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2019. június  

Kedvezményes belépő a Fővárosi Állatkertbe 
2019. jún. 19. 

 

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 
2.000,-Ft/fő, 3.300,- Ft helyett, baba 0-2 éves korig 200,- Ft/fő, gyermek: 2-18 éves korig 1.400,-Ft/fő (2.200,- Ft helyett), diák: 
nappali tagozatos hallgatók részére, diákigazolvány felmutatása mellett 1.600,-Ft/fő (2.500,- Ft helyett), és nyugdíjas: csak 
az öregségi nyugdíjasok számára a nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett: 1.600,-Ft/fő (2.500,- Ft helyett). A belépőjegyek 
érvényesek a Pálmaházba, az Akváriumba és a térhatású moziba is! A kedvezményes belépők 2019. december 31-ig szabadon, 
tetszés szerinti időpontban használhatók fel, de visszaváltásukra nincs lehetőség sem az FRSZ-nél, sem az állettkertnél.  

Jelentkezési és befizetési (átutalási) határidő: 2019. június 26. (szerda).  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 2019. június 26-ig nem 
érkezik meg a fentiekben megadott számlára! A jegyek kiosztását előre láthatóan július második felében tudjuk megkezdeni. További 
részletek az innen letölthető felhívásban. A megrendelőlap lap innen tölthető le. 

Az életüket kockáztatják, rezsire mégsem telik 
2019. jún. 19. 

 

A Mérce.hu interjút készített Salamon Lajossal, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnökével, és Pongó 
Gézával az FRSZ főtitkárával annak kapcsán, hogy a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) legútóbbi ülésén a minisztérium 
képviselői a várakozásokkal ellentétben semmilyen érdemi javaslattal nem álltak elő. Főtitkárunk a hírportálnak kiemelte, hogy 
a rendőrségi munka egy hivatás, egy karrierpálya, ami folyamatos tanulást igényel, ezt pedig a mindenkori kormányzatnak egy tisztes 
életpályamodell bevezetésével kell ellentételeznie. A rendőr szakszervezet is úgy véli, az egyre égetőbb létszámproblémát 
csakis egy azonnali, nagy béremeléssel lehetne megoldani. Egy tiszthelyettesnek 150-160 ezer forintos fizetésből kell megélnie, 
de ha elmegy kamionsofőrnek vagy egy multihoz dolgozni, ennek az összegnek rögtön a dupláját is megkeresheti. 
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RÉT: fókuszban az állomány helyzetének javítása 
2019. jún. 18. 

 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) június 17-ei ülésén az ORFK képviselői tájékoztatást adtak arról, hogy a Riasztv. 
februári hatálybalépésével bérhátrányba került munkavállalók közül több munkakört illetően is béremelést hajtott végre a rendőrség, 
melynek fedezetét saját forrásaikból teremtették meg. Szó esett arról is, hogy útlevélkezelői feladatokat ellátók, illetve a 
határellenőrzést végzők hivatásos pótléka – a vonatkozó BM rendelet módosítása következtében - 100-ról 200 %-ra emelkedett, de 
a kedvező változás a „zöld határon” dolgozókat nem érinti, mivel rájuk a jogszabály-módosítás nem terjed ki. A tanácskozás 
napirendjén szerepelt továbbá a RIASZ törvény FRSZ által kezdeményezett módosítása, a KR Légirendészeten dolgozók díjazása, 
a központi bérgazdálkodás, a rendészeti szakgimnáziumi tanulók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések, valamint a 
rendvédelmi egészségkárosodási járulékban részesülők igazolvánnyal történő ellátásának kérdése. Mindezekről részletesen az 
innen letölthető főtitkári tájékoztatóban számolunk be. 

Nem létező migránsinvánzióra Potemkin-védelem a válasz a határszélen 
2019. jún. 17. 

 

Nincs elég rendőr a határon, ezért vezényelnek oda polgárőröket és katonákat, nem a „migrációs nyomás” miatt – írja a 
Népszava egy nyugalmazott alezredesre hivatkozva. A nyáron polgárőrök és a Magyar Honvédség katonái is segítik a 
határvédelmet. Előbbiek június közepéig például a román-magyar határszakaszon, Kiszombor és Nagylak térségében járőröznek a 
rendőrökkel együtt. A katonák júniusban, júliusban és augusztusban váltásonként kétszázan látnak el „támogató feladatokat” a 
magyar-szerb határon a „migrációs nyomás” miatt. Csakhogy a statisztikai adatok alapján nem indokolt a nyári erősítés, a 
„migránsveszély” ugyanis nem nő jelentősen. Nincs ember, ez az igazi ok, amiért polgárőröket meg katonákat kell bevetni.  



 

6 

 
Hiába volt a sok plakát meg toborzás, a határvadász pozíció cseppet sem vonzó, főleg a fiatalok számára – ezt mondta a 
lapnak Magyar Zoltán nyugalmazott rendőralezredes, a záhonyi határforgalmi kirendeltség volt vezetője. 

Fókuszban a pályaelhagyó rendőrök 
2019. jún. 15. 
Egykor arra esküdtek fel, hogy a hazát szolgálják és a biztonságunkat védjék. Azt gondolták, innen mennek majd nyugdíjba, de a 
körülmények mégis közbe szóltak. A rendőri pályát elhagyó rendőrök, határőrök sorsának alakulását mutatja be az RTL Klub 
Fókusz című műsora. A magazinműsornak interjút adott az FRSZ főtitkára is, melyben kiemelte, hogy szakszervezetünk szerint 
azonnali változtatásokra van szükség, mert a pályaelhagyó rendőrök száma rohamosan növekszik. A leszerelést tervező 
rendőrök aránya 40 % körül van. Míg 10 évvel ezelőtt évente 200 rendőr szerelt le, addig tavaly ez a szám már elérte a 
kétezret. Legalább 50 %-os azonnali illetményemelést kellene adni a tiszthelyetteseknek, ha azt akarják, hogy hosszabb távon 
a rendőrségnél maradjanak. Főtitkárunk hangsúlyozta azt is, hogy tisztes kimeneteli rendszert kellene kidolgozni azok számára, akik 
életkoruknál fogva már nem tudják teljesíteni a magas szintű fizikai, egészségi, pszichikai követelményeket. 

Kapcsolódó videó: Burik Dorián Szolnokon volt rendőr, januárban szerelt le. Most egy építkezésen segédmunkás 
Németországban. Azt mondja, ott egy hét alatt keres annyit, mint itthon egy hónap alatt. 

OKÉT: alibitárgyalást folytatott a kormány 
2019. jún. 14. 

 

Semmilyen konkrét ígéretet nem tett egyetlen közszolgálati ágazatnak sem a kormány az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szerdai ülésén, képviselői csak a rengeteg költségvetési tartalékról beszéltek, ami 
bármikor rendelkezésre áll - írja a Népszava. Az Orbán-kabinet ugyanakkor változatlanul nem tárgyal az érdekvédőkkel a pontos 
tervekről.  

Soproni tűzoltók, rendőrök dolgoznak az osztrák határ túloldalán 
2019. jún. 14. 

 
A 24.hu kétrészes cikkben mutatja be a Sopronból Ausztriába ingázók 
mindennapjait. A második részben megszólaltanak egy redőnyszerelőt, és 
elbeszélgetnek további három ingázóval, egy a kiugrás határán álló tűzoltóval, 
egy kiugrott határőrnővel meg egy megszállott rendőrrel. Tanulságos 
olvasmány a magyar valóságról, és arról, hogy mennyit ér a rendőrségi 
életpályamodell... 
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Kollégák, alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt 
helyettesítetek?! 
2019. jún. 14. 

 

A rendőri munka folyamatosságának biztosítására rendszeresen kerül sor az alosztályvezetők, az őrsparancsnokok, az 
osztályvezetők helyettesítésére. Ez történhet azok szabadsága, betegszabadsága idejére, de sokszor ez a napi munka során is 
jelentkezik, amikor az érintett elöljáró nem elérhető, mert például értekezleten vagy külső helyszínen tartózkodik. Ezeket a 
helyettesítéseket a rendőrség jellemzően ellentételezés nélkül, pusztán valamelyik beosztott munkaköri leírásába történő 
beemelésével igyekszik megoldani, mindezt természetesen jogszerűtlenül. Így azok, akiket például ilyen jellegű helyettesítésre 
köteleznek, a munkaköri leírásuk tartalmától függetlenül megbízási díjra jogosultak, melynek összege a havi többletfeladatok 
mértékétől függően elérheti a 77.300 Ft-ot is. Érdekel? Hívj minket, teljes körű képviseletedet biztosítjuk! A cikk nem ért véget, a 
további részletekért kattints ide! 

