentiek 
szerinti tagdíjminimumot is meghaladná, attól azt kérjük, hogy szíveskedjen számunkra megküldeni a valós tagdíj összegének 
megállapításához szükséges (honlapunkról letölthető) nyilatkozatot. Ennek megtörténtéig az FRSZ jóhiszeműen a 
tagdíjminimum érvényességét vélelmezi. 

Abban a kivételes esetben, ha az FRSZ tévesen, az illetmény, vagy munkabér 0,8%-át meghaladó összegben vonná le valakinek a 
tagdíját, kérjük, hogy jelezze a hibát Központi Koordinációs Irodánknak telefonon, vagy e-mailben. Meglapozott reklamáció esetén a 
hibát soron kívül javítjuk, a tagdíjvisszatérítésre 3 munkanapon belül intézkedünk. 

Amint azt bizonyára tudjátok, szakszervezetünkben a tagdíjfizetés önbevallás alapján, a becsületkassza és az egymás iránti 
szolidaritás elvei szerint működik. A befizetett tagdíjak 40%-a visszakerül a tagszervezetekhez, ahol a tagság maga dönt a 
felhasználásról. A fennmaradó rész a központi költségvetésbe kerül, abból finanszírozzuk a jogsegélyt, az üdültetést, és sok más 
szolgáltatásunkat. Fentiekre tekintettel kérjük érintett tagjainkat, hogy öntevékenyen mozdítsák elő a tagdíjminimumra történő 
beállást, tisztségviselőink pedig ehhez adjanak meg minden szükséges támogatást. 

Megértéseteket és együttműködéseteket előre is megköszönöm! 

B u d a p e s t, 2017. május 12. 

Üdvözlettel:   Pongó Géza főtitkár sk. 

Járna, de ne jut - béremelés 150 ezer közszolgának 
2017. máj. 14. 
 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezetének (MKKSZ) MTI közleménye szerint: Az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2017. május 9-i, keddi egyeztetésén a 
Munkavállalói oldal eredetileg azt követelte, hogy  "mindazok a közszolgálati 
alkalmazottak, akiket nem érint 2017-ben központi bérintézkedés, illetve azok, akik 
a saját ágazatukra, szakmai területükre vonatkozó bérintézkedésekből kimaradtak, 
és/vagy nem tartoznak életpálya törvény hatálya alá, részesüljenek 
bérkiegészítésben. A bérkiegészítés három éves időszak alatt érje el az 50 
százalékot. A bérkiegészítés egyéni alapbérre legyen megállapítva, 2017 évi 
mértéke egyezzen meg a bérminimum 2017 évi százalékos növekedési 
mértékével." Az ülésen a munkavállalói oldal ügyvivője elmondta, hogy az elmúlt hét 
évben 32 bérintézkedési jogszabálycsomag született, ám a béremelésre váró 691 
ezer dolgozóból ezek csupán 540 ezer főt érintettek. Tehát 150 ezer fő helyzete és 
fizetése 2008 óta változatlan. Ráadásul ez a szinte számolatlanul sok döntés 
megosztotta, feldúlta a munkahelyi viszonyokat, jogtechnikai, szemléleti és 
modellbeli egység helyett zűrzavart teremtett a jogállásokban, áttekinthetetlenné 
váltak a területek. Ágazati és kiegészítő, és szakmai pótlékok, még a pótlékok 
pótléka is előfordul. A bértáblák – és nem csak a minimálbér emelés miatt – 
összeomlottak. A közalkalmazotti 170 bérpontból mára 47 maradt érvényesen, a 
köztisztviselői középfokú bértáblát lefedi a minimál tarifa.  Az MKKSZ cikke szerint 

Simon Attila István helyettes államtitkár azt válaszolta, hogy: Határozottan azt kell mondanom, hogy most úgy látjuk; 2017-ben 
további intézkedésre nincs lehetőség. Vitatkozhatnánk a számokról, de nem visz előre. Az érintetteket nincs mire biztatni! „Járna 
nekik is, de most nem jut!” Várniuk kell! Persze októberben még megnézhetjük a számokat! Ha marad, vagy ha nő bevétel, akkor 
beszéljünk róla – mondotta a helyettes államtitkár. Majd hozzátette: A közalkalmazotti bértáblában szeretnénk előre jutni. Ha 
számukra nincs életpálya 2018-ban, akkor feléjük egyszerű bérintézkedést kell hoznunk. Ezt elismerjük. További részletek az 
MKKSZ honlapján. 
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Vodafone flotta akció: egyedi kedvezményes készülékvásárlás 
2017. máj. 11. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a VODAFONE aktuális flotta ajánlatát, mely 
egyedi kedvezményes készülékvásárlást kínál a LIGA (FRSZ) flotta tagoknak. A 
kedvezményes flotta előfizetés mellé új okostelefon választható, kamatmentes 
részetfizetéssel, 2 éves határozott idejű flotta szerződéssel és flottaigazolással. 

További részletek a Vodafone promóciós anyagában, itt! 

További részletek a Vodafone - Liga flotta előfizetésről itt olvasható. 

 
 
 
 

Visszásságok a Készenléti Rendőrség álláspályázatával kapcsolatban 
2017. máj. 11. 

 
Információink szerint a Készenléti Rendőrség pályázatot hirdetett az Orosháza KR, a Szeged 
KR, valamint a Kiskunhalasi KR állományába járőrvezető, illetve járőrparancsnok beosztások 
betöltésére. Értesüléseink szerint különböző szolgálati helyekről számos kolléga adta be a 
jelentkezését, akiknek a pályázatát sikeresként igazolta vissza a Készenléti Rendőrség, illetve 
a szolgálati hely humánigazgatási szolgálata. Például a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányságról kb. 40 fő, Battonya HRK-ról 8 fő pályázott sikeresen, a visszajelzések szerint. 
Ezt követően szembesültek a kollégák azzal, hogy néhány kivételtől eltekintve, a szolgálati 
helyükön visszatartják őket valamiféle felsőbb utasításra hivatkozva. Holott néhány már a 
pályázat sikerességéről kapott visszajelzés és a nyertes pályázat nyújtotta jogi védettség 
birtokában, illetve ismeretében már 2017. május 01-től albérletet is vettek ki a vélt új szolgálati 
hely környezetében, ami természetesen anyagi kiadást jelent. Ezen túlmenően a megpályázott 
beosztás a legtöbb esetben a korábbi (jelenlegi) beosztásnál magasabb bérezéssel is járna/járt 
volna, amitől most többen elestek, és ez szintén havi szinten több tízezer, akár negyvenezer 
forint mínuszt jelent most a károsultaknak. Az említett kollégákat vitathatatlanul kár érte, akár 
többszörösen is, ami a Hszt. rendvédelmi szerv kárfelelősségi- és pályázati szabályai alapján 
is jogilag megalapozottan érvényesíthető bíróság előtt, amennyiben jogvitára kerül sor. 
Mindezekre tekintettel kezdeményezte az FRSZ a jelzett problémát soron kívül kivizsgálását és 
annak orvoslását az ORFK Humánigazgatási Szolgálatánál.  

Korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy 
öregségi nyugdíja 
2017. máj. 9. 

 
A korhatár elkőtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek 
ellátása a korhatáruk betöltésével automatikusan és az esetleges levonások 
nélkül átalakul öregségi nyugdíjjá - írja a Nyugdíjguru.hu. A törvényben elrendelt 
csökkentések megszűnnek (nincs többé szja levonás a szolgálati járandóság, illetve 
az országgyűlési képviselők korhatár előtti ellátása tekintetében. A többi korhatár előtti 
ellátást nem terheli csökkentés, így azok változatlan összegben alakulnak át  öregségi 
nyugdíjjá). Teendője az érintett személynek csak akkor van, ha az 
ellátása/járandósága folyósítási ideje alatt összesen legalább 365 nap szolgálati időt 
szerzett, ilyenkor ugyanis kérheti az öregségi nyugdíj összegének megállapítását 
(nyilván abban reménykedve, hogy az újonnan megállapított nyugdíj összege 
magasabb lesz, mint az ellátása/járandósága csökkentések nélküli összege). Az 

öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt a korhatár előtti ellátás/szolgálati 
járandóság folyósításának kezdő időpontja (legkorábban 2012. január 1-je) és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap 
közötti időtartamban kell megszerezni. További részletek a Nyugdíjguru.hu cikkében. 
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Visszaüt a rossz bérpolitika - Nem jönnek, elmennek 
2017. máj. 9. 
 

Ha valaki a tömeges külföldre költözés okait keresi, gyorsan megtalálja a 
magyarázatot az alacsony jövedelmekben  - írja a Népszava. Azt már nehezebb 
megfejteni, hogy a bérlemaradásért ki a hibás. A Nemzetközi Valutaalap a kelet-
európai régió egyik legnagyobb gazdasági kockázatának látja a fiatalok 
elvándorlását. A szociológus szerint a tudomány régóta megcáfolta, hogy egyedül a 
bérkülönbség lenne az elvándorlás magyarázata.  probléma utoljára a parlament 
áprilisi tematikus vitanapján került terítékre, méghozzá olyan történelmi 
keretezésben, amely a korábbi kormányok felelősségét is fölvetette. Az ugyanis 
korántsem az Orbán-kabinet unikális ötlete volt, hogy a magyar gazdaság 
versenyképességét a bérek alacsonyan tartásával kell biztosítani: a lényeget tekintve 
1990 óta az összes kormány hasonló bérpolitikát követett, különbség inkább csak a 
bérlemaradás mértékében mutatkozott. Ha nem a kommunikációt, hanem a tényeket 

nézzük, a Fidesz-kormány harcot hirdetett a bérnövekedés ellen: a közalkalmazotti béreket befagyasztotta, a szakszervezeti bérharc 
jogi eszközeit elvette, kivezette az adójóváírást (csökkentve a nettó bért), amivel rövid távon nagyon hatékonyan korlátozta a 
bérkiáramlást. Egyetlen szegmensben nőttek látványosan a jövedelmek: a közigazgatás és a klientúra felső szintén a mostani 
kormány 100-300 százalékkal magasabb béreket fizet az elődjénél. 

Budapesti Operettszínház 2017/2018. évi bérletei 
2017. máj. 5. 
 

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Budapesti Operettszínház 2017/2018. évi 
szezonjának bérleteit. Az új évad a HÓDÍTÁSOK ÉVE címet viseli, mivel valamennyi 
színre kerülő új előadás így vagy úgy, de ezt a témát járja körül. Újonnan 
kerül színpadra: Alan Menken: A Notre Dame-i Toronyőr - musical, Lehár Ferenc: 
Luxemburg grófja - operett, Várkonyi Mátyás: Dorian Gray - musical, Jaques Offenbach: 
Kékszakáll - operett, Jávori Ferenc: A farmerkirály - klezmermusical, és Gioachino Rossini: 
sevillai borbély – opera. 

A meglévő bérlettulajdonosok 2017. május 8-tól – május 16-ig hosszabbítják meg 
bérleteiket és az új bérletek vásárlására 2017. május 18-tól van lehetőség. A választék 
bőséges, mivel 17 féle bérletsorozat közül lehet választani, melyekről az innen 
letölthető tájékoztatóban tudnak informálódni!! 

További információ, jegy- és bérletrendelés: Szekszárdi Tímea Budapesti 
Operettszínház Közönségkapcsolati Osztály, telefon: 06 (1) 353 - 2172, 06-20-581-48-29, 
vagy levélben: szekszardi.timea@operett.hu 

 

2017.április  

Itt a rendőrség válasza: Eddig több százmillióba kerültek az illetmény-
perek 
2017. ápr. 27. 

 
A rendőrségnél dolgozó közalkalmazottak elkeseredett küzdelmet vívnak jogos 
járandóságuk kikényszerítésére. Az ATV megkeresésére adott ORFK 
tájékoztatásból kiderül, hogy az elmaradt illetmény-különbözetek tárgyában a 
rendőrség 471 pert veszített el jogerősen az elmúlt három évben, amelynek 
nyomán – a perköltséget nem számítva – 317 millió forintot már ki is fizettek az 
érintett közalkalmazottaknak a rendőr-főkapitányságok. Van azonban további 
kétezer munkaügyi perük bejegyezve ebben a tárgykörben, vagyis a bíróságok 
gyakorlatából ítélve, a három éves elévülési idő végére milliárdos nagyságrendben 
terheli majd meg a rendőrség büdzséjét a törvénytelen gyakorlat. 
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Mint arról az ATV korábban beszámolt, a magyar rendőrség kilencezer közalkalmazottjának közel harmada perben áll a 
munkahelye szerinti rendőr-főkapitánysággal a garantált illetmény-különbözetének elmaradt megtérítése miatt. Az érdekképviseletek 
sorra nyerik a pereket, a rendőrség vezetése azonban továbbra sem hajlandó foglalkozni a problémával, inkább vállalják a bukott 
perek anyagi terheit. Van azonban a közszférának olyan területe is, ahol nem ilyen sanyarú az élet: a Napi.hu cikke szerint az 
uniós kifizetési célok maradéktalan teljesítéséhez hozzájáruló minisztériumi munkatársak akár 2 éves munkabérüket is 
megkaphatják - egyebek mellett ezt tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat. Számunkra ebből az 
következik, hogy az uniós pénzek kifizetésével kapcsolatos feladatok nagyobb súllyal esnek latba a pénzosztásnál, mint a 
migrációs válsághelyzet kezelésében való közreműködés, ellenkező esetben a rendőrségi közalkalmazottak és 
munkavállalók is kapnának valamilyen külön juttatást. Nekik azonban még a törvényes juttatásokért is pereskedniük 
kell. Ehhez nyújtanak segítséget az FRSZ Jogsegélyszolgálatának közakalmazotti garantált illetményes perekkel 
kapcsolatos tájékoztató anyagai, melyek itt olvashatóak. 

Majális a Városligetben 
2017. ápr. 27. 

 
2017. május 1-én ismét megrendezésre kerül a szakszervezeti majális a 
Városligetben, ahol a konföderációk és a szakszervezetek színes programokkal 
várják az érdeklődőket. 10 órakor koszorúzunk a szakszervezeti emlékkőnél, 11 
órától pedig sátrunkban várjuk a LIGA Szakszervezetek tagjait.  

A program 10 órakor veszi kezdetét a szakszervezeti emlékkőnél (A Városligetnek 
az Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út felőli sarka), ahol a konföderációk vezetői 
elhelyezik az emlékezés virágait. Ezt követően az ünnepi műsor a Napozóréten 
kerül megrendezésre, ahol színpadi műsor és gyermekprogramok lesznek a nap 
folyamán. A színpadi műsor részleteit itt tudja megnézni.   

 

 

 

Nyolcszázalékos emelést hozó általános 
bérrendezést javasol az OKÉT munkavállalói oldala 
2017. ápr. 26. 

 
A szakszervezetek.hu cikke szerint általános közszolgálati bérrendezés 
keretében nyolcszázalékos béremelést javasol a kormányzatnak az Országos 
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldala, azok 
esetében pedig, akiknek a bére 10 éve nem nőtt, akár ötvenszázalékos lehetne 
elképzelésük szerint az emelés - hangzott el keddi budapesti 
sajtótájékoztatójukon. 

Fehér József, a munkavállalói oldal ügyvivője azt mondta: 2011 és 2013 között 1400 
milliárdos bértömeget vontak ki a szférából, és ebből az összegből máig csak 1050 
milliárd érkezett vissza. Megjegyezte: a KSH márciusi adatai szerint mintegy 680 
ezren dolgoznak a közszolgálatban, közülük az utóbbi években 410 ezer embert 
"ért el valamiféle bérintézkedés", ugyanakkor legalább 200 ezren egyetlen fillér 
emelést sem kaptak az elmúlt tíz évben, de vannak, akiknek 2002 óta változatlan a 

juttatása.  

A Népszava fentiekkel kapcsolatban azt írja, hogy Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
elnöke csalódottságának adott hangot, mert a kormány mindössze annyit ígért az OKÉT ülésén, hogy az eddig megadott 
pótlékokat nem vonják vissza és a mentősök 10 százalékos emelést kapnak. 
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Százszámra elbukott perek: Szembemegy a rendőrség a Kúriával 
2017. ápr. 26. 
 

Az ATV arról számol be, hogy a magyar rendőrség kilencezer 
közalkalmazottjának közel harmada perben áll a munkahelye szerinti rendőr-
főkapitánysággal a garantált illetmény-különbözetének elmaradt megtérítése 
miatt. Pongó Géza, a FRSZ főtitkára az atv.hu-nak azt mondta, másfél éve indult 
az első ilyen jellegű ügyük az egyik vidéki rendőr-főkaptányság ellen, azóta 
országszerte tömegével kérnek tőlük segítséget a kollégák. Az érdekképviseletek 
több kúriai állásfoglalás alapján viszik a pereket, és a nyilvánvaló munkajogi hiba 
miatt folyamatosan meg is nyerik azokat. Az eljárásokban a bíróságok 3 évre 
visszamenőlegesen több százezer forintokat ítélnek meg a közalkalmazottaknak, 
a rendőrség vezetése azonban továbbra sem hajlandó akceptálni a Kúria 
véleményét.  

Több rendőrségi közalkalmazott is megkereste az atv.hu-t cikkünk megjelenése 
után. Egyikük nemrég nyert első fokon, és mint mondja, jelenleg a másodfokra vár, de a periratokból egyértelmű, hogy a munkáltató 
neki is – csakúgy, mint sok száz kollégájának – kénytelen lesz kifizetni a többszázezer forintra rúgó, de „elcsalt” illetmény-
kiegészítést. Ő is úgy járt ugyanis, hogy a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése ellenére fizetésének nettó összege 
változatlan maradt. 

Szárnyaljunk a Telenorral hűségidő nélkül! 
2017. ápr. 25. 
 

Minden olyan szakszervezeti tag, akinek szakszervezete a LIGA Szakszervezetek tagja 
hűségidő nélkül választhat a két, kedvező áru Telenoros mobiltelefon csomag közül. A 
szolgáltatás a szakszervezeti tagság igazolását követően az erre szerződött közvetítőnél, az Althon 
Hungary Kft-nél igényelhető a saját és a közeli hozzátartozók részére is. 
A két tarifa csomag, a mini és a korlátlan, melyek mellé különböző méretű mobilinterneteket 
választhatunk: 

 - A korlátlan díjcsomaggal bármelyik hálózatba korlátlanul telefonálhatunk bruttó 7.910 Ft-tól (mely 
1 GB internetet foglal magában) 
 - A mini díjcsomaggal az alapdíj, bruttó 3.127,- forint, melyből 416 Ft a benne foglalt 500 MB 
mobilinternet, e fölötti 2 óra lebeszélhető, le sms-ezhető. Illetve e fölött 6,5 + ÁFA (bruttó 8,26 Ft) 
percenkénti díjért telefonálhatunk valamennyi magyarországi hálózatba. 
 - Az SMS küldés minkét tarifacsomag esetében 20 Ft/db + ÁFA 

A szolgáltatások igénybevétele a következő elérhetőségeken történik, ahol az ügyintézők 
minden kérdésre válaszolnak: telefonszám: +36202123456, E-mail cím: info@althon.hu 

 

Szakszervezeti siker: visszavonták a Munka törvénykönyve módosítását! 
2017. ápr. 25. 
 

2017. április 25-én a Parlament Gazdasági Bizottsága visszavonta a 
beterjesztett Munka törvénykönyve módosításáról szóló törvényjavaslatot - 
olvasható a LIGA honlapján. Az ügy előzménye, hogy a közfelháborodást kiváltó 
törvényjavaslathoz véleményt és részletes, kidolgozott módosító szakmai anyagot 
adott ki a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok (lásd a LIGA 
Szakszervezetek honlapján), amelyben tiltakozásukat fejezték ki a beterjesztés 
ellen. A Gazdasági Bizottság ülésén a Bizottság tagjai elfogadták a szakszervezetek 
érveit, véleményük szerint is a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fóruma (VKF) hatáskörébe tartozik a Munka törvénykönyve esetleges 

módosításának megtárgyalása. A szociális partnerek és a Bizottság képviselői abban is egyetértettek, hogy a fórum kezdje meg e 
tekintetben a munkáját. Továbbá a Bizottság tagjai fontosnak ítélték a további tárgyalásokat az új típusú korhatári ellátásokról, mert 
elismerik azokat a problémákat, amelyek a fokozott munkaterhelés okoz. További előzmények itt. 
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KEDVEZMÉNYES ÁLLATKERTI BELÉPŐ FRSZ TAGOKNAK! 
2017. ápr. 18. 
 

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy – a Vám- és Pénzügyi Dolgozók 
Szakszervezetével (VPDSZ) együttműködve – az idei évben is kedvezményes 
belépőket tudunk biztosítani a tagjaink és családtagjaik részére a Fővárosi 
Állatkertbe. A belépők árai: felnőtt (2.800,- Ft helyett) 2.000,-
Ft/fő, gyermek (1.900,- Ft helyett) 1.300,-Ft/fő, diák (2.000,- Ft helyett) 1.400,-
Ft/fő, nyugdíjas (2.300,- Ft helyett) 1.500,-Ft/fő. A gyermek jegy 14 éves korig 
igényelhető, a diák – nappali tagozatos hallgatók részére diákigazolvány felmutatása 
kötelező, nyugdíjas jegy csak az öregségi nyugdíjasok számára igényelhető, a 
nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett. 2 éves kor alatti gyermek részére nem kell 
belépőt vásárolni. A belépőjegyek érvényesek a Pálmaházba, az Akváriumba és a 
térhatású moziba is! A kedvezményes belépők 2018. március 31-ig szabadon, 
tetszés szerinti időpontban használhatók fel!  

Jelentkezési és befizetési (utalási) határidő: 2017. május 02. 
(kedd).  Jelentkezést kizárólag FRSZ tagoktól és csak a mellékelt 
megrendelőlapon fogadunk el!  

A jegyek ellenértékét átutalással kell teljesíteni, az OTP Banknál 
vezetett 11705008-20409384 számlánkra. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon 

jegyeket nem rendeljük meg, amelyek ellenértéke 2017. május 02-ig nem érkezik meg a fentiekben megadott számlára! 

Lapszemle: elképesztő adóterhelés és növekvő infláció 
2017. ápr. 12. 
 

A HVG cikke szerint: Egyetlen OECD-ország sincs, ahol annyira megadóztatnák 
a szegényeket, mint nálunk.  A szervezet összegzéséből kiderül: azok, akik az 
átlagbér kétharmadát keresik, összesen 48,2 százalékos adóterhet kell, hogy 
elviseljenek. Ez a munkabér adójának, valamint a társadalombiztosítási 
hozzájárulásoknak az együttes aránya a fizetéshez képest. Mivel egykulcsos a 
magyar adó, pontosan ugyanezzel a 48,2 százalékos értékkel kell számolni minden 
más jövedelmi kategóriában is. Azoknál, akik pontosan az átlagbért keresik, ez az 
OECD harmadik legnagyobb adóterhének számít (Belgium, valamint Németország 
került elénk a listán). 

Az INDEX arról számolt be, hogy folytatódik a hónapok óta tartó 
drágulás. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak 
voltak, mint tavaly ilyenkor. 2016. márciushoz viszonyítva egy év alatt az élelmiszerek 
ára 2,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a cukoré 14, a sertéshúsé 10,8, a sajté 
7,1, a péksüteményeké 5,2, a párizsi, kolbászé 5, a kenyéré 3,6 százalékkal. A 
baromfihús ára 16,5, a tojásé 5,6 százalékkal csökkent.  

Mindeközben a rendőrség 13 ezer munkavállalóját hagyták az út szélén, akik 
idén egyetlen forint fizetésemelésben sem részesültek. Részletek itt. 
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Ezrével perlik a főkapitányságokat elmaradt illetményükért a rendőrségi 
közalkalmazottak 
2017. ápr. 11. 

 
A magyar rendőrség 9 ezer közalkalmazottjának közel harmada perben áll a 
munkahelye szerinti rendőr-főkapitánysággal a garantált illetmény-
különbözetének elmaradt megtérítése miatt. A tetemes költségek ellenére a 
rendőri vezetés nem hajlik a kérdés valamennyi munkavállalóra kiterjedő, 
általános jellegű orvoslására - adta hírül az ATV.hu, az FRSZ honapjára 
hivatkozással. A rendőrségnél már 2013 óta bevett munkáltatói gyakorlat, hogy a 
közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalók (jellemzően irodai dolgozók) bérét 
mindig pontosan annyival csökkentik, amennyivel a garantált bérminimum és/vagy a 
minimálbér összege emelkedik. Így e fizetések nettó összege sosem változik. Az 
eljárás óriási felháborodást váltott ki a dolgozók körében, ami rövid időn belül 3 ezer 
munkaügyi perhez vezetett. Az érdekképviseletek több kúriai állásfoglalás alapján 
viszik a pereket, és a nyilvánvaló munkajogi hiba miatt folyamatosan meg is nyerik 

azokat. Az eljárásokban a bíróságok 3 évre visszamenőlegesen több százezer forintokat ítélnek meg a közalkalmazottaknak, a 
rendőrség vezetése azonban továbbra sem hajlandó akceptálni a Kúria véleményét.  

Pongó Géza, a FRSZ főtitkára az atv.hu-nak azt mondta, másfél éve indult az első ilyen jellegű ügyük egy vidéki rendőr-
főkaptányság ellen, amely jogerősen lezárult, és a jogos járandóság kifizetése is megtörtént. Az ott dolgozó kollégák egy 
darabig várták, hogy a munkáltató ebből okulva mindenkit kompenzál majd, ám csalatkozniuk kellett. Azóta tömegével kérnek 
segítséget az érdekképviselettől abban a megyében is, de országszerte szinte valamennyi megyei szintű rendőri szervezetnél. Az 
FRSZ Jogsegélyszolgálata jelenleg 1700 munkavállalót képvisel. Mint a főtitkár elmondta, minden esetben először a munkáltatóval 
próbáltak megegyezni a vonatkozó jogszabályokra és Kúriai állásfoglalásokra hivatkozva, de még egyszer sem jártak sikerrel. Az 
FRSZ által vitt perekben eddig kifizetett illetmény-különbözet már meghaladja a félmilliárd forintot, és a folyamatban levő ügyek 
további milliárdos tételt feltételeznek. További részletes információk itt. 

RÉT - a rendőrségen idén 13 ezer fő maradt ki az illetményemelésből 
2017. ápr. 11. 