A rendőrök nem kapták meg a nyári pólókat, pedig itt a hőség 
2019. jún. 13. 
 

 

Nem sikerült a kánikula kitörése előtt lebonyolítani a rendőrségen a nyári időszakra rendszeresített kék pólóingek 
beszerzését - írja a 24.hu. Az Országos Rendőr-főkapitányság módosította az állomány öltözködési normáit, idén először a 
készenlétisek mellett a teljes állomány új „teniszinget”, azaz galléros pólót kapott volna. A 24.hu információja szerint azonban a nyári 
szolgálati felsőruhával minőségi problémák adódtak, ezért ki sem osztották az állománynak, hanem visszavonták a teljes 
szállítmányt. Az ORFK kedden azt írta, hogy a helyzetre tekintettel a régi gyakorló pólókat is hordhatja az állomány, és a nyári 
melegben nem kell zubbonyt hordani. 
  



 

8 

 

Kéklámpások családi napja Dunaújvárosban 
2019. jún. 11. 

 

Suszter Tamás ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője azt mondta, ebben a formában még nem rendeztek családi 
napot, de szeretnék, ha hagyománnyá válna. A rendezvényen részt vettek a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a mentőszolgálat, a 
katasztrófavédelem és a létesítményi tűzoltóság kollégái is. A kéklámpások családi napját a közbiztonsági hónap keretén belül 
rendezték meg, számos támogató segítségével. Köztük volt a Független Rendőr Szakszervezet, a Bűntetés-végrehajtási Dolgozók 
Szakszervezete, a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet, a Készenléti Rendőrség valamint Dunaújváros MJV önkormányzata, 
e mellett számos magánszemély tett felajánlásokat tombolaajándékokra. A napon 800-1000 résztvevő érezte jól magát. További 
részletek a DUOL cikkében, fényképek itt és itt. 
 

május 2019 

BÉT ülés érdemi javaslatok nélkül 
2019. máj. 31. 

 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalát alkotó szakszervezetek (a BRDSZ, az FRSZ, az RSZV, az FBVSZOSZ, a 
BVDOSZ, a HTFSZ, az FTSZ, az RKDSZ, a TMRSZ, a PVDÉSZ, valamint a VPDSZ) sajnálatukat fejezik ki, hogy a mai BÉT ülésen 
a Belügyminisztérium vezetése a munkavállalók anyagi és szociális helyzetének javítása, valamint a fluktuáció megakadályozása 
érdekében ismételten nem tett semmilyen érdemi javaslatot 2019. évre. (Powell Pál a BÉT MVO elnöke) 
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Százalékot a szakszervezetnek! 
2019. máj. 29. 

 

Figyelemre méltó törvényjavaslatot nyújtott be néhány hete az Országgyűlés elnökéhez Korózs Lajos (MSZP) és Tordai Bence 
(Párbeszéd) parlamenti képviselő „A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása 
érdekében az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról” címmel. Javaslatuk lényege, hogy a magánszemély által befizetett 
személyi jövedelemadó külön rendelkezés szerinti jelenlegi 2x1 százalékos kedvezményezési lehetősége - a) civil szervezetek, b) 
bevett egyházak) - bővüljön újabb 1 százalékkal: ez a plusz 1 százalék kizárólag a munkavállalói érdekképviseletek 
(szakszervezetek) számára lenne elérhető. További részletek a Népszava cikkében. 

FRSZ javaslatok a Belügyminisztériumnak 
2019. máj. 28. 

 

Az FRSZ a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő időszerű kérdések megvitatását és a felmerült problémák 
megoldásához szükséges intézkedések megtételét kezdeményezte a Belügyminisztériumnál. Itt olvasható javaslataink 
alapvetően a illetmények felülvizsgálatára irányulnak, és kiterjednek a hivatásos, a rendvédelmi alkalmazotti, valamint a 
munkavállalói állományra is. Kapcsolódó információ, hogy megkeresésünk elküldése után a BM 2019. május 31-ére összehívta a 
Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) ülését. Az tanácskozáson napirendre kerül a hivatásos életpálya továbbfejlesztési 
lehetőségeinek, és a RIASZ bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatása. Bízunk benne, hogy a BÉT ülés az FRSZ 
javaslatait is érdemben fogja tárgyalni. 
  



 

10 

 

FRSZ horgászkupa Vizsolyon 
2019. máj. 20. 

 

A hagyományoknak megfelelően, az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége szervezésében május 18-án  a Novajidrány és Vizsoly 
községek között található Kacsa horgásztavon került megrendezésre az FRSZ 2019. évi Országos Sporthorgász Vándorkupája. Az 
összesített versenyt a "Kiscsikók" csapata nyerte. Az eredménytábla itt tekinthető meg. A horgászversenyről 
készült fényképeink ezen a linken tekinthetők meg. 

A Kúria szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének 
jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot 
2019. máj. 16. 

 

A felperes vezető beosztásban állt szolgálati viszonyban az alperessel. A munkáltatót értesítette az ügyészség, hogy az őrizetben 
lévő felperest gyanúsítottként hallgatták ki emberölés bűntettének kísérlete miatt. Az értesítés alapján a munkáltató szolgálati 
viszonnyal össze nem függő bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja alapján méltatlansági eljárást indított a felperessel 
szemben a Hszt. 149/B. § (1) bekezdése alapján. A kijelölt vizsgálóbiztos nem hallgatta meg a felperest és nem szerezte be az 
iratokat. Jelentése szerint a felperes terhére rótt cselekmény súlyára tekintettel önmagában alkalmas arra, hogy a munkáltató 
működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyeztette. A körülményeket súlyosbítja, hogy a felperes vezető beosztású 
foglalkoztatott volt. Erre figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapította a felperes méltatlanságát és a vizsgálóbiztosi 
jelentésben foglaltakkal azonos tartalommal felmentéssel megszüntette a felperes jogviszonyát. A Kúria megállapította, hogy a 
munkáltató jogsértően jelölte ki a vizsgálóbiztos személyét, így határozata jogszabályba ütközött. Ezen túl a méltatlansági 
eljárás során több olyan lényeges eljárási szabályt is megsértett, amely lényeges, az ügy érdemi elbírálására kiható 
szabálysértésnek minősül, így a felperes méltatlanságát megállapító határozat és az ezen alapuló ugyanezen 
megállapításokat tartalmazó felmentés jogellenes volt. 
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Már csak 3 beutalónk maradt a nyári szezonra! 
2019. máj. 16. 
 

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 honlapunkon néhány napja közzétett felhívás iránt 
óriási érdeklődés mutatkozott, így az idei nyári 
szezonra már csak három szabad beutalónk maradt: a 
június 18-25. közötti időszakra, Hajdúszoboszlóra egy, 
Harkányba 2 beutalót tudunk még kiadni. 

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. 

Az Európai Bíróság nem hagyja elkenni a szabálytalan túlóráztatást 
2019. máj. 15. 
 

Az EU-ban működő cégeket kötelezni kell arra, hogy hozzanak létre 
olyan rendszert, amellyel mérni lehet a dolgozók napi munkaidejét – 
mondta ki az Európai Bíróság. A testületet egy spanyol szakszervezet 
kereste meg, amely amiatt tiltakozott, hogy a Deutsche Bank 
spanyolországi leányvállalata nem rögzíti, ki mennyit dolgozott - írja a 
HVG. Az uniós bíróság most kimondta: a spanyol szabályozás ellentétes 
az EU Alapjogi Chartájával, de a megállapítások minden olyan tagállamra 
érvényesek, ahol nem mérik szabályosan a munkaidőt. Az ítélet szerint 
nem csak az alapvető jog, hogy korlátozzák a munkaidőt, szabályosan 
betartsák a napi és heti pihenőidőkről szóló törvényeket, hanem az is, 
hogy minden dolgozó bizonyíthassa, ha túl sokat 
dolgoztatják. Amennyiben neked is problémáid vannak túlóráid 
elszámolásával, keresd az FRSZ Jogsegélyszolgálatát, 
elérhetőségeiket itt találod. 

 
SZABAD NYÁRI BEUTALÓK AZ FRSZ APARTMANJAIBA! 
2019. máj. 14. 
 
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. 
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Módosítani tervezik a heti 2 óra sportcélú munkaidő-kedvezmény 
igénybevételi szabályait 
2019. máj. 9. 