 
A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) április 10-ei ülésén kiderültek a valós számok az 
idei illetményemelésről. Ezek szerint a rendőrségen 10 ezer hivatásos és 3 ezer más 
jogviszonyban foglalkoztatott nem kapott egyetlen forint emelést sem 2017-ben. A 
fizetésemelésből kihagyottak többsége, mintegy 9 ezer fő, a végrehajtó állományba tartozó 
tiszthelyettesi beosztásban teljesít szolgálatot. Ez más megközelítésben azt jelenti, hogy a 
rendőrség állományának gerincét adó tiszthelyettesek több mint egyharmadát kizárták az 
emelésből. Emlékezetes, hogy a kormányzati kommunikáció az év elején heteken át azt sulykolta 
a közvéleménybe, hogy idén folytatódik a korábban megkezdett béremelés újabb üteme, melynek 
során átlagosan 5 %-os emelést kapnak a hivatásosok. Ez azonban a matematika (jelenleg még 
hazánkban is) érvényes szabályai szerint biztosan nem felel meg a valóságnak. Amennyiben 
ugyanis 16 ezer tiszthelyettes 5%-ot meg nem haladó illetményemelést kaphatott a törvény 
szerint, és 9 ezer nulla forintot, akkor az általános iskolában tanultak szerint sehogy sem jön ki az 
5 %-os átlagos emelési mérték! 

Nem jártak jobban a közalkalmazottak sem, mivel ezen állománycsoportba tartozók illetményét 
csak akkor emelték meg idén, ha az nem érte el a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 
összegét. Sajnos ezt sem tisztességesen hajtották végre, hanem a szokásos trükkös módszerrel. 
2013 óta ugyanis bevett munkáltatói gyakorlat, hogy a közalkalmazottak bérét mindig pontosan 
annyival csökkentik, amennyivel a garantált bérminimum és/vagy a minimálbér összege 
emelkedik. Így a fizetések nettó összege sosem változik, bár statisztikailag kitűnő mutatókat lehet 

gyártani az emelésben részesültek számáról. A valóság azonban az, hogy a rendőrségi közalkalmazottak mintegy 70 %-a jelenleg 
csak a garantált bérminimum szerinti illetményt kapja. Ugyan ez arány a rendőrségi munkavállalók körében a 80 %-ot is meghaladja. 

Mindez az FRSZ véleménye szerint hosszabb távon kihatással lesz az utánpótlásra is. A jelenlegi munkaerőhiányos időkben 
valószínűleg egyre nehezebben találnak majd a rendőri szervek olyan jelentkezőket, akik a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 
szerinti illetményért vállalják a rendőrségi munkavégzéssel járó többlet felelősséget és kötelezettségeket.  

A számokkal való bűvészkedés nem oldja meg az állomány megélhetési gondjait, ezért az FRSZ tényleges, általános béremelést 
jelentő intézkedéseket vár a rendőrség illetve a Belügyminisztérium részéről! További részletek a RÉT ülésről szóló főtitkári 
tájékoztatóban, itt. 
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Vodafone LIGA flotta: légy te is flottás a díjmentes belföldi 
beszélgetésekért! 
2017. ápr. 7. 

 
Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a VODAFONE által a LIGA-flotta előfizetéssel 
rendelkezők számára kínált legújabb kedvezményeket. Akár 75 ezer forint 
készülékkedvezmény is elérhető adatopció választásával, most 50 % 
havidíjkedvezménnyel! A kedvezmény 6 hónapra szól, és 2 éves határozott idejű 
flotta szerződéssel, flottaigazolással vehető igénybe. Mindezeken túl a VODAFONE 
kedvező árú készülékeket is kínál. A szerződéskötéshez szükséges igazolást is 

helyi tisztségviselőink jogosultak kitölteni és aláírni. További részletek a csatolt anyagokban: 

MRK választás: támogasd jelöléssel és szavazatoddal az FRSZ tagjait, 
tisztségviselőit! 
2017. ápr. 5. 
 

 

A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) közgyűlési választást tart idén május 15. és 18. között. A választást jelölés előzi meg, 
amely 2017. április 05-től 25-ig tart. A választáson csak azok indulhatnak, akiknek sikerül összegyűjteniük 470 
ajánlószelvényt. Az ajánlószelvényeket országosan, annak a rendvédelmi szervnek a hivatásos és közalkalmazotti állományától 
lehet gyűjteni, amelybe a jelölt is tartozik. Kiemelést igényel hogy mindenki csak egy jelöltre adhat le ajánlást, mely a későbbiekben 
nem vonható vissza. A kitöltött és aláírt ajánlószelvényt a jelölőnek kell leadni a saját szolgálati helye szerinti jelölő- és 
szavazatszámláló biztosnak, aki azt hitelesíti és nyilvántartásba veszi. Az MRK választáson a Független Rendőr Szakszervezet 
több tagja, illetve tisztségviselője is indul, akiknek támogatását ezúton kérjük tagjainktól! Tisztségviselőink jól ismerik az 
állomány problémáit, így ezt a fórumot is ki tudják használni a kollégák érdekeinek képviseletére, jogainak védelmére.   

FRISSÍTETT INFORMÁCIÓK! 

Tisztségviselőink közül ez ideig az FRSZ elnöke, Kiss János István úr, Botkó Csaba Heves megyei elnök úr, és Asztalos 
Zoltán úr, a Miskolci Tagszervezet titkára, az MRK Rendvédelmi Tagozatának jelenlegi alelnöke jelentette be indulását az 
MRK választáson. Kérjük, támogassátok őket a szükséges számú ajánlószelvény összegyűjtésében. 

Az eddigi visszajelzések alapján külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy összegyűjteni és egyben leadni nem lehet az 
ajánlószelvényeket, mert azt az MRK választási szabályzata nem teszi lehetővé! Az ajánlószelvényt mindenki csak maga 
adhatja le a saját szolgálati helyén kijelölt választási biztosnak! Ezért kérjük, hogy ne küldjétek meg a jelölteknek az 
ajánlószelvényeket, és ne gyűjtsétek össze, hanem arra bíztassátok a kollégákat, hogy szakítsanak időt és személyesen 
adják le a helyi választási biztosnak az ajánlószelvényt! Sajnos a helyi választási biztosok nevét sem az MRK, sem a 
rendőrség nem tette közzé, ezért azt helyben kell megtudakolni a személyzeti szolgálattól! 
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2017. március  

In Memoriam: Dr. Palotai Gábor 
2017. már. 25. 
 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy volt tisztségviselőnk, Dr. Palotai Gábor úr életének 
66. évében, hosszantartó, súlyos betegség után 2017. március 24. napján elhunyt. 
Gábor egész életét a rendvédelmi szervek állománya gyógyításának szentelte. 
Fogorvosi pályafutását a BM Központi Korvin Ottó Kórházában kezdte, majd annak 
megszűntetése után a Honvédkórházban folytatta. A Független Rendőr 
Szakszervezetben két évtizeden keresztül töltött be különböző tisztségeket, és egy 
cikluson át az Országos Választmány tagja is volt. Mindvégig aktívan részt vett az FRSZ 
egészségpolitikai tevékenységében, szakmai javaslatokkal, tanácsokkal, 
szakvéleményekkel segítette szakszervezetünk munkáját. Az FRSZ tisztségviselői és a 
Központi Koordinációs Iroda munkatársai osztoznak a család gyászában, és fájó szívvel 
búcsúznak halk szavú orvosszakértőjüktől, barátjuktól. A temetés időpontjáról később 
adunk tájékoztatást. 

"Az élet hosszú vagy rövid, 
mit számít, öröklét ha vár; 

lent búcsuzunk, de fent megint 
találkozunk, hol nincs halál." (Emily Bronte) 

Itt olvasható a FRÁSZ újságban Dr. Palotai Gáborral, 60. születésnapja 
alkalmából készült interjú 

A temetésre 2017. április 20-án kerül sor a Farkasréti temetőben, a 
gyászszertartás 11. óra 15. perckor kezdődik a Makovecz teremben. 
 

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve és a 
sztrájktörvény módosítására 
2017. már. 17. 
 

A 
SZABIM.BLOG cikke szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (röviden: VKF) munkavállalói oldala 
- kiegészülve más ágazati szakszervezetek és konföderációk véleményével - elkészítette a munka törvénykönyve, valamint a 
sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására tett javaslatait. A héten elkezdődtek az egyeztetések a munkáltatói 
szövetségekkel és a minisztériumok képviselőivel, a cél az, hogy a tavaszi ülésszakon el lehessen fogadni a kompromisszumos 
javaslatot. A VKF munkavállalói oldalának (MSZOSZ, Munkástanácsok, LIGA szakszervezetek) javaslata figyelembe 
vette más, a fórumban nem jelen levő szakszervezetek javaslatait is, mely elérhető ide kattintva! Immár bő két év 
tapasztalatainak birtokában időszerű a törvény felülvizsgálata, miként időszerű lenne az is, hogy a kormányzat megszűntesse a 
rendvédelmi szakszervezetek negatív diszkriminációját. Sajnos, erre a javaslat nem tér ki... 
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FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 6-án 
2017. már. 16. 
 

A hagyományoknak megfelelően, az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége, idén is megrendezi az FRSZ 
- Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű horgászversenyt.  A versenyre 2017. május 06-
án kerül sor, a Novajidrány és Vizsoly községek között található Kacsa horgásztavon.  A 
versenyre csak háromfős csapatok nevezését fogadják el, a csapat tagja  az BM irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szervek hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy munkavállalói 
állományú tagjai, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények tanulói lehetnek. A nevezési 
díj FRSZ tagok részére 2.500 Ft,-, nem tagok részére  3.500 Ft. A résztvevők számára a 
rendezők meleg ebédet biztosítanak, melynek költségét a nevezési díj tartalmazza.  

 A versenyre 2017. április 30-ig lehet jelentkezni a honlapunkról letölthető nevezési lap 
megküldésével, melyhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki másolatot. A 
helyszínen nevezést már nem fogadnak el a rendezők!  

További információk az Független Rendőr Szakszervezet honlapjáról letölthető verseny 
kiírásban. 
 
 

RÉT ülés: a húsba vágó kérdésekre nem kaptunk válaszokat 
2017. már. 14. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei második ülésére az FRSZ tucatnyi 
pénzügyi tárgyú kérdést tett fel, mivel szerettünk volna tisztán látni, miként változott 
a rendőrség személyi állományának illetménye idén év elején. A február 13-án 
elküldött kérdésekre azonban az ORFK-tól nem kaptunk választ, mivel egy hónap 
szerintük nem volt elegendő a szükséges adatok kigyűjtéséhez. Az elmaradás 
pótlására és a kért adatok megvitatására április 10-én, soron kívüli RÉT ülés 
keretében kerül majd sor. Ennek ellenére nem telt eseménytelenül a RÉT március 
13-ai ülése, mivel a januári ülésen is számtalan kérdés maradt megválaszolatlanul. 
Napirendre kerül például az első éves RSZKI tanulók  kinevezése, a 2017. évi 
teljesítményjuttatás, a déli határszakaszon szolgálatot teljesítő állomány körében 
felmerült járványkörülmények, a ruházattal, ruhapénzzel kapcsolatos kérdések, 
az FBŐ-sök saját mobiltelefon használatának tiltása, a fizikai felmérésre kötelezettek 
korhatáremelése, és a kapcsolódó munkaidő-kedvezmény biztosítása, a kiemelt 
készenlét elrendelési feltétleinek sajátos rendőrségi értelmezése, valamint a 
rendőrségi közalkalmazottak illetményének 15 éve hiába várt általános emelésének 
legújabb akadályai is. Mindezekről és a RÉT ülésen megvitatott egyéb 
kérdésekről, problémákról az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban 
számolunk be. 

Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatár betöltése esetén 
2017. már. 13. 
 

Nagyon sok kérdés merült fel az utóbbi időben közalkalmazottak és közszolgálati 
tisztviselők részéről annak kapcsán, hogy ha a nyugdíjkorhatáruk betöltésével öregségi 
nyugdíjat kívánnak igényelni, akkor hogyan szüntethetik meg a közalkalmazotti, illetve a 
közszolgélati tisztviselői jogviszonyukat és felmentés esetén honnan kell számítani a 
felmentési idejüket. Ezeket a kérdéseket járja körül a NyugdijGuru.hu szakportál 
szerzője. A cikkből megtudhatjuk, hogy az alkalmazandó rendelkezéseket egyrészt a 
közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat, 
márészt a KÖZALKALMAZOTTAK esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK esetében a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény tartalmazza. A vonatkozó szabályokat összefoglalva a szerző 
megállapítja, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése esetén - amely naptól a közalkalmazott a Munka 
Törvénykönyve (Mt.) 294.§ (1) bekezdés g) pontja alapján nyugdíjasnak minősül - a munkáltató 
megszüntetheti felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonyt, de erre a Kjt. alapján nem köteles.  
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A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak esetében viszont az idézett kormányhatározat alapján mégis köteles a 
munkáltató kezdeményezni a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését, amit felmentéssel tehet meg. A megszüntetésre 
természetesen a közös megegyezés, illetve a közalkalmazotti lemondás is nyitva áll, a közalkalmazott számára azonban a 
legelőnyösebb a munkáltató felmentés. További részletek a NyugdijGuru.hu tematikus portál cikkében, itt. 

Nőnapi köszöntő 
2017. már. 8. 
 

Március 8, a Nők Napja, a tavasz első kedves ünnepe. És bármennyire is megkopott 
már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes ünnepelni. Ők hozzák 
életünkbe a tavaszt, ők jelentik számunkra a napsütést. Általuk és értük leszünk 
jobbak. 

Kedves lányok, asszonyok, édesanyák! Az FRSZ vezetése kívánja, hogy legyenek 
mindig szépek, kedvesek és végtelenül boldogok! 
 