 

Az FRSZ számára megküldött normatervezet szerint a módosítás célja, hogy a munkaidő-kedvezményt egységes 
időtartamban vehesse igénybe mind a hivatásos, mind a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, mind pedig a vezetői 
állomány, valamint hogy az igénybe vétel lehetőleg szervezett, a munkáltató által biztosított sportolási lehetőségek keretében 
történjen. A munkáltatói jogkör gyakorlója erre figyelemmel jogosult arra, hogy meghatározza a sportcélú szolgálatmentesség 
igénybevételének helyi szabályait. Ismeretes, hogy az FRSZ korában már javasolt a heti 2 órás munkaidő-kedvezmény kiterjesztését 
a rendvédelmi alkalmazottakra és a munkavállalókra is. A számunkra véleményezésre megküldött normatervezettel 
kapcsolatban kifogásoltuk, hogy a kiváló eredményt elérőket jelenleg megillető „rendkívüli szabadság” mértékének évi 2 
munkanapról 1 napra történő lecsökkentését, valamint a munkavállalók kihagyását.  

Kúria: a hivatásos állomány tagját a szolgálati időpótlék első alkalommal a 
ténylegesen eltöltött 10 év után illeti meg 
2019. máj. 6. 

 

A Kúria honlapján közzétett ítélet indokolásában a bíróság megállapította, hogy a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó 
törvények valamely juttatást, illetve annak mértékét meghatározott jogosultsági idő meglétéhez kötheti, amely számításának 
szabályozása és e körben a jogszabály szóhasználata eltérő lehet. A perbeli esetben a szolgálati időpótlék számítását 
meghatározó Hszt. 156.§ (1) bekezdésének nyelvtani értelmezése alapján levont következtetés szerint az „eltöltött 10. évtől 
kezdődően” megfogalmazásból az következik, hogy a számszerűen meghatározott évet ténylegesen le kell tölteni és a „kezdődően” 
kifejezés mindössze arra utal, hogy e feltétel teljesülése után szerezhető jogosultság a szolgálati időpótlék megfizetésére.  A 
hivatásos szolgálati viszonyban álló személyt tehát a szolgálati időpótlék első alkalommal a ténylegesen eltöltött 10 év után, a 
magasabb összeg pedig minden további 5 év után illeti meg.  
  



 

13 

 

Gondolatok az elvett korkedvezményes nyugdíjról 
2019. máj. 6. 

 

A korkedvezményes nyugdíj kapcsán megoszlanak a vélemények. Annak megszüntetését (elvételét) kevesen nézik szakmai 
és gazdasági, ésszerűségi szempontok alapján. Többségében érzelmi, „nehogymá’ nekik jó legyen” alapon közelítik meg a 
kérdést - írja a MOSZ honlapján megjelen cikkében a HTFSZ szervezeti alelnöke, Vidó Attila. Abba kevesen gondolnak bele, 
hogy a korkedvezményes nyugdíj elvétele tíz-tizenöt év múlva fejti ki igazán hatását, amikor a lakástűzhöz 58 éves tűzoltók vonulnak 
ki, vagy a folyamatban lévő betöréshez, rabláshoz, őrjöngő ámokfutóhoz is ilyen korú, vagy idősebb rendőrök érkeznek a helyszínre. 
Igen. Hisz annyi irodai és más, elfekvő állás nincs sehol, ahány utcán és tűzvonalban ténykedő rendőr, tűzoltó, katona, börtönőr, 
pénzügyőr éri ekkor el ezt a kort, nem beszélve arról, hogy onnantól a természetes senior utánpótlás is folyamatos lesz az évek 
előrehaladtával, annak ellenére, hogy e korosztálynak egy része szolgálatban fog infarktusban meghalni. Az írás itt olvasható. 
 

2019. április 

Az FRSZ főtitkára szerint legalább 40 - 50 %-os béremelésre lenne 
szükség a tiszthelyettesi és a kezdő tiszti állomány számára 
2019. ápr. 26. 
 
Az FRSZ főtitkára az ATV Start című műsorában adott interjút, melynek során elmondta, hogy a rendőri pálya egy hivatás, egy 
élethosszig tartó tanulásra van szükség, életüket, testi épségüket veszélyeztetik nap mint, mint nap. Mégis oda jutottunk, hogy a 
bérek annyira alacsonyak, hogy szinte lehetetlen tisztességesen eltartani a családját egy rendőr tiszthelyettesnek. 2018-ban kétezer 
rendőr hagyta el a pályát, ilyen magas még talán soha nem volt a leszerelők száma. Pongó Géza kiemelte továbbá, hogy nagyon 
kevés a rendőrség állományába jelentkezők száma is. 
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Főtitkárunk a rendőrség létszámgondjainak okaként a szolgálati nyugdíj eltörlését, az alacsony illetményeket, és a szociális juttatások 
megszűntetését jelölte meg. Véleménye szerint legalább 40 - 50 %-os béremelésre lenne szükség a tiszthelyettesi és a kezdő tiszti 
állomány számára. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6vzXLxfW-kk&feature=emb_logo 

A rohamrendőrök háromnegyede beteget jelentett a franciaországi 
Saranban 
2019. ápr. 26. 

 

A rohamrendőrök háromnegyede beteget jelentett csütörtökön a franciaországi Saranban, így biztosítás nélkül maradt a Tours-ba 
látogató belügyi államtitkár - írja az Europe1. Laurent Nuñez, aki a belügyminiszter jobbkeze, igyekezett megértően reagálni 
mondván, hogy csak egy kis fennakadás történt a helyi munkaszervezésben, de a tények magukért beszélnek. További részletek 
az Euronews cikkében. 

Családtámogatási lehetőségek 
2019. ápr. 25. 

 

CSED, GYED, CSOK, mindezekről és számos gyermekek után járó és a fiatal házasok által igénybe vehető 
családtámogatásokról és kedvezményekről tájékoztat a Miskolci Törvényszék „Családi kisokos 2019” kiadványa - írja a Jogi 
Fórum. A füzetet dr. Répássy Árpád, a törvényszék elnöke és dr. Bácskay Ágnes bírósági titkár mutatta be a Duna TV Család-barát 
című műsorában. Bár a kiadványt bírósági dolgozók számára készítették, abban a legtöbb információ a foglalkoztatási jogviszonyttól 
függetlenül mindenki számára hasznos lehet, ezért ajánljuk olvasóink figyelmébe is. A családi kisokos innen tölthető le. 
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Vodafone készülékkedvezmény flottásoknak 
2019. ápr. 18. 

 

Vásárolj készüléket legalább 4 500 Ft havidíjú egyedi  flotta  tarifával  2  évre  és  21  000  Ft kedvezményt  ad a Vodafone 
egyes  készülékek  árából, legfeljebb a vételár erejéig. Egy összegben vagy akár 0 Ft kezdőrészlettel, 21 havi kamatmentes részletre, 
esetenként mobil előleggel. Az aktuális promóció, és a Vodafone egyedi flotta készülék ajánlatai letölthetők innen. Az akció 
keretében kedvezményes adatopciók is elérhetőek! 

Soha nem hagyta el annyi rendőr a pályát, mint tavaly 
2019. ápr. 18. 

 

2018-ban csúcsot döntött a rendőrségi elvándorlás. Tíz éve nagyjából 200-an hagyták el végleg a pályát - ami azt jelenti, hogy 
nem nyugdíjba vagy más rendvédelmi szervhez mentek, hanem leszereltek -, tavaly viszont már 2000-en - mondta el a 
Független Rendőr Szakszervezet főtitkára a Népszavának. A cikk egyébként a "határvadászok" utánpótlási nehézségeivel 
foglalkozik, és kiemeli, hogy nyolc hónap alatt majdnem a hatodára esett vissza a frissen végzett határvadászok száma, legutóbb 
hétfőn már csak 22-en álltak szolgálatba a Készenléti Rendőrségnél. A most zárult képzés már a 14. ütem volt és a jelentkezőket – 
mint a rendőrségi holnap közléséből kiderül – továbbra is várják. Ez vélhetően nem független attól, hogy az elvándorlás miatt szükség 
van új emberekre annak érdekében, hogy fenntartsák a létszámot. 
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MAKASZ nyereményjáték 
2019. ápr. 16. 

Új nyereményjátékot indított a MAKASZ!!!!! Játékleírás: Írd meg hozzászólásban 
a képen látható feladvány megfejtését és, hogy rendelkezel-e MAKASZ 
kártyával! (pl: 785, van) 

A játék időtartama: 2019.04.16 - 2019.04.30. (sorsolás: 2019.05.01.)  

A sorsolásban csak a MAKASZ facebook oldalán leadott eredmények 
számítanak, ezért, ha játszani szeretnél, kattints ide! 

 

 

 

 

Színészből lett rendőrségi szóvivő szaval Bëlgát a Twitteren 
2019. ápr. 14. 
 

A Rendőrmunka című számot szavalja el Gál Kristóf a költészet napja 
alkalmával a rendőrség Twitter-oldalán. 

Gállal amúgy néhány éve az Index is készített interjút. Ebben elmondta, hogy 
gyakorlatilag ufónak nézték, amikor bement a rendőrségre, hogy náluk akar 
dolgozni.  
 
 
 
 
 

 

Több rendvédelmis szolgálati nyugdíjasnál eltűnt a szolgálati idejük egy 
része 
2019. ápr. 11. 

 

A Pécsi Stop is hírt adott a Lemil blog honlapunk által korábban már szemlézett cikkéről, mely szerint a rendvédelmis szolgálati 
nyugdíjasok közül többen kaptak olyan papírt a nyugdíjfolyósítótól, amely szerint nekik sokkal kevesebb szolgálati idejük van, mint 
amennyiről ők tudtak. A Pécsi Stop tudósítójának Fejér megyei elnökünk elmondta, hogy "... akit érdekel, hogy mennyi szolgálati 
ideje van elismerve hivatalosan, annak mi is csak azt tudjuk javasolni, hogy a cikkben leírt utat járja be. 
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Azaz első lépésben ki kell kérni a szolgálati idő igazolást a Magyar Államkincstártól, majd ha az nem egyezik meg a rendőrség által 
korábban kiadott igazolásban szereplővel, akkor az utolsó szolgálati hely személyügyi (humán) szolgálatához kell fordulni a helyzet 
tisztázása érdekében." Orgovány Zoltán kiemelte azt is, hogy a cikkben írt leírt nyilvántartási hiba egyébként a korábban már 
megállapított és folyósított szolgálati járandóság összegét nem érinti. Annak összegét ugyanis a szolgálati nyugdíjba helyezéskor 
megállapították, és azóta évente emelgetik, amikor pedig az érintettek elérik a jelenlegi nyugdíj felső korhatárát, akkor majd 
megszüntetik a 15%-os levonást, és visszaáll a teljes összegű folyósítás. További részletek a Pécsi Stop cikkében. 

Nem változik az adómentes lakástámogatás összege 
2019. ápr. 10. 

 

Jó hír, hogy a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet szerinti lakástámogatásban részesülők számára, hogy 2019. január 01-jére 
visszamenőlegesen adómentesen kaphatják a havi max. 40.000,- Ft összegű munkáltatói hozzájárulást. Mint ismeretes az év elején 
nagy port kavart, hogy a munkáltatói lakástámogatások adókötelessé váltak a januári jogszabályváltozások folytán. A rendőrség 
vezetésénél soron kívül kezdeményeztük a felmerült probléma rendezését, ami a korrekt és segítőkész munkáltatói hozzáállásnak 
is köszönhetően gyorsan eredményre is vezetett. A Magyar Közlöny április 8-án megjelent 60. számában kihirdetett 11/2019. 
(IV. 8.) BM rendelettel a havi maximum 40.000,- Ft összegű támogatás nettó értékét sikerült garantálni a kollégák 
számára azzal, hogy a jogszabály a munkáltatói hozzájárulást kifejezetten nettó összegben garantálja. És mindezt 2019. január 01-
jére visszamenőleges hatállyal! Örülünk, hogy a probléma megnyugtató módon és rövid idén belül rendeződött! 

A rendőrjárőrök negyede hiányzik Budapesten 
2019. ápr. 8. 

 

Több mint háromszáz betöltetlen rendőrjárőri, járőrvezetői és járőrparancsnoki státusz van Budapesten – derül ki abból a 
válaszból, amit a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott. A BRFK kimutatása szerint a 
kerületekben összesen 1223 ilyen státusz van rendszeresítve, a betöltött álláshelyek száma azonban csak 920, vagyis a teljes 
létszámhoz 303 dolgozó hiányzik. A válasz alapján a 25 százalékos létszámhiányt helyettesítésekkel igyekeznek megoldani. Ez azt 
jelenti, hogy a körzeti megbízottak, a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Főosztályának 
munkatársai, valamint megerősítő erőként a Készenléti Rendőrség tagjai is rendszeresen ellátnak járőri feladatokat. További 
részletek a 24.hu cikkében. 
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"Ha befizetem az összes csekket, minden napra marad egy ezresem" - 
Lassan nem lesz, aki rendőrnek áll 
2019. ápr. 6. 

 

A Népszava arról ír, hogy néhány nappal ezelőtt a közösségi médiában jelentette be egy fiatal rendőr, hogy otthagyja a 
testületet. Az ügy nem kavart volna nagy vihart, hiszen az utóbbi időkben egyre több csalódott zsaru távozik a rendőrségtől. Ő 
viszont korábban a BRFK toborzóplakátján a rendőrség reklámarca volt. A lap megpróbált utánajárni, mi az oka a leszerelési 
hullámnak. A Népszava által feltáár okok között előkerül a szolgálati nyugdíj megszűntetése, a csak papíron létező béremelés és a 
valós keresetek arcpirítóan alacsony volta, a parancsuralmi rendszer visszásságai, az értelmetlen továbbképzések  

A Népszavának az FRSZ főtitkára is nyilatkozatot adott, melyben kiemelte, hogy: ".... ha nem történik gyors és hathatós 
életpálya-javulás, akkor elég hamar ott találhatjuk magunkat, hogy nem lesz, aki rendőrnek állna.” Pongó Géza szerint az 
elmúlt egy-két évben érezhetően felgyorsult a pályaelhagyás, az életpályamodell idén már az állomány felének nem hozott egyetlen 
fillér bérnövekedést sem, és negyven százalék már tavaly sem kapott emelést. Egy tiszthelyettesnek 130-150 ezer forintból kellene 
megélnie, ami még egyedülállóként is nagy mutatvány, nemhogy családosan. Ráadásul – különösen a Készenléti Rendőrség 
állományában – sokan vannak vidékről a fővárosba költözők, akiknek a lakásbérlet is gondot jelent. Az országos reálbér-emelkedés 
mellett ugyanis az ingatlanárak és a bérleti díjak is megugrottak. Az FRSZ már évekkel ezelőtt jelezte a belügyi tárcának, s ezt teszi 
azóta is, hogy tarthatatlan bérfeszültség alakult ki a rendőrségnél. Az országos reálbér-növekedésben elinflálódott a négyéves 
rendőri életpályamodellben kapott bérnövekmény. „Sürgősen lépni kellene, még az idén, de nem egy újabb négyéves 
életpályaciklussal, hanem olyan emeléssel, ami azonnali és határozott javulást eredményez a rendőrök jövedelmében” – 
véli a főtitkár. 
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Gyorsan elfogynak a rendőrök, ha így folytatódik: egy év alatt felére olvadt 
az utánpótlás 
2019. ápr. 6. 

 

Öt év alatt közel negyedére esett vissza az ország négy rendészeti szakközépiskolájába jelentkezők száma - írja a 
Népszava. Míg 2014-ben 3060-an, 2018-ban már csak 1715-en jelentkeztek, az idén pedig alig 880-an érezték vonzónak a 
rendészeti képzést – közölte lapunk érdeklődésére a Belügyminisztérium, amely az Alfahírt is tájékoztatta az adatokról. Ráadásul a 
jelentkezők száma 880, nem pedig a felvetteké. Az egyik rendészeti középiskola lapnak nyilatkozó tanára szerint nem lehet azon 
csodálkozni, hogy ilyen mértékben zuhannak a statisztikai adatok: a rendőri pálya nem vonzó, egy gyárban, betanított munkásként 
többet lehet keresni, s nem kell hozzá két évig még az iskolapadba is beülni. Ráadásul ott, ha túlóráznak, megkapják a plusz pénzt, 
s nem szabadnapokkal fizetnek a túlóráért, mint 2020-tól majd a rendőrségen.  Gál Sándor, az FRSZ Tanintézeti Tagozatának 
ügyvivője elmondta a Népaszvának, hogy a többi fegyveres szakma rendesen szipkázza el a rendőröket, de ezen nem is 
nagyon lehet csodálkozni: – A honvédségnél közel ötvenezer forint az az illetményalap, amivel a bérek számításakor kalkulálnak, 
nálunk ez még mindig csak 38600 forint, vagyis a kereset is jóval alacsonyabb. Ha elmennek vagyonőrnek, akkor is jobban járnak, 
még ha ugyanazt a bért is kapják: a felelősség kisebb. Ráadásul a rendőrök mellékállást is csak korlátozottan tudnak vállalni, a 
törvény értelmében pedig őket és családtagjaikat is folyamatosan ellenőrizhetik: mindezek közel sem állnak arányban a 
megszerezhető jövedelemmel.   