 
 
 
 

Rá kell ébredni - Az összefogás védheti meg az embereket 
2017. már. 6. 
 

Az év végi bérmegállapodás előtt most először közös szakmai háttérrel készült 
közös javaslatot készítettek a versenyszféra szakszervezetei. A Liga 
Szakszervezetek elnöke, Mészáros Melinda azt is kiemelte a Népszavának 
adott interjúban, hogy mind több oktatást tartanak helyi vezetőiknek, mert csak így 
lehetnek sikeresek a kollektív szerződésről szóló egyeztetéseken és a 
bértárgyalásokon.  A teljes interjú a Népszava cikkében olvasható. 

 

 

 

Újabb rendőri képmást érintő döntést hozott az Alkotmánybíróság 
2017. már. 2. 
 

Ismét az alkotmánybírák elé került a rendőrképmások ügye. Az 
Alkotmánybíróság egy kúriai ítélet megsemmisítése mellett határozatában 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az intézkedő rendőrökről készített fotók 
az engedélyük nélkül is nyilvánosságra hozhatók, ha a politikai 
demonstrációról szóló tudósítás nem öncélú. Az Ab február 14-én 
megállapította, hogy a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-
ellenes, ezért azt megsemmisítette. Az indítványozó Index.hu szerint a támadott 
bírói döntés azért sérti a véleménynyilvánítási szabadságát és a sajtószabadságot, 
mert a bíróság – a 28/2014. (IX. 29.) AB határozatban foglaltakkal ellentétben – 

úgy foglalt állást, hogy megsértették a perbeli felperes rendőrök képmásuk védelméhez fűződő személyiségi jogát, amikor a politikai 
demonstráció biztosítását végző rendőröket felismerhető módon ábrázoló fényképeket tettek közzé, az érintettek hozzájárulása 
nélkül. Az Ab korábbi határozatára hivatkozva hangsúlyozta, hogy a demonstrációkról való tudósítás nem öncélú, kivéve, ha az 
emberi méltóság benső lényegét érintő, vagy a sajtószabadsággal való visszaélést megvalósító tudósítás volna. Mivel ilyen 
körülményt a jogerős ítélet sem mutatott fel, a benne elfoglalt jogi álláspont sérti a véleménynyilvánítási szabadságot és a 
sajtószabadságot. A határozathoz három bíró is különvéleményt csatolt, melyben kifejtik, miért nem értenek egyet az AB 
döntésével.  
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Az FRSZ a különvéleményt megfogalmazó bírók álláspontjával ért egyet, és továbbra is tiltakozik a szolgálatot teljesítő 
rendőrök személyiségi jogainak semmibevétele ellen. A sajtó korlátlan szabadsága ugyanis adott esetben a rendőrök és 
családtagjaik biztonságát is veszélybe sodorhatja, amit az AB elmulasztott kellő súllyal értékelni! Miként véleményünk 
szerint a BM is elmulasztotta a Hszt. kodifikálásakor a rendőrök biztonságát jobban garantáló szabályok kialakítását, noha 
ennek szükségességére az FRSZ felhívta a minisztérium vezetésének figyelmét! Előzmények itt. 
 

2017. február  

30 %-os béremelés az állami vállalatoknál - 0 % a rendvédelmi 
közalkalmazottaknak és munkavállalóknak 
2017. feb. 19. 

 
A 2017. február 16-i kormányinfón Lázár János kijelentette, a kormány előző 
napi döntése értelmében több lépésben, 30 százalékkal nő az állami tulajdonú 
cégek dolgozóinak bére 2019-ig. A MÁV-nál 13, a Magyar Postánál 14 százalék az 
idei béremelés. A miniszter kijelentette: "100 ezer munkavállalóról döntött tegnap a 
kormány. A kormány döntése értelmében a 100 ezer ember esetében először is azok, 
akik kevesebbet keresnek, mint az új minimálbér, azok természetesen megkapják a 
kormánytól a minimálbért és a garantált bérminimumot is. A többi munkavállaló 
esetében pedig 2019-ig egy 30%-os béremelésre kerül sor, ami például azt jelenti, 
hogy 2017-ben a MÁV-csoportnál 13%, 2018-ban 12%, 2019-ben pedig 5%-os 
béremelést hagyott jóvá a kormány." Azt nem tudjuk, hogy a minimálbér és a garantált 
bérminimum kifizetéséről miért kellett külön döntsét hozni, hiszen azok minden 
munkáltatóra és minden munkavállalóra kötelező erővel vonatkoznak a hatályos 
jogszabályok szerint. Azt viszont tudjuk, hogy a rendvédelmi szféra 
közalkalmazottait és munkavállalóit továbbra is mostohagyerekként kezelik, 
számukra idén, miként az elmúlt években is, csak a minimálbért, és a garantált 
bérminimumot biztosítják. Leaglábbis papíron, mert az "emelést" úgy hajtják végre, 
hogy illetményüknek azt a részét, amiről a munkáltató dönt, pontosan annyival 
csökkentik, amennyivel a garantált bérminimum emelkedik. Így a valós emelés 

sokaknál 0 %-al egyenlő. Erről azonban nem esett szó a sajtótájékoztatón, talán azért, mert csak annyit lehetett volna mondani, 
hogy a rendvédelmi közalkalmazottak és munkavállalók bére úgy emelkedett, hogy közben nem növekedett.... 

Eljátszott verseny: így lett egyetlen pályázóé a határvédelmi 
konténerüzlet 
2017. feb. 16. 
 

Éppen vége lesz a télnek, mire állni fog a négy NATO-színvonalú konténerfalu 
a magyar határ déli szakaszán - írja az Átlátszó. A cikk szerint a beruházás az 
állami közbeszerzések jól ismert dramaturgiája szerint zajlott: a meghívásos tendert 
novemberre sikerült kiírni, akkor viszont mindössze két munkanapot kapott a három 
meghívott ajánlattevő. A kiírás feltételei alapján ketten rögtön ki is estek, az egyedüli 
ajánlattevő így annyit kért, amennyit nem szégyellt. 

A migrációs nyomással harmadik éve bajlódó kormánynak valamiért csak 
közvetlenül a nagy hidegek beállta előtt egy hónappal jutott eszébe, hogy a déli 
határra vezényelt katonákat emberibb körülményekhez jutassa. Az Átlátszó forrásai 
szerint a szerencsétlenkedésben a kormányzati közönyön kívül szerepet játszott az 
egyes szervezetek és szervezeti egységek rivalizálása is: a „határvadász”-projekttel 

komoly pozíciót szerző Készenléti Rendőrség például már egy évvel ezelőtt nekifutott egy hasonló beruházásnak, de az valahol 
elakadt. További részletek az Átlátszó.hu cikkében. 
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A nagy minimálbéremelés nem segít a közszféra évtizedes nyomorán 
2017. feb. 9. 
 

A 2017-es nagy fizetésemelési kör minden pozitívuma ellenére inkább csak 
tűzoltás - írja az Index. A piaci szereplők közül sokan nem tudják kigazdálkodni, 
vagy más okból próbálják meg kicselezni, a közszférában nem jutott mindenkinek, 
egyes szakmákban pedig még arra sem elég, hogy ellensúlyozza a mostani 
minimálbér-emeléssel kritikus szintet elért bérfeszültséget a különböző képzettségű 
dolgozók között. A hosszú idő óta toldozott-foltozott közalkalmazotti bértábla 
rendbetételére, úgy tűnik, még várni kell. 

Arról, hogy az állam miként nyeli le a rendőrségi közalkalmazottak és 
munkavállalók béremelését, korábban már beszámoltunk. Arra is felhívtuk a 
figyelmet, hogy "következetes" kormányzati intézkedésekkel miként sikerült a 
közalkalmazotti bértáblát teljesen szétzilálni, és az előmeneteli rendszert 

felszámolni. Ennek ellenére zúg a propagandagépezet, a rendőrségi közalkalmazottak és munkavállalóknak pedig marad a virtuális 
fizetésemelés és a szép ígéret, egyszer majd jobb lesz. Addig pedig a közalkalmazotti bértábla 170 fizetési fokozatából a 
kormányzat 115 fizetési fokozatban a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot garantálja a közalkalmazottak számára!  

Nógrádban biztosítják a közalkalmazottak KSZ szerinti illetményemelését 
2017. feb. 7. 
 

A Nógrád megyei főkapitány megkeresésünkre adott tájékoztatása szerint a 
főkapitányság azon közalkalmazottai, akik 2017. január 01-jén kötelező előresorolással 
érintettek eggyel magasabb fizetési fokozatba, és kiválóan alkalmas, vagy alkalmas 
minősítést kaptak, bruttó 5 ezer forintos munkáltatói döntésen alapuló 
illetményemelésben részesülnek 2017. február 01-jétől. (A főkapitány válasza itt 
olvasható.) 

Emlékezetes, hogy néhány napja az FRSZ megkereséssel fordult a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, mert a január 1-jével fizetési fokozatban előrelépő 
munkatársak csak a jogszabályi kötelező emelésben (garantált bérminimum/minimálbér) 
részesültek, azonban a kollektív szerződés szerinti – a munkáltató által kollektív szerződésben 
garantált – 5.000 Ft illetményemelést részükre nem biztosították. Ezt az eljárást az ORFK 
szakmai vezetésének álláspontjával, illetve ajánlásával is ellentétesnek tartottuk. 

A főkapitány jelen esetben gyorsan válaszolt és intézkedett, amit az érintett állomány nevében 
ezúton is köszönünk! 
 

A szolgálati járandóságban részesülők kereseti plafonjának eltörlését 
kezdeményeztük 
2017. feb. 7. 
 

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszternél, és Pintér Sándor 
belügyminiszternél kezdeményezte az FRSZ a szolgálati járandóságban 
részesülők kereseti plafonjának eltörlését. Ismeretes, hogy a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 83/B § (1) bekezdése korlátozza az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltése előtti ellátásban részesülőket a keresőtevékenység folytatásában 
azáltal, hogy meghatározott összegű, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, 
jövedelem megszerzése után a nyugellátás szüneteltetését írja elő. A hivatkozott 
jogszabályi rendelkezés szerint ugyanis, amennyiben az ellátásban részesülő 
személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az ún. éves 
keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – 
minimálbér – összegének tizennyolcszorosát), a következő hónap 1. napjától a 

tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. 
 
 



 

58 

 
Ez a korlátozás vonatkozik a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjasokra, 
a korkedvezményes nyugdíjasokra, a korengedményes nyugdíjasokra, a bányásznyugdíjasokra, továbbá az ún. „művész" nyugdíjat 
„felváltó" korhatár előtti ellátásban, és a szolgálati járandóságban részesülőkre, valamint a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel 
megállapított öregségi nyugdíjában részesülőkre is. Véleményünk szerint a Tny. szóban forgó rendelkezésének 2006. évi elfogadása, 
és 2008. évi hatálybalépése óta eltelt időszakban hazánk társadalmi és gazdasági helyzetében olyan gyökeres változások mentek 
végbe, melyek indokolatlanná és szükségtelenné teszik a korlátozás további fenntartását. További részletek a minisztereknek írt 
levelünkben, itt. 

A KSZ szerinti illetményemelések védelmében 
2017. feb. 7. 
 

A közalkalmazotti állomány 2017. január 01-jei illetmény megállapításának 
végrehajtásával kapcsolatban megkereséssel fordultunk az ORFK 
Személyügyi Főigazgatójához. A január 16-ai RÉT ülésen elhangzott rendőrségi 
tájékoztatás szerint a fizetési fokozatban történő előresoroláshoz kapcsolódó – 
kollektív szerződések szerinti – illetményemelésekre az idei évben is biztosított a 
pénzügyi fedezet. A Kúria tárgybani állásfoglalására figyelemmel annak egyedüli 
feltétele, hogy az illetményemelésben részesülő közalkalmazottak legalább alkalmas 
minősítéssel rendelkezzenek. Ennek ellenére az országban több rendőri szervnél is 
azzal szembesültek a kollégák, tagjaink, hogy a KSZ szerinti bérnövekmény nem 
került beépítésre az illetményükbe, azaz egyáltalán nem, vagy csak a bértábla 
(fizetési fokozat) szerinti szorzószám többletet biztosították részükre. Hogy néhány 
példát említsünk, így jártak el pl. Nógrád és Bács-Kiskun megyében, de a fővárosban 
is (BRFK). Az említett munkáltatói hozzáállást és eljárást több szempontból is 
elfogadhatatlannak tartjuk, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezte 

az  FRSZ. További részletek az ORFK-nak írt átiratunkban, itt. 

 Már igényelhetőek az idei nyári beutalók! 
2017. feb. 3. 
 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megyei elnököktől és a tagszervezeti 
titkároktól már igényelhetőek az FRSZ apartmanokba szóló nyári beutalók. Az 
idei főszezon - a tanévhez igazodva - június 13-tól augusztus 29-ig került 
meghatározásra, így 11 hetet foglal magába, és 88 darab egy hetes beutaló 
kiosztását tette lehetővé. Ez a 88 beutaló a taglétszámmal arányosan került 
megosztásra úgy, hogy a legkisebb taglétszámú megyéknek (intézményeknek) is 
jusson legalább egy – egy beutaló. A beutalók tagszervezetek közötti elosztásáról 
a megyei (intézményi) elnökök a titkárokkal közösen döntenek, így a jelentkezők 
kiválasztása helyben történik.  