A kinevezés egyoldalú módosítása – A közszolgálat vége? 
2019. ápr. 4. 

 

A március 1-jével hatályba lépett új kormányzati igazgatásról szóló törvény felhatalmazza a munkáltatót, hogy egyoldalúan módosítsa 
a kormánytisztviselő kinevezését. Ezzel olyan túlhatalmat biztosít a munkáltató számára, ami példátlan a magyar munkajog 
rendszerében, és ami számos alkotmányossági aggályt vet fel – írja dr. Kártyás Gábor az ado.hu-n. 
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12 egy tucat…. 
2019. ápr. 1. 

 

Közel sem mondható el ez a közhely a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2019. évi rendőrbáljáról. 12. alkalommal szervezi ugyanis e 
sorok írója az FRSZ égisze alatt a fenti rendezvényt. 12 év töretlen lelkesedéssel, ami nem csak a szervező(ke)t, hanem szerencsére 
a résztvevőket is jellemzi. Bálunk jó hírét alátámasztandó, hogy évről évre nagyobb számban érkeznek hozzánk a megye többi 
kapitányságáról is. Ehhez az a sajnálatos tény is hozzájárul, hogy 2019-re Fejér megyében már csak Sárbogárdon rendeznek bált. 
Tehát a mi kis kapitányságunkon évről-évre önfeledten szórakozik együtt a járőr a rendőrkapitánnyal, megyei rendőrfőkapitány-
helyettes az FRSZ funkcionáriussal. Folytatása következik…. addig is néhány régebbi fotó megtekithető itt. (FCS) 
 

2019. március  

RÉT: napirenden a RIASZ törvény végrehajtásával kapcsolatos 
visszásságok és az illetményemelés 
2019. már. 26. 

 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2019. március 25-ei ülésének központ témáját a RIASZ törvény végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült és az FRSZ által kifogásolt visszásságok képezték. Ennek során szó esett a munkaköri leírások 
módosításáról, a besorolások és illetmény megállapítások véleményünk szerint sokszor indokolatlan eltéréseiről. AZ ORFK vezetői 
az általunk felvetett eljárásokat nem találták problémásnak, így azok orvoslására csak egyéni jogviták indítása útján lesz 
lehetőség. (E kérdésekre honlapunkon a későbbiekben még visszatérünk.) 
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Az ülésen fény derült arra, hogy az érintett állomány 7 %-a nem fogadta el a jogviszonyváltást. Az ORFK tájékoztatása szerint a 
rendvédelmi igazgatási alkalmazottak átlagosan 47 ezer forintos illetményemelésben részesültek, bár szervenként jelentős 
eltérések is megmutatkoztak: volt olyan szerv, melynél az átlagos emelés 70 ezer forint volt, míg máshol még a 20 ezret sem érte el. 
A hivatásos állomány illetményemeléséről csak egy konkrét adatot közölt az ORFK, mely szerint az állomány fele (közel 18 ezer 
rendőr) maradt ki az idei béremelésből. Abból, amiről a kormányzati propaganda évek óta harsogja, hogy a rendőrök milyen jól 
jártak, az 5 év alatt végrehajtott átlagosan 50 %-os illetményemeléssel. Ezzel szemben a tények egészen mást mutatnak! A 
munkavállalói állomány bérrendezését sürgető kérdésünkre válaszolva az ORFK gazdasági főigazgatója elmondta, hogy a 
munkabérek emelését két lépcsőben tervezik végrehajtani: először a régebb óta munkajogviszonyban foglalkoztatottak 
illetményének korrekcióját, majd ezt követően a Riasz. kapcsán közalkalmazottból munkavállalónak átminősítettek bérét szeretnék 
rendezni. Sajnos konkrét időpontot e vonatkozásban sem jelölt meg az ORFK. Miként nem kaptunk konkrét választ a 
rendészeti szakgimnáziumok közalkalmazottainak bérrendezésével kapcsolatos kérdésünkre sem, így e vonatkozásban csak 
a BM irányába tett javaslatunk eredményességében bízhatunk. 

FRSZ javaslatok a Riasz törvény végrehajtásának felülvizsgálatára és 
egyes jogszabályok módosítására 
2019. már. 22. 

 

A 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.) 2019. február 01-jei hatálybelépése óta eltelt rövid idő alatt felmerült számos 
probléma mielőbbi orvoslása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az Országos Rendőrfőkapitányhoz, és a BM személyügyi 
helyettes államtitkárához. Kezdeményeztük a felmentési védelem alatt állók vonatkozásában tett munkáltatói intézkedések azonnali 
felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő módosítását. Kezdeményezzük a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba 
kinevezettek munkaköri leírásainak felülvizsgálatát és módosítását, valamint a korábban is külön díjazás ellenében végzett 
többletfeladatok vonatkozásában a Riasztv. szerinti megbízási díjak megállapítását. Kezdeményezzük az indokolatlan hátrányos 
megkülönböztetések (eltérő besorolások) felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő munkajogi korrekciók végrehajtását. 

Kezdeményeztük a jogállás átalakítással jelentős mértékben lecsökkent éves szabadság mértékének pozitív korrekcióját: a 
pótszabadság mértéke az életkorhoz (Munka Törvénykönyve) illetve szolgálati időhöz igazítva progresszívan emelkedjen. A 
hivatásos szolgálati jogviszonyban állókhoz hasonlóan indítványozzuk, hogy a ruhapénz, illetve a 90 %-os egészségügyi szabadság 
szabályai a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban állókra is kerüljenek kiterjesztésre. A rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyban állók is kerüljenek be a rendvédelmi élet- és balesetbiztosítás személyi hatálya alá. A veszélyességi pótlékra jogosító 
munkakörök kerüljenek kibővítésre: pl. a bűnjelkezelést végzők részére is indokolt a feladatvégzéssel együtt járó egészségügyi 
kockázat anyagi ellentételezése. Előterjesztéseink részletes indokolása itt olvasható. 

Kedvezményes üdülés a horvátországi Omis városában és a görögországi 
Olympic Beach-en 
2019. már. 21. 
 
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is jelentkezhetnek a Vám- és Pénzügyi Dolgozók 
Szakszervezete (VPDSZ) által a horvátországi Omis városában, és a görögországi Olympic Beach-en a bérelt apartmanokban 

történő kedvezményes üdülési lehetőségre. A 
részletek és a jelentkezési lapok az alábbi 
linkről tölthetők le. További információt a VPDSZ 
titkárságáról lehet kérni. A végső jelentkezési 
határidő: 2019.03.31. 
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ÚJ VODAFONE FRSZ FLOTTA TARIFACSOMAG! 
2019. már. 20. 
 

Örömmel  tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a  Vodafone 
társasággal tavaly decemberben megkezdett tárgyalások 
eredményre vezettek, és sikerült megkötnünk az új FRSZ-
Vodafone Flotta szerződést. Annak alapján a telefontársaság 
már megkezdte a Vodafone szaküzletek kiértesítését, és az 
FRSZ flottakódjának az informatikai rendszerükbe való 
beprogramozását. Mindezek alapján újra köthető Vodafone 
flotta szerződés, most már önállóan FRSZ Flotta néven. 
További részletek itt! 
 
 
 

 

Garantált bérminimum: fontos döntést hozott a Kúria 
2019. már. 14. 

 

Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság 
szempontjából – mondta ki a Kúria nemrégiben hozott határozatában, amit az Adózóna cikke ismertet. Az ügyben érintett 
felperes az általa üzemeltetett üzemanyagtöltő állomáson dolgozó, üzemanyag-kútkezelői végzettséggel rendelkező 
munkavállalóinak garantált bérminimum helyett csak személyi alapbért fizetett. A Kúria rámutatott, hogy a középfokú és az alsó 
középfokú képesítés nem azonos képzettséget takar, alapvető különbség a két képzettség között, hogy az alsó középfokú 
szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzéssel, a középfokú szakképesítés iskolarendszerű képzéssel szerezhető meg. A bíróság 
kifejtette azt is, hogy a hivatkozott jogszabályokból nem vezethető le, hogy az alsó középfokú végzettség ne minősülne legalább 
középfokú végzettségnek a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából.  
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Miután mindenkit besoroltak, megjelentek a RIASZ törvény végrehajtási 
rendeletei is... 
2019. már. 12. 

 

Miután február 01-jén hatályba lépett a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyra (RIASZ) vonatkozó törvény-módosítás, 
miután február 16-ig a rendvédelmi szervek valamennyi közalkalmazottjának nyilatkoznia kellett arról, hogy alapvető információk 
hiányában elfogadja-e jogviszonyának módosítását, miután az érintettek megkapták az új jogviszonyba történő kinevezésükről szóló 
határozatokat, és miután megkapták új munkaköri leírásaikat is, március 11-én megjelentek a tavaly decemberben elfogadott 
törvény végrehajtási rendeletei is, valamint a munkaköri jegyzéket és a képesítési követelményeket meghatározó ORFK 
utasítás is. A jogállamiság látszatát gondosan kerülő eljárás láttán felvetődik a kérdés, hogy a rendőrség munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetői milyen jogszabályok és belső normák alapján hajtották végre több ezer közalkalmazott rendvédelmi igazgatási viszonyba 
történt átsorolását? Mivel a munkáltatói intézkedések végrehajtásakor nem léteztek sem végrehajtási rendeletek, de még a 
munkaköröket meghatározó belső normák sem, csak arra következtethetünk, hogy a RIASZ törvény végrehajtása kézivezérléssel, 
belső használatra szóló minisztériumi és ORFK-s leiratok alapján történhetett, amire sokféle minősítést tehetünk, csak egyet nem, 
mert jogkövetőnek biztosan nem nevezhető az eljárás! A jogalkotói mulasztással késedelmesen kiadott BM rendeletek és ORFK 
utasítás az alábbiakban tölthetők le. 

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 18-án! 
2019. már. 6. 
 

A hagyományoknak megfelelően, az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége idén is megrendezi 
az FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű horgászversenyt.  A 
versenyre 2019. május 18-án (szombaton) 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 (RIASZ-os állomány) 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 kísérők 
étkezési igényét a nevezési lapon lehet jelezni, melynek költsége 500 Ft/fő, ami a helyszínen is 
befizethető. 

 A versenyre 2019. május 14-ig lehet jelentkezni a honlapunkról letölthető nevezési lap 
frsz.emo@gmail.com megküldésével, melyhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését 
igazoló banki másolatot.  A helyszínen nevezést már nem fogadnak el a rendezők!  

További információk az FRSZ honlapjáról letölthető verseny kiírásban. (További 
információ: e-mail cím: frsz.emo@gmail.com vagy 30/488-1242) 
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A tűzoltóknál is akadozik az utánpótlás 
2019. már. 4. 

 

Sokan hagyják el a pályát és drasztikusan csökken az újoncok száma – írja a Népszava. – Ki az a lökött, aki most tűzoltónak 
megy? Én tizenhét évig voltam állományban, szeretem ezt a hivatást, de már árufeltöltőként is sokkal jobban lehet keresni – mondta 
az Egységes Tűzoltó Szakszervezet (ETSZ) társelnöke. Antalfi Zsoltot azért kereste meg a lap, mert miután arról írtak, hogy 
drasztikusan csökkent a rendőrök utánpótlása, több forrásból is úgy értesült az újság, hogy a tűzoltóknál is kísértetiesen hasonló 
a helyzet. Információik szerint a Dunántúlon a vonuló állomány átlagosan 15-20 százaléka hiányzik. Ez azt jelenti, hogy egy 30 fős 
szolgálati csoportból 5-6, egy 20 fősből 3-4 tűzoltót kellene pótolni. Tíz évvel ezelőtt ez nem jelentett volna gondot, hiszen egy-egy 
álláshelyre többszörös volt a túljelentkezés, mára viszont megcsappant a felszerelni akarók száma. 

A túlságosan kevés jelentkezőről és a nagy lemorzsolódásról a lap megkérdezte a katasztrófavédelmet is és válaszaikból úgy tűnik, 
mintha két valóság létezne. Noha az állomány számáról és betöltetlen álláshelyekről, nem tettek említést, az állították, minden a 
lehető legnagyobb rendben van. További részletek a Népszava cikkében. 
 

Hatályba lépett a kormányzati igazgatásról szóló törvény: 9 órás 
munkanap, csökkenő szabadság, ingyen túlóra 
2019. már. 1. 
 

Péntektől érvényes a központi hivatalok tisztviselőinek 
„rabszolgatörvénye”: durva megszorítások jönnek, miközben 
végrehajtási rendeletek sora hiányzik - írja a Népszava. A hét minden 
munkanapján 6 óra 45 perckor kezdődik a munkaidő a Nyugdíjfolyósítási 
Főigazgatóság köztisztviselői számára – ezt hozta nekik az új 
kormányzati igazgatásról szóló, mától hatályos jogszabály, vagy ahogy 
ismertebb, a „köztisztviselői rabszolgatörvény”. A korai kezdés ellenére 
hajnaltól legalább napi kilenc órát kell bent lenniük a munkahelyükön az 
eddigi nyolc óra helyett, és a munkaidőbe már nem számít bele az 
ebédszünet fél órája. 
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 A további megszorítások közé tartozik, hogy a megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak már nem jár cafeteria, az 
alapszabadság 25 napról 20 napra csökken, és már nem a munkában töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további 
szabadnapok számát. Súlyos változás az is: ezután ellentételezés nélkül terjeszthető ki a napi munkaidő 12 órára, vagyis nem 
fizetik ki a túlórákat. Nemcsak a nyugdíjfolyósítónál dolgozóknak, hanem a Magyar Államkincstár valamennyi 
kormánytisztviselőjének, ügykezelőjének, a minisztériumok és háttérintézményeik, valamint a kormányhivatalok, járási hivatalok 
dolgozóinak is megváltozik a jogviszonya március 1-től. Mától kormányzati szolgálati jogviszonynak nevezik azt. Míg a jogviszony 
átnevezése kevésbé jelentős változás – főleg, hogy az érintettek 2010 óta voltak már közszolgálati tisztviselők, 
kormánytisztviselők, köztisztviselők és állami tisztviselők is –, az már súlyos következmény, hogy a dolgozók mindennapjait durván 
átszabja az kormányzati igazgatásról szóló jogszabály. Ráadásul az úgy lép hatályba, hogy a mögött a beígért 38 végrehajtási 
rendeletből mindössze egy, a tavalyi szabadságok megváltásáról szóló készült el. További részletek a Népszava cikkében. 
 

2019. február  

A legnagyobb szakszervezetek között szerepel az FRSZ 
2019. feb. 28. 

 

A Policy Agenda évente feldolgozza a szakszervezetek beszámolóit - írja a Privátbankár. Ez alapján készíti el az 
ágazatonkénti kumulált és szakszervezetenkénti TOP-listát arról, hogy melyek a legnagyobb tagdíjbevétellel rendelkező 
szakszervezetek Magyarországon. A Policy Agenda adatbázisa alapján 2018-ban 513 szakszervezet adott bevallást a 
működéséről. Ez a szám 2017-ben 597 volt. Köztük nagyon sok kis szakszervezet működik, amelyek talán néhány taggal 
rendelkeznek csak, ezek főleg munkahelyi szintű szervezetek. Tagdíjbevételük alapján 24 olyan szakszervezet van, amelyik 50 millió 
forint feletti tagdíjról számolt be 2018-ban, számuk kettővel kevesebb, mint 2017-ben volt. A 2017. évi listán az FRSZ a 10. helyen 
szerepel. Szakszervezetünk tavalyi beszámolóját majd csak március végén fogdja el az illetékes testület, így a 2018-as listán az 
FRSZ még nem szerepel. 

Kúria: az egyenlő bánásmód megsértése csak összehasonlítható – azonos 
csoportba tartozó – személyi kör esetében lehetséges 
2019. feb. 28. 
 

A Kúria egy szolgálati jogviszony jogellenes 
megszüntetésének jogkövetkezményei 
tárgyában folyt perben rámutatott arra, hogy az 
egyenlő bánásmód megsértése csak 
összehasonlítható – azonos csoportba tartozó – 
személyi kör esetében lehetséges. Nem 
tekinthető ilyennek a munkáltató által eltérő 
jogállási törvények alapján foglalkoztatottak 
köre.  