 

 

Tagjaink a megyéjük számára kisorsolt beutalókra pályázhatnak, igényüket a saját tagszervezeti titkáruknak kell jelezniük (és 
nem a KKI üdültetési előadójának). Az igényelhető beutalók jegyzéke megyénkénti bontásban innen tölthető le. 

A helyben kiválasztott igényjogosultaknak a tagszervezeti titkár által is aláírt igénylőlapjukat április 15. napjáig kell a KKI-nak 
megküldeniük. A 40 ezer forintos üdülési hozzájárulást  legkésőbb a heti turnus kezdete előtt 30 nappal kell befizetni az FRSZ 
központi számlájára (OTP 11705008-20409384 ), a közlemény rovatban feltűntetve a beutaló megjegyzést. A megyék számára 
kisorsolt, de konkrét jelentkező által április 30-ig le nem kötött beutalókat a KKI május 01. után az FRSZ honlapján szabadon 
igényelhetőként meghirdeti. Április 15-ig tehát csak az FRSZ tagsággal rendelkezők jelentkezhetnek, a LIGA Szakszervezetek 
tagjai, és az FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók, csak az FRSZ tagok által igénybe nem vett beutalókra 
pályázhatnak, május 01-je után. 
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A pénzlehúzás legújabb szinonimája: egységes szabályozás! 
2017. feb. 3. 
 

Válaszolt a Belügyminisztérium a rendvédelmi hivatásos állomány által 
választható cafetéria juttatások körének az adómentes lakáscélú 
támogatással való kiegészítése érdekében tett FRSZ javaslatra. A minisztérium 
gazdasági helyettes államtitkára által jegyzett levél szerint a kormányzat nem 
fogadta el a BM lakás cafetéria fenntartására vonatkozó kezdeményezését, 
hanem e helyett "egységes szabályozásra tett javaslatot," melynek alapján az 
Országgyűlés módosította a szolgálati törvényt, és ezzel kizárta a kedvezmény 
igénylésének további lehetőségét. Ezzel a félsoros jogszabály-módosítással, 
melynek valós következményeiről a gombot nyomogató kormányzati képviselőknek 
talán fogalmuk sem volt, egyetlen tollvonással sikerült 51 ezer forintot kihúzni 
mindazon rendvédelmi dolgozók zsebéből, akik korábban igénybe vették ezt a 
lehetőséget. Amennyiben a honanyákat és honatyákat illető feltételezésünk téves, 
akkor elnézést kérünk! Ez esetben azonban, a bocsánatkérés mellett szembe kell 
néznünk azzal a lehetőséggel, hogy a rendvédelmi dolgozókat és egyébként a teljes 

közszférát tudatosan zárták ki egy olyan adókedvezményből, mely egyébként a kormány egyik kiemelten fontosnak ítélt 
célkitűzésének megvalósulását, nevezetesen a fiatal családok otthonteremtésének támogatását szolgálja! Ez az intézkedés pedig 
az FRSZ szerint indokolatlan és diszkriminatív is a közszolgálattal szemben! 

Emlékezetes, hogy főtitkárunk az RTL Klub híradójának korábban elmondta, hogy az FRSZ sérelmesnek tartja az intézkedést, 
ezért tettünk javaslatot a korábbi szabályozás visszaállítására. A hírműsor kérdésére egyébként a Nemzetgazdasági 
Minisztérium ugyan azt a választ adta, mint a belügy, kiegészítve azzal a csúsztatással, hogy: "a rendvédelmi szerveknél többnyire 
elérhető a kedvezményes, vagy akár kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön." Nem tudjuk, hogy az NGM válaszadója milyen 
értelemben használta a többnyire szót, azt viszont igen, hogy a rendőrség költségvetésében idén 106 millió forint áll rendelkezésre 
lakáscélú támogatásra, ami a 45 ezer fős rendőrségi állományból összesen 42 fő támogatására lenne elég, ha mindannyian 
2,5 millió forintos támogatást kaphatnának. A költségvetés által biztosított forrás tehát valóban nem egy rendőr igényének 
kielégítésére elég, hanem "többnyire," ha az NGM is így gondolta... 

Az elmúlt napokban sok kolléga érdeklődött az FRSZ-nél, hogy mikorra várható a minisztérium válasza, és mit javaslunk, halogassák-
e cafetéria nyilatkozat leadását? A helyzet fentiek tükrében egyértelmű: nincs mire várni. Miként egyértelmű az is, hogy bármennyire 
is reklámozza a közmédia a "magyar emberek javát szolgáló" kormányzati intézkedéseket, azt a kormányzat, ha 
munkáltatóként kell döntenie, saját maga nem feltétlenül alkalmazza! Miként a minimálbér elemést is "kreatívan" úgy 
oldja meg a közszéra sok munkáltatója, köztük a rendőrség is, hogy elveszik a korábbi években adott illetmény egy részét, 
és papíron átírják egy másik rovatba az összeget, ezzel a könyvelés rendben, nincs mit nézni! 

Lenyeli a béremelést az állam 
2017. feb. 2. 
 

Az Index cikke szerint: hiába a garantált bérminimum emelése 2017-től, úgy 
tűnik, a közszférában ebből sokan nem fognak érezni semmit. A hírportál 
egy szociális ágazati dolgozókat tömörítő Facebook-csoportban olvasott levélre 
hivatkozva írja, hogy egy intézmény arról tájékoztatja minden alkalmazottját: 2017-
től a bérüknek azt a részét, amiről a munkáltató dönt, pontosan annyival 
csökkentik, amennyivel a garantált bérminimum emelkedik. A visszajelzések 
alapján a gyakorlat az ágazatban általánosan jellemző lehet, és nincs kizárva, hogy 
a közszféra valamennyi részét érinti.  
Az újságíró ez utóbbi feltételezését a rendőrség vonatkozásában az FRSZ 
teljes bizonyossággal erősíti meg. Sőt! Kiegészíti azzal is, hogy a cikkben 
körülírt - korrektnek semmiképpen sem nevezhető - munkáltatói magatartás a 
rendőrségen már 2013. óta általánosan alkalmazott gyakorlat! Ami az idei évben 
érte el tetőpontját, mivel gyakorlatilag az állomány felét már a bérminimumra 

állították be. Tőlük jövőre már nem tudnak majd mit elvonni, kénytelen lesz az állam a zsebébe nyúlni! Az eljárás egyébként a 
rendőrségen is óriási felháborodást váltott ki és közel háromezer munkaügyi perhez vezetett. Ezeket a pereket az FRSZ 
Jogsegélyszolgálata a cikk által leírt munkáltatói eljárás során vétett munkajogi hiba miatt folyamatosan meg is nyeri, mivel már 
tucatnyi Kúria határozat mondja ki, annak védhetetlenségét. Ezekben a perekben a bíróságok 3 évre visszamenőlegesen több 
százezer forintot ítélnek meg a rendőrségi közalkalmazottaknak, de egyre gyakoribb az 1 millió feletti nyereség is. Mindezek ellenére 
a rendőrség vezetése nem hajlandó fizetni, inkább húzzák az időt, pereskednek évekig a saját munkavállalóikkal, miközben a 
végszámla a kamatok, és a perköltségek miatt egyre emelkedik. Arról nincs információnk, hogy ezt a rendőri vezetők miként 
egyeztetik össze a közpénzekkel való felelős gazdálkodás jogi követelményeivel, nekünk csak annyit mondanak: a 
Belügyminisztérium nem biztosított költségvetési forrást..... 



 

60 

 

Kúria határozat: minősítés megsemmisítése és jó hírnév sérelme 
tárgyában 
2017. feb. 2. 

 
A Kúria honlapján megjelent jogeset szerint a felperes a megyei rendőr-
főkapitányságnál állt alkalmazásban körzeti megbízott beosztásban. A munkáltató 
2011. április 19-én kelt határozatával körzeti megbízotti szolgálatra alkalmatlannak 
minősítette, ezért kezdeményezte alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezését. A 
munkáltató az állomány tagjaival nem közölte a minősítés eredményét és ennek 
következményeit. A felperes a minősítési lap tartalmával szemben jogorvoslati 
eljárást kezdeményezett. A keresetét elutasító jogerős döntést a Kúria hatályon kívül 
helyezte, és az elsőfokú ítéletet megváltoztatva a sérelmes minősítést formai hibákra 
figyelemmel megsemmisítette. 

Ezt követően felperes újabb keresetet nyújtott be, melyben előadta, hogy jogsértően 
nem helyezték őt magasabb beosztásba, a Kúria ugyanis megsemmisítette minősítését. Az alperes ezzel megsértette jó hírnévhez 
fűződő személyiségi jogát, továbbá az egyenlő bánásmód követelményét. Végül ez a per is a legmagasabb bírói fórumon kötött ki. 
A Kúria határozatában rámutatott, hogy hogy a perbeli esetben a minősítés megsemmisítésére nem a törvényben megjelölt tartalmi 
okokból került sor, így abból nem következik, hogy a minősítésben szereplő ténymegállapítások személyiségi jogot sértettek. 
Önmagában az a körülmény, hogy a Kúria formai okból a minősítését megsemmisítette, nem bizonyítja a minősítésben foglaltak 
valóságának hiányát. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárt bíróságok megalapozottan jutottak arra a következtetésre, 
miszerint a felperes nem tudta bizonyítani, hogy az alperes magatartása, illetve intézkedése folytán őt kár érte. További részletek 
itt. 
 

2017. január  

MAKASZ Mobil app - hogy a kedvezmények mindig kéznél legyenek! 
2017. jan. 31. 
 

Önnek is gondot jelent, hogy hol tudja igénybe venni a MAKASZ kártya biztosította 
kedvezményeket? Ön is sokszor gondolt arra, hogy az Önnél lévő kártyát épp mire tudná 
használni? Elfelejtette otthon megnézni a gépén, hogy mit és hol tud vásárolni 
kedvezményesen?  

  

Itt a megoldás! Most már mobil applikáción is láthatja, milyen kedvezmények vannak az Ön 
közelébe. 

  

Töltse le Androidos készülékre a Google Play áruházból>>> itt, IOS készülékre 
az Apple Store-ból>>> pedig itt.  
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Rendőrségi cafetéria 2017.: beszűkült és elértéktelendő juttatások 
2017. jan. 31. 
 

Megjelent az ORFK 2017. évi cafetéria utasítása, mely a tavalyihoz képest negatív irányú 
változásokat eredményez. A keret továbbra is 200 ezer forint, bruttóban, ami nettóban 149 ezret ér. 
A választható juttatások körét leszűkítették a készpénz cafetériára és a SZÉP-kártyára. Megszűntették 
az Erzsébet-utalvány, az iskolakezdési támogatás, a kulturális szolgáltatásra, illetve sporteseményre 
szóló belépő, az önkéntes kölcsönös nyugdíj és egészségpénztári munkáltatói hozzájárulások, a 
munkahelyi étkeztetés, a helyi utazásra szolgáló bérlet, és a lakáscélú munkáltatói támogatás 
igénybevételének lehetőségét is. A lakáscélú támogatás eltörlését különösen indokolatlannak 
tartjuk, ezért a belügyminiszternél kezdeményeztük annak visszaállítását. 

Nem változott a bankszámla költségtérítés megalázóan alacsony, évi 4 ezer forintos 
összege sem, annak ellenére, hogy az FRSZ évek óta szorgalmazza az elértéktelenedett juttatás 
felemelését a törvény által lehetővé tett 12 ezer forintos éves keretösszegre. 

Itt említendő, hogy az ORFK módosította a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 
igénylésének eljárási szabályairól szóló utasítást is. 
 
 

11 FRSZ JAVASLAT A BM IRÁNYÁBA 
2017. jan. 31. 

11 pontba foglalt javaslatcsomagot terjesztettünk a belügyminiszter elé, 
melyben az azonnali intézkedést igénylő problémákat szedtük csokorba. 

Javaslataink kiterjednek az illetmények emelésére, az életpálya lakáspillérének 
működéséhez szükséges fedezet biztosítására, a cafetéria szabályok módosítására, 
a fizikai felmérés életkori határát felemelő jogszabály felülvizsgálatára, a 12 alkalomra 
szóló kedvezményes utazási utalvány ellátotti körének ügyintézői munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalókra történő kiterjesztésére, a HRK ügyeletesek besorolási 
problémájának rendezésére, a KR Légirendészeti Szolgálatnál helikoptervezető és 
fedélzeti szolgálattevő beosztást betöltő kollégák illetményének rendezésére, az 
RSZKI tanulóidő sorkatonai szolgálat idejére eső időtartamának sorkatonai 
szolgálatban eltöltött időként történő elismerésére. Részletek az FRSZ innen 
letölthető javaslatában. 
 
 

 

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM!!! SEGÍTSÉG AZ ILLETMÉNYES 
HATÁROZATOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ! 
2017. jan. 28. 
 