 
  



 

26 

 
Az adott ügyben felperes 2010. augusztus 23-ától állt az alperes alkalmazásában előbb köztisztviselői, majd kormánytisztviselői 
jogviszonyban. A felperes levélben tájékoztatta a munkáltatót arról, hogy gyanúsítottként hallgatták ki hivatali vesztegetés 
elfogadásának megalapozott gyanúja miatt. Ezt követően alperes 2016. szeptember 19-én a felperes kormányzati szolgálati 
jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. A felperes keresetében az azonnali hatályú felmentése jogellenességének 
megállapítását kérte azzal, hogy amennyiben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése megállapítható, akkor 
visszahelyezése mellett elmaradt illetmény megtérítését kéri. Felperes keresetét az eljáró bíróságok I. és II. fokon is elutasították. A 
felülvizsgálati eljárás során hatűrozatában a Kúri kifejtette, hogy az alperes a felperes jogviszonyát azonnali hatállyal az irányadó 
jogszabályok szerint szüntette meg. Alaptalanul állította a felperes felülvizsgálati kérelmében az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését is. A felperesnek meg kellett jelölnie az Ebktv. 8. §-ában felsorolt tulajdonságok közül azt, amellyel 
az általa állított jogszabálysértéskor rendelkezett, és valószínűsítenie kellett, hogy emiatt hátrány érte. A felperes az eljárás során 
védett tulajdonságot nem igazolt. A bíróságok helytállóan fejtették ki, hogy a felperes által megjelölt személyek nem képeznek vele 
összehasonlítható csoportot. A kormánytisztviselőkre a Kttv. szabályait, az egyenruhás, „beöltözött” vámosokra, pénzügyőrökre a 
Hszt. rendelkezéseit kell alkalmazni a NAV tv.-ben foglalt eltéréssel. A Hszt-ben nem szerepel azon felmentési ok, amely miatt a 
felperes jogviszonyát az alperesnek meg kellett szüntetnie. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta 

ORFK utasítások a cafetériáról és a bankszámla-hozzájárulásról 
2019. feb. 28. 
 

Az ORFK hivatalos lapjában megjelentek a 2019. évi válaszható béren 
kívüli juttatásokról, valamint a 2019. évi bankszámla-hozzájárulásról 
szóló utasítások. A cafetéria bruttó 200 ezer forintos keretösszege, és 
a bankszámla-hozzájárulás is 4 ezer forint sem változott a tavalyi évhez 
képest. Az utasítások innen tölthetők le, az előzmények pedig itt 
olvashatók. 

 

 

Feltámadnak a tetszhalottak: egyre többen lépnek be a szakszervezetekbe 
2019. feb. 25. 

 

A Népszava cikke szerint van olyan szakszervezet, amelyik megduplázta a tagságát az utóbbi két hónapban, a tíz százalékos 
bővülés majdnem általános. Sokat nőtt a szakszervezetek elismertsége, amióta nyíltan harcot hirdettek a rabszolgatörvény 
visszavonásáért, körképünk alapján belépési hullám indult meg több ágazatban az érdekvédelmi csoportokba. Ahol a halál szele 
megcsapta az embereket, ott tömegesen lépnek be a szakszervezetekbe – értékelte a kormányzati szektor reagálását a tavaly év 
végi kirúgásokra Agg Géza. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnöke lapunknak kijelentette, hogy akik maradtak, 
azoknak kell elvégezni az elküldöttek munkáját is, miközben a kormányzati igazgatásról szóló törvény teljesen kiszolgáltatottá tette 
őket. Ahol működik alapszervezet, ott naponta 8-10 belépési nyilatkozatot is kapnak, máshol új csoportokat kellett alakítaniuk a nagy 
érdeklődés miatt, összességében december eleje óta a legtöbb hivatalban 10 százalékkal nőtt a tagság. Az emberek rájönnek, 
hogy egyedül nem mennek semmire, egyénileg el sem mondhatják a panaszaikat, mert nincs kinek, a szakszervezet viszont 
képes nyomást gyakorolni a főnökökre – összegezte a siker okát Agg Géza. 

Így van ez a rendőrségen is, ezért javasoljuk, hogy a rendőrség valamennyi tagjának, hogy lépjen be a Független Rendőr 
Szakszervezetbe. A belépéssel kapcsolatos információk itt olvashatók, aktulis jogi ügyeinkről pedig itt tájékozódhatsz. 
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A rendőröktől nem merték elvenni a túlórát, de fizetni sem akarják 
2019. feb. 25. 

 

A 24. hu cikke szerint két éve összejöhetett a túlórákból a 13., 14. havi fizetés a rendőröknek, a kormány ki akarta vezeti a 
drága rendszert, de féltek, hogy az alacsony fizetések miatt leszerelési hullámot indítanának el.  A cik szerint egyes 
megyékben már tavaly is nagyon spóroltak a túlóradíjakkal. A szabolcsi rendőröknek a főkapitány intézkedése nyomán például a 
több mint 55 ezer túlórából alig 7 ezer után fizettek pénzt, a többit szabadidővel próbálták megváltani. Ez azt jelenti, hogy előre 
megszabják, hogy egy-egy megyei, városi kapitányság mekkora túlszolgálati kerettel gazdálkodhat, amivel az egy főre jutó 
túlórakeretet is maximálják. Információink szerint a rendőri vezetőket is érdekeltté teszik abban, hogy minél kevesebb kifizetendő 
túlóra keletkezzen. Ez a látszatintézkedés azonban csak ideig-óráig tarthatja a lelket a lázadozó állományban. A 24.hu szerint 
miután Balogh János országos rendőrfőkapitány is csak kitartást tudott kérni a rendőröktől, februárban újabb 
elégedetlenségi hullám söpört végig az szervezeten. Bár az ORFK tagadja, forrásaik szerint nagyon magas a testületet 
elhagyók száma. Csökken a létszám, a beosztásokban viszont le kell fedni az elvárt szolgálatokat, de a sima szolgálatokkal egyre 
kevésbé tudják megoldani, ami azt eredményezi, hogy megint egyre több túlóra keletkezik, bennmaradóknak kell helyt állniuk a 
megüresedett posztokon. 

Nincs utánpótlás: egyre kevesebben választják a rendőri pályát 
2019. feb. 25. 

 

A Portfolio cikke szerint az elmúlt években drasztikusan fogy a jelenkezők száma, Miskolcon például 75 százalékos volt a 
visszaesés: a rendészeti szakközépiskolába tavaly 640-es jelentkeztek, nyolc évvel korábban még 2618-an. Körmenden 765-
ről 328-ra csökkent a jelentkezők száma, míg az adyligeti intézményben 2010-ben még 1439 jelentkező volt, tavaly már csak 501. Gál 
Sándor, az FRSZ Tanintézeti Tagozatának ügyvivője a hírportálnak elmodta, hogy a szakma nem vonzó a fiatalok számára, 
viszont ha a jelentkezőszámok nem fognak jelentősen nőni a jövőben, lesznek olyan feladatok, amelyeket nem fognak tudni ellátni. 
Így is rengeteg a túlóra a komoly létszámgondokkal küzdő testületnél. 
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A Magyar Hang cikke szerint Paksra mennek pénzt keresni a rendőrök. A hírportál szerint egyre több fiatal rendőr hagyja el a 
pályát, miután szembesülnek vele, hogy például biztonsági őrként járőri fizetésük többszörösét kereshetik meg. A portál úgy tudja, 
hogy többek között a paksi atomerőmű-bővítés is vonzza a fiatal rendőröket és a rendőrségnél dolgozó közalkalmazottakat: a Paks 
II. beruházásnál rengeteg fegyveres biztonsági őrre van szükség, jelenleg is zajlik a kiképzésük. 

A 24.hu cikke szerint nincs jobb helyzetben a büntetés-végrhajtás sem, mivel több mint nyolcszázzal csökkent a büntetés-
végrehajtásban dolgozók száma két év alatt. Amíg 2016-ban még közel 9200-an dolgoztak a bv-nél, tavaly már csak 8339-en 
szolgáltak a testületnél, a teljes létszámhoz 1200 dolgozó hiányzik. A BVOP folyamatosan toboroz, de a rengeteg a túlóra, alacsony 
a fizetés és elavult a technika. 

Benézte az Eurostat a magyar rendőrök számát 
2019. feb. 12. 
 

A média híradások alapján január elején 
számoltunk be róla, hogy az Eurostat adatai szerint 
arányaiban Magyarországon a legkevesebb a 
rendőr az Európai Unióban. A közzétett statisztika 
szerint hazánkban mindössze 90 rendőr jut 100 
ezer emberre, amivel Magyarország nagyon kilóg a 
sorból, az utánunk következő államok közül 
Finnországban 137, Dániában 186, 
Svédországban 203, az EU-ban pedig átlagban 
318 rendőr jutott 100 ezer lakosra 2016-ban. A 
24.hu olvasói visszajelzések alapján utánajárt a hír 
valóság alapjának, melynek eredményeként az 
Eurostat egyeztetett a Központi Statisztikai 
Hivatallal a témáról, és pénteken azt a választ 
kapták tőlük, hogy frissítették a statisztikát a helyes 
számokkal. Azt írták, a hiba onnan ered, hogy 
rossz definíciót használtak.  