Óriási és jogos felháborodás tombol a rendőrségi közalkalmazottak körében! Ennek 
oka, hogy a korábban jó munkavégzésért, a szakmai tapasztalatok elismeréseként, 
vagy a kollektív szerződés előírása alapján adott munkáltatói döntésű illetményrészt 
megvonják, vagy csökkentik, és ezzel teremtenek fedezetet a illetmény 
minimálbérre, vagy garantált bérminimumra történő felemeléséhez. Valójában tehát 
az illetményemelés egy részét, esetenként egészét a közalkalmazottaknak már 
korábban biztosított juttatásból fedezik! Sajnos, bármennyire is ellenkezik ez a 
munkáltatói eljárás alapvető igazságérzetünkkel, bármennyire is erkölcstelen, 
sajnos a Kúria határozatai és az azokon alapuló bírói joggyakorlat szerint még sem 
minősül feltétlenül jogszerűtlennek! A munkáltatói döntésű illetményrész 
egyoldalú, indokolás nélküli csökkentésének, vagy akár teljes megvonásának 
ugyanis csak két korlátja van: egyrészt, hogy a csökkentésről, elvonásról a 
munkáltatónak írásbeli tájékoztatást kell adnia a dolgozó irányába (ami az illetmény 
értesítő parancsok átadásával teljesül), másrészt, hogy a csökkentés/elvonás nem 

eredményezheti az összilletmény csökkenését.  



 

62 

 

Jogsegélyszolgálatunk alábbi tájékoztatója és annak egy konkrét rendőrségi közalkalmazott illetmény megállapító 
határozatain történő levelezetése ennek megértéshez kíván segítséget nyújtani. 

Emlékezetes, hogy a közalkalmazotti illetményes pereket az FRSZ pontosan a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint 
a fizetési fokozatban történő előresoroláskor a kollektív szerződés alapján adott juttatás elvonásának megakadályozása érdekében 
indította, ezt azonban a bíróságok nem méltányolták. A több száz kolléga képviseletében megnyert perekben, a fejenként több 
százezer, esetenkét egy millió forintot is meghaladó illetmény-különbözeteket más jogi érvélés alapján ítélték és ítélik meg 
napjainkban is a bíróságok. Ezek az igények minden ellenkező híresztelés, és mindenféle munkáltatói törekvések ellenére 
sem évültek még el. A határozatok átvétele ugyanis nem jelenti azt, hogy az abban foglaltak tartalmát elismeri és elfogadja a 
dolgozó. Számos elvi bírósági határozat, de a fentebb említett tömegesen zajló perekben hozott bírósági ítéletek is alátámasztják 
azt, hogy az illetménnyel kapcsolatos igény a 3 éves elévülési időn belül érvényesíthető a bíróság előtt. Vagyis a 
határozatokban rögzített 30 nap eltelte nem eredményez jogvesztést, mert a 2017. januárban kézbesített illetmény értesítők 2020. 
januárig munkaügyi bíróság előtt megtámadhatók! 

Jogi ügyfélszolgálat közalkalmazotti illetményes perekben: hétfőtől 
csütörtökig, 11.00 órától 13.00 óráig! 
2017. jan. 28. 
 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a rendőrségi közalkalmazottak illetményének 
megállapítása miatt kirobbant jogos felháborodás miatt külön jogi ügyeletet 
vezettünk be. Jogászunk hétfőtől csütörtökig 11.00 órától 13.00 óráig áll 
rendelkezésére azon tagjainknak, és leendő tagjainknak, akik illetményük 
megállapítása miatt pert kívánnak indítani, vagy korábban már ilyen per vitelére 
adtak meghatalmazást az FRSZ Jogsegélyszolgálatának, és ezen per állása iránt 
kívánnak érdeklődni. Közalkalmazotti illetményes perekben jogi 
ügyfélszolgálatunk a 39-532-es belügyi számon, vagy a 06 70 398-5630-es 
mobilszámon érhető el. 

Ezen felül az FRSZ Központi Koordinációs Irodája a hét minden munkanapján 
(hétfőtől csütörtökig 08.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig) hozzáértő 

munkatársakkal áll az érdeklődök rendelkezésére, akár ügyük állása, akár a jogvita megindításának lehetőségei iránt kívánnak 
érdeklődni. Telefon: 39-530 (BM), vagy 06-1-785-07-16 (városi), vagy +36 70 775 1773 (LIGA flottás mobil). 

Nógrádban ismét elmaradt a közalkalmazotti illetmények KSZ szerinti 
emelése 
2017. jan. 28. 
 

Nógrád megyei tagjainktól érkezett jelzések szerint a közalkalmazotti állomány 
2017. január 1-jei illetménymegállapítása során a január 1-jével fizetési 
fokozatban előrelépő munkatársak csak a jogszabályi kötelező emelésben 
(garantált bérminimum/minimálbér) részesültek, azonban a kollektív szerződés 
szerinti – a munkáltató által kollektív szerződésben garantált – 5.000 Ft 
illetményemelést részükre nem biztosították. Ez, amellett, hogy eltér a többi rendőr 
szerv gyakorlatától, az ORFK szakmai vezetésének álláspontjával, illetve 
ajánlásával is ellentétes. A 2017. január 16-ai RÉT ülésen az ORFK képviselői a 
tavalyi évhez hasonlóan akként foglaltak állást, hogy a kollektív szerződések 
szerinti illetménytöbblet a legalább alkalmas minősítéssel rendelkező 
közalkalmazottak részére biztosítható a fizetési fokozat előresorolás kapcsán. A 
tavalyi évben ugyancsak felmerült a fentiekben jelzett probléma, de az akkor végül 

megnyugtató módon rendeződött, és a kollégák megkapták a KSZ szerinti bértöbbletet. Mindezek alapján megkereséssel 
fordultunk a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, melyben az érintett közalkalmazottak illetmény 
megállapításának módosítását és a KSZ szerinti béremelés végrehajtását kezdeményeztük. 
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Szendvics és párolt rizs döntötte le a határkerítést védő rendőröket 
2017. jan. 27. 
 

Kiderült, miért dőlt ki betegen január elején 126 rendőr a déli határkerítésnél gyomor- 
és bélrendszeri panaszokkal, hányingerrel és hasmenéssel. A Magyar Nemzet azt 
írja, a január 2-án ebédre kapott párolt rizstől és egy szendvicskészítő 
műhelyben csomagolt tavaszi felvágott miatt betegedtek meg, ezekben 
ugyanis toxint termelő, B. cereus nevű baktériumot mutattak ki a 
laborvizsgálatok. Egyelőre kérdéses, hogy az ételmérgezés ügyében indul vagy 
indult-e bármilyen vizsgálat, ezzel kapcsolatos kérdéseinkre ugyanis a rendőrség a 
múlt hét óta nem válaszol. Azt sem tudni, hogy a déli határon szolgáló rendőrök 
ellátásához milyen szempontok alapján választják ki a beszállító cégeket. Pintér 
Sándor belügyminiszter a múlt szerdai határszemléje után már beszámolt néhány 
részletről a megbetegedéssel kapcsolatban. A belügyminiszter akkor azt mondta, 
hogy a 126 rendőrt ledöntő, gyomorpanaszokkal, hányással, hasmenéssel járó 

betegség oka részben az volt, hogy nem tartották be az élelmiszerek készítésére és tárolására vonatkozó szabályokat.  

Kezdeményeztük az adómentes lakáscélú támogatás cafetéria elemkénti 
elismerését 
2017. jan. 23. 

 
Az FRSZ a belügyminiszternél kezdeményezte a rendvédelmi hivatásos 
állomány 2017. évi cafetériáját szabályozó 2/2017. (I. 11.) BM utasítás 
módosítását a választható juttatások körének adómentes lakáscélú 
támogatással való kiegészítése érdekében. Emlékezetes, hogy a napokban 
jelent meg a a rendvédelmi hivatásos állomány 2017. évi cafetériáját 
szabályozó 2/2017. (I. 11.) BM utasítás, mely a választható béren kívüli juttatások 
körét a 100 forintos készpénz cafetériára és a SZÉP-kártyára korlátozta. Ezzel a 
miniszter kizárta, hogy a hivatásos állomány tagjai igénybe vegyék a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 2) pontja szerinti adómentes 
lakáscélú támogatást, amit a hiteltörlesztés terheinek enyhítésére vezetett be a 
kormányzat. Ez a támogatás a lakáshitel összegének legfeljebb 30 %-áig, 
és legfeljebb 5 éven át vehető igénybe, maximum 5 millió forintos összegben. A 

rendelkezést különösen méltánytalannak és érthetetlennek tartjuk, figyelemmel arra, hogy a lakáscélú béren kívüli juttatást a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a közmédia napok óta propagálja, a rendőrségen dolgozók cafetéria juttatása pedig évek óta nem 
emelkedett, annak összege jelentősen elmarad a civil szférában adhatótól, ráadásul abból még a közterhek is levonásra 
kerülnek. Mindezek alapján kezdeményeztük a BM utasítás soron kívüli módosítását, a választható juttatások körének 
adómentes lakáscélú támogatással történő kiegészítését, és ennek megtörténtéig a szóban forgó lehetőséggel élni kívánó 
kollégák cafetéria nyilatkozattételi kötelezettségének felfüggesztését. 

Másfél milliót gyűjtöttek össze a Teréz körúton megsérült rendőröknek 
2017. jan. 18. 

 
Jótékonysági estet tartottak az Új Színházban a Teréz körúti robbantásban 
megsérült rendőrök megsegítésére - adta hírül az M1 HÍradó.  A két fiatal járőr 
a szeptemberi robbantás után nemsokkal elhagyhatta a kórházat, de még a mai 
napig orvosi segítségre szorulnak. A jótékonysági esten a két rendőr is felment a 
színpadra, óriási tapsot kaptak. Mindketten megköszönték a támogatást. Tavaly 
szeptember 24-én a gyalogosan sétáló járőrpáros közvetlen közelében robbant fel 
a házi készítésű pokolgép a Teréz körúton, amit a kapualjba behúzódó férfi hozott 
működésbe. Az egyik rendőrnek életveszélyes, társának súlyos sérüléseket okozott 
a robbanás, mindketten azóta is lábadoznak. A kedd esti jótékonysági 
esten  amelyet az Új Színházban rendeztek meg – családtagok, barátok ismerősök 

fogtak össze, hogy a hosszú ideig tartó felépülésükben segítsenek. További részletek és videó a Híradó oldalán.  
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Sürgetjük a közalkalmazotti cafetéria mielőbbi kihirdetését is 
2017. jan. 18. 
 

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Rendőrségi Érdekegyeztető 
Tanács (RÉT) 2017. január 16-án megtartott soros ülésén csak a hivatásos 
állomány 2017. évi cafetéria juttatásairól adott érdemi tájékoztatást a 
munkáltató.Ugyanakkor a civil állomány vonatkozásában nem kaptunk érdemi 
információkat, így az ORFK-tól soron kívüli tájékoztatást kértünk a 
munkavállalók, közalkalmazottak, kormánytisztviselők és igazságügyi 
alkalmazottak 2017. évi cafetéria juttatását illetően: mekkora összegű 
béren kívüli juttatásra számíthatnak, mik a választható juttatási formák. A 
korábbi gyakorlatnak megfelelően kérjük a 2017. évi ellátást szabályozó belső 
norma tervezetének rendelkezésünkre bocsájtását, a véleményezés 
lehetőségével. Természetesen a teljes személyi állomány (hivatásos, 
munkavállaló, közalkalmazott, köztisztviselő, igazságügyi alkalmazott) 
vonatkozásában kezdeményeztük az éves cafetéria keretösszeg mielőbbi 
kifizetését. 
 
 
 
 
 
 

Torlódnak a bérek a munkahelyeken 
2017. jan. 18. 
 

Egyeztetnek ma a közszféra szakszervezeti tömörülései és a kormány képviselői a 
bérhelyzetről. Eddig a kormány nem sok hajlandóságot mutatott a 
közszférában a bérek emelésére - írja a Népszava. A kötelező béremelések 
okozta bértorlódás egyes ágazatokban szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a 
vállalkozókat is. Nagyjából egyetlen dologban értenek egyet a kormányzat, a 
munkavállalók és munkaadók képviselői: vége az olcsó munkaerő csáberejének 
Magyarországon is. Ma már sikerült a visegrádi 4-ek között is a bérlista legaljára 
leküzdenie magát hazánknak. Az átlagbérekben a lemaradás eléri a 30 
százalékot.  A szakemberek és az ellenzék hiába követelte a versenyképesebb 
béreket, a kormánynak majd' 7 év kellett a felismeréshez, hogy nem halogathatja 
tovább az irányváltást. Ennek eredménye lett a minimálbér 15 és a garantált 
bérminimum 25 százalékos, drasztikus emelése. Igaz, most sem vették figyelembe 

a szakmai és érdekvédelmi szervezetek véleményét, ajánlásait, így az égető és elengedhetetlen kötelező béremelés hatása is 
felemásra sikeredett. Talán csak a hivatalos propaganda elégedett maradéktalanul a kialakult helyzettel. Minimálbért, illetve 
garantált bérminimumot összesen 230 ezren kapnak a közszférában. A közszférában, közszolgáltatásban, a kormányzati 
állításokkal szemben nem 1 millióan, hanem csak 700 ezren dolgoznak. A bértorlódás mintegy 470 ezer embert érint. A jelenlegi 
bértábla alapján egy 30 év alatti, felső fokú végzettséggel rendelkező közszolga a garantált bérminimum emelése miatt, ugyan annyit 
kap, mint egy 8 osztályt végzett és valamilyen tanfolyamot elvégzett kollégája - írja a Népszava. 

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a közalkalmazotti bértábla 170 fizetési fokozatából a kormányzat 115 fizetési 
fokozatban a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot garantálja a közalkalmazottak számára! A 2017-ben érvényes 
közalkalmazotti bértábla itt tekinthető meg. 

Arról is beszámoltunk, hogy a rendőrségen „béremelésre” ténylegesen csak azok esetében kerül sor, akiknek az illetménye a 
161.000 Ft-os garantált bérminimum, illetve a 127.500 Ft-os minimálbér alatt van. Ez a közalkalmazotti állomány kb. felére, 
mintegy 4.500 főre, a kiemelt fontosságúnak mondott határvédelmi feladatokban is részt vevő fegyveres biztonsági őri állománynak 
pedig szinte a teljes egészére vonatkozik! Számításaink szerint a hivatásos állomány átlagosan 5 %-osnak reklámozott 
illetményemelése is úgy fog megvalósulni, hogy a rendőrök közel fele semmiféle emelést nem fog kapni. A kialakult helyzetet az 
FRSZ elfogadhatatlannak tartja és az illetmények haladéltalan rendezését követeli. 
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RÉT ülés: üres a rendőrségi kassza! 
2017. jan. 17. 
 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei első ülésén ismételten 
bebizonyosodott, hogy egy dolog a kormányzati sikerpropaganda, és egy másik a 
mindennapi valóság! Az ülésen részt vevő rendőri vezetők elmondták, hogy 
pénzügyi fedezet csak a jogszabályi kötelező bérbeállás végrehajtására biztosított. 
Ez magyarul azt jelenti, hogy „béremelésre” ténylegesen csak azok esetében kerül 
sor, akiknek az illetménye a 161.000 Ft-os garantált bérminimum, illetve a 127.500 
Ft-os minimálbér alatt van. Ez a közalkalmazotti állomány kb. felére, mintegy 4.500 
főre, a kiemelt fontosságúnak mondott határvédelmi feladatokban is részt vevő 
fegyveres biztonsági őri állománynak pedig szinte a teljes egészére vonatkozik! 
Ráadásul a közalkalmazottak esetében ezt a béremelést is úgy hajtják végre, mint 
a népmesében a szegényleány, aki vitt is ajándékot a királynak, meg nem is! A 
garantált bérminimumra történő beállás egy részét ugyanis a korábban adott 

munkáltatói döntésű illetmény rész beszámításával, azaz megvonásával biztosítják. Azoknak is csalódniuk kell, akik ez ideig bíztak 
abban, hogy a rendőrség vezetése meghajol a Kúria határozatai előtt, és jogkövető módon általános jelleggel rendezi a 2013. 
augusztusában elmulasztott garantált illetményre történő kiegészítést. Ezen igények rendezésének, és így a jogszerűség 
érvényesülésének  is gátat szab a pénzügyi fedezet hiánya! Az érintett közalkalmazottak számára marad a pereskedés, vagy 
lemondanak a rendőrség javára az őket jogszerűen megillető, éves szinten több százezer forintos járandóságról. Számításaink 
szerint a hivatásos állomány átlagosan 5 %-osnak reklámozott illetményemelése is úgy fog megvalósulni, hogy a rendőrök közel fele 
semmiféle emelést nem fog kapni. Az életpálya lakáspillérére is inog, mint viharban a nádszál! E célra ugyanis mindösszesen 106 
millió forint áll rendelkezésre, ami kereken 21 fő támogatására elegendő, amennyiben ők megkapják az adható támogatás 
maximumát! Végezetül nem emelkedik a cafetéria keret sem, így az még mindig nem éri el, az elmúlt hat évvel ezelőtti nyolc év 
szintjét sem…. További részletek a RÉT ülésről szóló főtitkári tájékoztatóban, itt. 

Feltételek a nők 40 év utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben 
2017. jan. 14. 
 

A nők 40 év munkaviszony, illetve jogosultsági idő után 2017-ben is nyugdíjba 
mehetnek. Sokakat érdekel, hogy milyen gyermek utáni kedvezmények 
számítanak bele a 40 éves jogosultsági idő megállapításába, ezért az Officina.hu 
összefoglalta az alkalmazandó szabályokat. A cikk kiemel, hogy a jogosultsági idő 
nem egyenlő a szolgálati idővel, hiszen míg a 40 utáni nyugdíj igényléséhez 40 év 
jogosultsági időnek kell meglennie, mely különböző időszakok alatt szerzett szolgálati 
időszakok éveiből és napjaiból áll össze. További részletek itt. 
 
 
 
 

Benzinpénz: még sem jár mindenkinek az emelés! 
2017. jan. 14. 
 

Túl kedvezőre sikeredhetett, ezért már módosítottak is a munkába járás 
költségtérítésének rendelkezésén - írja az Én pénzem.hu. Az új szabály szerint a 
cégek maguk mérlegelhetik, hogy benzinpénzre mennyit adnak. Így maradhatnak, 
akik a korábbi kilométerenkénti 9 forintot kapják és nem az emelt 15 forintot. Az 
autóval közlekedők számára jó hír volt, hogy az üzemanyag-támogatás továbbra is 
béren kívüli juttatás maradt, mértéke pedig 2017-ben 9-ről 15 forintra emelkedett 
kilométerenként. A legfrissebb Magyar Közlönyben azonban már közzé is tettek 
ezzel kapcsolatos módosítást. A változtatás lényege, hogy tulajdonképpen 
visszaállítják a munkába járás költségtérítésében a korábbi kilométerenkénti 9 
forintos benzinpénzt. Ezt úgy érik el, hogy a juttatásról szóló kormányrendeletben 

lefektetik: az adótörvény alapján alkalmazható 15 forintos költség 60 százaléka jár, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási 
helye, valamint a munkavégzés helye között nincs vagy csak hosszú várakozással érhető el közösségi közlekedés, vagy azt 
fogyatékossága miatt nem tudja igénybe venni.  Az is kaphat benzinpénzt, akinek bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti, 
köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.  
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Bérajánlást várnak a szakszervezetek a kormánytól 
2017. jan. 12. 
 

A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó általános bérajánlást várnak a 
szakszervezetek a kormánytól - mondta Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga 
Szakszervezetek (Liga) elnöke a keddi sajtótájékoztatón - adta hírül a 
Híradó.hu. Hozzátette, hogy például a vasút, az energiaszektor és a közszféra egyes 
területein még zajlanak a helyi bértárgyalások, amelyeket az egységes vagy 
ágazatokra lebontott kormány által kiadott bérajánlás jelentősen megkönnyítene. 

A konföderáció honlapja arról is beszámol, hogy 2017 január 10-én a LIGA 
Szakszervezetek székházában a Kéményseprők Országos Szakszervezte 
elnöke sok szerencsét kívánt a szakszervezeteknek és a munkavállalóknak a 
2017-es évre. Az eseményen a szakszervezeti konföderációk vezetői hangsúlyozták, 
várják a kormánytól az állami tulajdonú vállalatok számára az egységes bérajánlást 
és a napirendre korábban felvett témák megtárgyalását. A munkáltatóktól pedig 
kétszámjegyű béremelési javaslatokat várnak az ágazati és helyi bértárgyalásokon. 

Összefogtak a sztárok a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrök 
megsegítéséért! 
2017. jan. 12. 
 

Sosem látott összefogással igyekeznek kollégák, barátok és sztárfellépők segíteni a két 
fiatal járőr, Szabina és Laci felépülését - írja a ACNEWS.hu. A Teréz körúti robbantásban 
megsérült rendőrjárőrök még jó ideig nem állhatnak munkába és a lábadozásuk is sok időt vesz 
igénybe. A két fiatalnak ezért egy jótékonysági esttel szeretnének segíteni, hogy a 
hosszadalmas felépülést és a kezeléseket megkönnyítsék és nem utolsó sorban egy kis lelki 
támaszt is nyújtsanak nekik.  

A 2017. január 17-i jótékonysági esten az Újszínházban olyan sztárfellépők lépnek 
színpadra, mint a B52, Bach Szilvia, Bulldózer, DSP, Szolnoki Péter, Tóth Vera, Varga 
Miklós, Vikidál Gyula, a két műsorvezető pedig Horváth Éva és Harsányi Levente 
lesznek. Támogatói jegyek a www.ujszinhaz.hu és a www.jegy.hu oldalakon vásárolhatók, 
további anyagi támogatásokat pedig a segíteni vágyók a 10700419-67327591-51200002 
számlaszámra utalhatnak.  
 
 
 
 
 
 
 

A rendvédelmi dolgozók cafetéria kerete 2017-ben sem emelkedik 
2017. jan. 12. 
 

Megjelent a belügyminiszter 2017. évi cafetéria juttatásokat keretjelleggel 
szabályozó utasítása, melyből kiderül, hogy az idén is változatlanul bruttó 200 ezer 
forint marad a cafetéria keret, és nem emelkedik a szintén évek óta változatlan 4 
ezer forintos bankszámla-költségtérítés sem. Bár a közmédiából más sem hallunk, 
minthogy miként "szárnyal" a magyar gazdaság, úgy tűnik, hogy a gazdasági 
eredmények pozitív hatásai a belügyi szférát még nem érték el. Miként a 
rendvédelmi dolgozókat a tavaly év végi béren kívüli juttatásokból is 

kihagyták, úgy a cafetéria keret korábbi szintre emelésére is jó ideig várnunk kell még. Emlékezetes, hogy 2010-ben a cafetéria 
keret még 251 ezer forint volt, és a BM a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján azon felül biztosította a helyi utazási 
bérletet, a ruhapénzt (a hivatásosoknak), az iskolakezdési támogatást, valamint a fogpótlás és a szemüveg költségtérítést. 2012-re 
– az életpályamodell bevezetésének jegyében – a cafetéria keret 200 ezer forintra csökkent, és már csak annak terhére lehet kérni 
a bérletet és az iskolakezdési támogatást is, a ruhapénz felét pedig évek óta visszatartják az állandósult egyenruha cserék 
költségeinek finanszírozására.  
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Megjegyezzük, hogy a belügy idén már az utasítás látszategyeztetésével is felhagyott, így nem volt módunk a norma kiadása előtt 
ismételten javasolni, hogy a cafetéria közterheinek munkavállalókra való terhelését szűntessék meg. A cafetéria közterheinek 
munkavállalókra terhelése ellen ugyans az FRSZ évek óta tiltakozik, és ez ideig minden évben kezdeményeztük a hátrányosan 
megkülönböztető szabályok módosítását, és a civil szférában dolgozókkal azonos rendszer alkalmazását. Mivel a diszkrimináció 
megszűntetésére idén sem kerül sor, a rendvédelmi dolgozók 2017. évi nettó, azaz ténylegesen elkölthető cafetária juttatása 
(optimális esetben) 149 ezer forint lesz. A cafetéria szabályok egyébként idén jelentősen módosulnak, a kedvezményes 
adózással igényelhető juttatások köre szűkül. Mindezekről részletesebb információ itt olvasható. 

Kegyvesztett rendőrökből csinált parancsnokokat Pintér 
2017. jan. 8. 
 

Korábban kegyvesztett rendőrökből csinált börtönparancsnokokat a 
belügyminiszter - olvasható a HírTV honlapján. Szombathelyre az a Dömény 
Sándor került, akit egy korrupciós ügyben játszott szerepe miatt mentettek fel korábbi 
hivatalából. A tiszalöki fegyintézet parancsnoka pedig az a dandártábornok lett, aki 
tavaly októberig még a gödöllői rendőrkapitányságot vezette. „Egyetlenegy embert 
mutasson – most már nem dobálózok pénzekkel, hogy még valakinek fizetek –, akit 
mi terrorizáltunk, akit mi bántalmaztunk” – mondta Cs. Sándor Dinamo, aki egyike volt 
a rettegett berhidai rabszolgatartóknak. A szabadságvesztését Szombathelyen töltő 
férfi zárkájából szinte naponta rakott fel képeket a világhálóra. Feltehetően ebbe a 
felvételbe bukott bele a szombathelyi, valamint a tiszalöki büntetés-végrehajtási 
intézetvezetője is. Mellettük a budapesti börtönparancsnokot is indoklás nélkül 
menesztette Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön. „Ha egy rendőri vezető 
vagy egy büntetés-végrehajtási vezető nem látja el jól a feladatát, akkor azt meg 
lehetne indokolni a felettes parancsnokoknak, szervezeteknek és úgy is fel 
lehetne menteni” – mondta Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet 
főtitkára a HírTv-nek. 
 
 
 
 
 
 
 

A határon szolgáló rendőrökre és katonákra is kiemelten figyelnek - a BM 
szerint 
2017. jan. 7. 
 

A HírTV tudósítása szerint: Az ország déli határain szolgálatot teljesítő 
katonák, rendőrök az extrém időjárásnak megfelelő ruhát és védőitalt is 
kapnak, a vezényléskor pedig figyelnek a hidegre – közölte a 
Belügyminisztérium államtitkára. A déli országrészen vasárnap hajnalban mínusz 
18 fok is lehet. „Belügyminiszter úr utasításának megfelelően az országos 
rendőrfőkapitány úr intézkedett arról, hogy különös figyelemmel kövessék a 
parancsnokok a szolgálatot teljesítő rendőrök, így a határon szolgálatot teljesítők 
ruházatát is, illetve a napi védőital mennyiséget is, hogy a megfelelő hőmérsékletet 
biztosítani lehessen, illetve a szolgálat vezénylésnél vegyék figyelembe azt, hogy 
különösen hideg van” – erősítette meg Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára.  
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Továbbra sem tudják a tömeges megbetegedés okát 
2017. jan. 7. 
 

Továbbra sem tudja a Független Rendőr Szakszervezet, miért betegedett meg 
több mint száz rendőr a déli határszakaszon. Pongó Géza, az érdekképviselet 
főtitkára - a HírTv-nek adott interjúban - arra emlékeztetett, hogy az egyenruhások 
naponta 12 órát, olykor még ennél is többet szolgálnak a déli kerítés mentén. „Nyilván 
vannak kialakított melegedő helyiségek, védőital, élelmezés, erről a rendőrségnek 
gondoskodni kell – több-levesebb sikerrel, hiszen korábban is sok problémát 
állapítottunk meg. Ezeket az eseteket próbáltuk a munkáltatóval orvosolni és kijavítani, 
hogy az állomány megkapja a tisztességes és szükséges ellátást. Nem merem azt 
állítani, hogy minden helyszínen és minden körülmények között ez adott, de azért 
vagyunk, hogyha problémákat tapasztalunk, akkor ezeket rögtön kijavíttassuk a 
munkáltatóval” – mondta.  
 
 
 
 
 
 

Munkáltatói kötelezettségek hidegben való munkavégzés esetén 
2017. jan. 6. 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya felhívást tett 
közzé, amelyben a hidegben való munkavégzés veszélyeire és a munkáltatók 
kötelezettségeire hívta fel az érintettek figyelmét - írja a Munkajog.hu. A NGM 
főosztálya tájékoztatásul közölte, hogy a hatályos szabályozás szerint a szabadtéri 
munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várható napi középhőmérséklet a 
munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el. A Munkafelügyeleti 
Főosztály felhívta a munkáltatók figyelmét, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a 
hideg munkakörnyezetben történő munkát végző munkavállalóikra. Az esetleges 
sérülések vagy a tartós egészségkárosodás megelőzése érdekében az NGM 
Munkafelügyeleti Főosztálya felhívásában részletesen ismertette a munkáltatókkal a 
szükséges védelmi intézkedéseket. E szerint a hidegnek minősülő munkahelyeken 
munkaszervezéssel kell biztosítani óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces 
pihenőidőt a munkavállalók számára. A pihenőidőt a munkakörnyezethez képest 

melegebb (lehetőleg fűtött), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen kell biztosítani. A fűtőtestek megválasztásánál és 
elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessék elő a munkahely/pihenőhely levegőjének szennyezését, illetve a 
munkavállalók túlzott felmelegedését. A munkavállalók részére, naponta többször meleg (+50 °C hőmérsékletű) teát is biztosítani 
kell, a higiénés követelmények betartásával. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. 

9 éve ugyanannyi pénzzel szúrja ki az állam az anyák szemét 
2017. jan. 6. 
 

Emelkedtek a bérek, a nyugdíjak, és egyes támogatások is. Vannak azonban olyan 
szociális juttatások, amelyeket az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
alapján határoznak meg, ezek viszont 9 éve változatlanok, mivel ekkor emelték 
utoljára a nyugdíjminimumot - írja a Pénzcentrum. A tavalyi év vége a nyugdíjak 1,6 
százalékos növekedésétől, valamint garantált bérminimum és a minimálbér emelésétől 
volt hangos. Utóbbi intézkedésnek köszönhetően több szociális juttatás is emelkedett, 
úgy, mint a GYED, a táppénz és az álláskeresési járadék. Vannak azonban olyan szociális 
juttatások is, amelyeknek összege 9 éve egyáltalán nem változott. Az oka, hogy az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől függnek, annak mértéke pedig 2008. 
január 1-je óta változatlan. Jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28 
500 forint. A cikk sorra veszi az érintett ellátásokat. 
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Módosult az FRSZ Üdültetési Szabályzata 
2017. jan. 5. 
 

Az FRSZ Megyei Elnöki Értekezlete módosította Üdültetési Szabályzatunkat. A 
módosítás a beutaló igénylésére vonatkozó szabályok egyszerűsítésére, az eljárás 
gyorsítására, és az igényjogosultak körének kibővítésére irányult. Az új szabályok 
értelmében 2017. január 01-jétől a nyári főszezoni beutalókat már nem a területi 
elnökségek, hanem közvetlenül a megyék és intézmények között osztja el Központi 
Koordinációs Irodánk (KKI). Az elosztás továbbra is a taglétszámmal arányosan 
történik, és annak során a KKI-nak változatlanul ügyelnie kell arra is, hogy a megyék 
lehetőség szerint azonos számban kapjanak Hajdúszoboszlóra és Harkányba szóló 
beutalókat. A kisorsolt beutalókról, illetve a turnusok pontos időpontjairól 2017. 
január 31-ig tájékoztatjuk a megyei (intézményi) elnököket. Tagjaink tehát már 

február 1-jétől jelezhetik titkáraik számára a nyári beutaló iránti igényeiket. A helyben kiválaszott tagoknak az igénylőlapot 
április 15-ig kell megküldeniük közvetlenül a KKI-nak. Ezzel a módosítással a tagok számára a korábbinál 1 hónappal hosszabb 
idő áll rendelkezésre a jelentkezés leadására. További lényeges változás, hogy a módosítás megnyitotta a hétvégi turnus 
igénybevételének lehetőségét a LIGA szakszervezetek tagjai, és az FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi 
munkavállalók számára is! Üdültetési Szabályzatunk és a beutaló igénylőlap innen tölthető le.  

Tömegesen betegszenek meg magyar rendőrök 
2017. jan. 5. 
 

Egy nap alatt újabb 49, a déli határon dolgozó rendőrt betegített meg a rejtélyes 
fertőzés, így már 110 hivatásos esett ki a szolgálatból, írja a Magyar 
Nemzet. Tegnap derült ki, hogy 61 rendőr betegedett meg a magyar–szerb határnál 
lévő Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség területén. Az érintetteknél akut gyomor- 
és bélrendszeri panaszok jelentkeztek, jellemzően hányinger, hányás, hasmenés, 
hasi fájdalom, hidegrázás volt a tünet. A rendőrségnél akkor azt közölték, hogy még 
keresik a megbetegedések okát, és „a laborvizsgálatok folyamatban vannak”. Ma 
kora este ugyancsak azt tudatta az ORFK, hogy a laborvizsgálatoknak még nincs 
eredményük. Az érintett 110 rendőr betegállományba került, és „elkülönítésük 
megtörtént”. Azt is tudatta a rendőrség, hogy a hasonló megbetegedések 
megelőzése és az esetleges járvány megfékezése érdekében módszertani útmutatót 
adtak ki, és a benne foglaltak betartását az egészségügyi szolgálat folyamatosan 

ellenőrzi. Az első betegek hétfőn jelentkeztek az orvosi ügyeleten, sokan pedig kedden jelentettek beteget. Számuk a rendőrség friss 
közlése szerint szerdán csaknem megduplázódott.  

Feszültséget okoz a bérrendezés 
2017. jan. 5. 
 

Máris feszültséget okoz több áruházláncnál a minimálbérek januártól esedékes 
emelése – tudta meg a Magyar Idők. Azoknak ugyanis, akiknek eddig is magasabb 
volt a fizetésük a kötelező legkisebb mértéknél, egyes cégeknél egyelőre nem 
rendezik a jövedelmét, ehhez ugyanis előbb áremeléseket eszközölnek a nem 
élelmiszertermékek körében. Cégenként eltérőek a megoldások – közölte a 
kereskedők szövetsége. Január második napján egyeztettünk a Tescónál a dolgozói 
bérekről, ahol arról tájékoztattak, hogy 12 ezer munkavállalónak a kötelező 
szakmunkásbérminimum-szintre, vagyis bruttó 161 ezer forintra emelkedik a 
fizetése. Ezzel megszűnnek bizonyos bérkülönbségek a láncnál, 
ugyanakkor aggályos, hogy a munkáltató nem vette figyelembe, hogy a 

vállalatnál alkalmazott „régi” dolgozók és az újonnan belépők azonos bére feszültségeket okoz a vezetők és a szakképzettek 
körében is – közölte lapunkkal a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. 

Arról, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése miként döntötte végképp romba a már évek óta elavult 
közalkalmazotti illetménytáblát, korábban már hírt adtunk. Ezért most csak azt emeljük ki, hogy a közalkalmazotti bértábla 170 
fizetési fokozatából a kormányzat jövőre 115 fizetési fokozatban a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot garantálja 
a közalkalmazottak számára! Annak meghaladásához főiskolai végzetséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben elöltött 
30 éves közalkalmazotti jogviszony szükséges!!! A 2017-ben érvényes közalkalmazotti bértábla itt tekinthető meg. 
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Családi adókedvezmény 2017 
2017. jan. 4. 
 

Ismét megkezdtünk egy évet, és ezzel rengeteg változást kell megszoknunk 
főleg, hogy az elmúlt év utolsó hónapjaiban elfogadott törvénymódosítások 
többsége már év elejétől életbe lép - írja a Munkaügy érthetően blog. Ezzel 
kapcsolatban hívja fel a szerző a figyelmet néhány igen fontos változásra, mely a 
családi adókedvezmény intézményét érinti.  

2017. január 1-től a családi adókedvezményt az adóelőleg nyilatkozat alapján csak 
a kedvezményezett eltartott és az eltartott adóazonosító jelének 
feltüntetésével lehet igényelni, már nem lesz elegendő csupán a természetes 
azonosítók feltüntetése.  Így aki nem rendelkezik ezzel, vagy nem tudja a gyermeke 
adóazonosító jelét, az sürgősen szerezze be, ugyanis e nélkül nem tudja majd 
igényelni az adókedvezményt. 

Táppénz, csed, gyed: januártól így kell igényelnie 
2017. jan. 4. 
 

A társadalombiztosítási feladatok legújabb átszervezése miatt 2017-től más 
hivataloknál kell igényelni a pénzbeli ellátásokat - írja az Adózóna.hu. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőre (rövidítve: NEAK) változik, és ezzel egyidejűleg 
az ellátandó feladatok köre is leszűkül. 

Többek között az OEP pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és az utazási 
költségtérítéssel kapcsolatos feladatai 2017. január 1-jétől az  ONYF-hez kerülnek. 

Tekintettel erre az átszervezésre, az Adózóna cikke összefoglalja, hogy milyen 
főbb változások lesznek a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj és a méltányossági pénzbeli ellátások igénylésében és 
megállapításában. 
 

Több mint 60 rendőr kapott ételmérgezést Kiskunhalason 
2017. jan. 3. 

 
Az ATV értesülései szerint 23 rendőr került a kiskunhalasi kórház fertőző 
osztályára mérgezés gyanújával. Az MTI délután már arról számolt be, hogy 
kedd délutánig 61, a Kelebia Határrendészeti Kirendeltség területén szolgálatot 
teljesítő rendőr szorult kezelésre akut gyomor-bélrendszeri panaszok miatt. Lódi-
Sipos Edina közölte: az első betegeket hétfő este az orvosi ügyeleten, illetve a 
kiskunhalasi kórházban látták el. A többiek kedden jelentettek 
beteget. Mindannyian hányingerre, hasmenésre, hasi fájdalomra, hidegrázásra 
panaszkodtak. Állapotuk kielégítő, senki nem szorult kórházi ellátásra - fűzte 
hozzá. A betegség kialakulásának okát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
népegészségügyi főosztályának közreműködésével vizsgálják.  

Az ORFK közleményt adott ki a megbetegedésekről: „A Kelebia Határrendészeti 
Kirendeltség illetékességi területén szolgálatot ellátó hivatásos állományból több 
rendőr akut gyomor-bélrendszeri panaszokkal jelentkezett orvosi ellátásra 2017. 

január 2-án. A megbetegedések okát, körülményeit a rendőrség egészségügyi szolgálata - szakhatóság bevonásával - vizsgálja. A 
rendőrök szakorvosi ellátásban részesültek, kórházi kezelés alatt senki nem áll, egészségi állapotuk figyelemmel kísérése 
folyamatosan biztosított. A szolgálatból kieső rendőrök helyettesítése megoldott.” 
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Valakinek baromira elege van a határnál 
2017. jan. 2. 
 

A déli határzárnál, csak engedéllyel megközelíthető területen üzent a 
homokban egy elégedetlennek tűnő illető – szúrta ki Ásotthalom 
polgármestere, Toroczkai László Facebook posztját 
a Mandiner. Bejegyzésében a polgármester azt írja: Ezt a képet ma készítettük itt 
nálunk a határon, gondolom a folyamatosan járőröző helikopterből más is látta. A 
határt védő rendőrök vagy katonák rajzolhatták a porba, kifejezve érzéseiket. Bár 
nem szokásom az elhatárolósdi, de ezúttal a stílustól és a szóhasználattól 
ünnepélyesen elhatárolódom ugyanakkor szeretném jelezni, hogy teljes mértékben 
megértem a határt védő magyar rendőröket és katonákat, ha dühösek, ha már 
elegük van. Mínusz tíz fokban, éjjel-nappal, 12 órán át, karácsonykor, újévkor is ott 

kell állni, védeni sokszor az életük kockáztatásával is a határt, mert a betolakodók – sokszor szálláscsináló terroristák – folyamatosan 
támadják a védelmi rendszerünket. S mindezt távol a családjuktól, távol az otthonuktól. Ezért is javasoltam már sokszor a helyi 
lakosokból verbuvált határőrség felállítását. Addig is e helyről szeretném megköszönni minden magyar rendőrnek, katonának, 
mezőőreinknek, polgárőreinknek, hogy hóban, fagyban, viharban, vagy éppen rekkenő hőségben is vigyáznak szeretett hazánkra, 
otthonainkra, szeretteinkre és nem engedik, hogy ellenőrizetlenül bolyongjanak Magyarországon a törvénytelenül betörő hordák. 
Boldog új esztendőt és minden jót kívánok valamennyi határt védő magyar honfitársamnak! 
 