A hibás statisztikában Magyarország esetében csak a bűnügyi nyomozókat számolták, így jött ki a rendkívül alacsony 
szám 100 ezer főre vetítve. A KSH segítségével most már minden rendőrt összeadtak, így pedig az jött ki, 
hogy Magyarországon 391,7 rendőr jut 100 ezer főre, amivel az egész EU-ban a tizedik helyen állunk. 

Idén is 200 ezer forint marad a rendőrségi dolgozók cafetériája 
2019. feb. 12. 
 
 

Megjelent a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól és 
bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2019. (II. 7.) BM utasítás. Az utasítás 
szerint idén sem változik a cafetéria bruttó 200 ezer forintos 
keretösszege, miként a bankszámla hozzájárulás is 4 ezer forint marad.  

A minisztérium ismét figyelmen kívül hagyta a béren kívüli juttatások 
emelésére és a cafetéria közterhei személyi állomány tagjaira történő 
áthárításának megszüntetésére vonatkozó javaslatunkat. Ennek 

következtében a rendőrségi dolgozók a közterhek levonása után a valóságban csak nettó 148.690 forint összegű juttatást 
igényelhetnek. Ezzel szemben a minisztérium részben befogadta a RIASZ törvény miatti jogviszonyváltás elfogadását 
elutasító közalkalmazottakra vonatkozó javaslatunkat, és az ORFK hatáskörébe utalták a felmentéssel kifutó Kjt.-sek idei 
cafetériájának szabályozását. 
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A felsőfokú iskolai végzettségüket az FRSZ szerint legalább a "C" 
munkaköri osztályba kell besorolni a RIASZ törvény alapján! 
2019. feb. 11. 

 

A február 1-jével kiküldött munkáltatói tájékoztató levelekkel kapcsolatban az elmúlt pár napban több megkeresés is érkezett 
szakszervezetünkhöz amiatt, hogy a felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem) ellenére „A” vagy „B” munkaköri 
osztályba tervezi a munkáltató az érintettek átsorolását a rendvédelmi igazgatási jogviszony átalakításával. Az FRSZ 
Jogsegélyszolgálatának álláspontja szerint a Riasz. törvény besorolásnál az elsődleges szempont a meglévő iskolai 
végzettség. A törvény úgy fogalmaz, hogy: „Hszt. 288/S. § (1) A besorolás a munkaköri osztály, a munkaköri kategória és a 
munkakör alapján történik. A munkaköri osztályba iskolai végzettsége alapján, a munkaköri kategóriába a munkaköre alapján, a 
fizetési fokozatba szolgálati ideje alapján kell a rendvédelmi alkalmazottat besorolni.” 

A Riasz. tv. középfokú és felsőfokú munkaköri osztályt különböztet meg. A középfokú munkaköri osztály „A” és „B”, míg a felsőfokú 
munkaköri osztály „C”-„F” munkaköri kategóriákra tagozódik, melyeken belül a szolgálati idő alapján történik a konkrét bérsávba, 
fizetési fokozatba a besorolás. A Hszt. 288/T. § (1) bekezdése szerint „A felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „C”, „D” „E” vagy „F” 
munkaköri kategóriába a felsőfokú iskolai végzettségű rendvédelmi alkalmazottat kell sorolni.” 

Felsőfokú iskolai végzettségnek a főiskolai, egyetemi végzettség számít, a felsőfokú OKJ-s vagy egyéb tanfolyamok tehát nem 
elegendőek, de aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, annak a jogszerű besorolása minimum „C” kell, hogy legyen. A 
fentiektől eltérő – álláspontunk szerint jogszerűtlen – besorolás miatt jogvita kezdeményezhető, melyben tagjaink részére 
jogi segítséget és képviseletet biztosítunk! (FRSZ Jogsegélyszolgálat) 
 

A munkakörbe nem tartozó többletfeladat ellátásáért a RIASZ törvény 
szerint is többletdíjazás jár! 
2019. feb. 11. 
 
A február 1-jei jogállás változással összefüggésben többen is azzal keresték meg szakszervezetünket, hogy mi várható a rendvédelmi 
igazgatási jogviszony szerinti új besorolás és illetménymegállapítás során a különböző többletfeladatok (pl. „T” ellátmány kezelés, 
munkavédelmi feladatok, stb.) pénzbeli ellentételezésével. Az érintettekben felmerült a kétség a tekintetben, hogy a többletfeladat 
ellátásért a jövőben is fognak-e helyettesítési/megbízási díjban (keresetkiegészítésben) részesülni, vagy netán az új munkaköri 
megnevezésbe beépítik az említett plusz tevékenységeket. 

A Riaszt. törvény egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a munkakörbe nem tartozó többletfeladat ellátásáért a rendvédelmi 
alkalmazottat többletdíjazás illeti meg. A Hszt. 288/B. § (1) bekezdése szerint „A rendvédelmi alkalmazott a rendvédelmi szerv 
hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból beleegyezésével a munkaköréhez tartozó feladatok mellett más 
munkakörbe tartozó feladatokat láthat el (tartós átirányítás). A (2) bekezdés szerint a tartós átirányítás időtartama legalább harminc 
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nap, de legfeljebb egy év. A (3) bekezdés pedig rögzíti, hogy a rendvédelmi alkalmazott a tartós átirányítás időtartamára havonta a 
rendvédelmi illetményalap 50-200%-áig terjedő mértékű megbízási díjra jogosult.” 

Jogsegélyszolgálatunk álláspontja és a kialakult bírósági ítélkezési gyakorlat szerint is a többletfeladat éppen attól többlet, 
hogy nem tartozik az alap munkakörbe. A munkáltató a munkakör tartalmát egyoldalúan nem bővítheti, csupán az adott 
munkakörön belül határozhatja meg a feladatokat. Az azonos szakterületen/szervezeti egységnél rendszeresített azonos 
munkakörök tartalma is meg kell, hogy egyezzen. Ha tehát pl. x db ügyviteli segédelőadó (rendészeti) közül az egyik a munkakörbe 
nem illeszthető többletfeladatot (pl. T-ellátmány kezelést) is rögzít, akkor annak ellátásáért külön díjazás jár. A többletfeladat 
munkakörbe nem tartozása tehát az azonos munkakörben foglalkoztatottak munkaköri leírás tartalmának összehasonlításával 
igazolható. Amennyiben tehát az új jogviszonyban a többletfeladat illetményen felüli ellentételezése elmarad, úgy amiatt 
jogvita kezdeményezhető, melyben tagjaink részére jogi segítséget és képviseletet biztosítunk! 
 

Megalakult a borsodi érdekegyeztető fórum 
2019. feb. 7. 
 

 

Ez év február 04-én megtartotta első, egyben alakuló ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 
(továbbiakban BAZRÉT). Az ülésen, a Főkapitányság részéről Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok úr, megyei Rendőrfőkapitány, 
Vizsolyi Csaba r. ezredes úr, Hivatalvezető valamint a Humán Szolgálat, és a Gazdasági Igazgatóság képviselője volt jelen. 
Szakszervezetünket Balázs Sándor az FRSZ Megyei Elnöke, és Debreceni László az FRSZ BAZ MRFK Tagszervezetének Titkára 
képviselte, valamint jelen volt az MRFK képviseletében Asztalos Zoltán úr is. Az alakuló ülést Vereckei tábornok úr nyitotta meg, és 
vezette le.Az ülésen a felek megállapodtak abban, hogy minden páros hónapban ülnek össze és tárgyalják meg az állomány élet és 
munkakörülményeket érintő kérdéseket. Főkapitány úr nem zárkózott el az elől, amennyiben sürgősen megoldandó probléma merül 
föl valamelyik területen, arról soron kívül kapjon tájékoztatást az érdekképviseletek részéről, és nem kell megvárni vele a következő 
BAZRÉT ülést. A BAZRÉT megalakulását követendő példának állítjuk a többi területi szerv elé, és reméljük, hogy ebben az évben, 
sorra számolhatunk be a megyei szintű érdekegyeztetések megindulásáról, amellyel felgyorsíthatjuk, és jobbá tehetjük az állomány 
érdekképviseletének területén végzett tevékenységünket, valamint, így tehermentesíthetjük a Rendőrség felső vezetését, hogy 
valóban csak azokkal a problémákkal foglalkozhassanak, amelyek megoldása helyi szinten akadályokba ütközik. (Demján Zsolt 
területi elnök) 

Újra legyőztük a rendőrséget: jogtalan volt a szolgálati esővédők bevonása 
miatti kártérítésre kötelezés! 
2019. feb. 6. 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy tegnap a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság elsőfokú, de jogerős ítéletében kimondta, hogy a 2012. december 31-ig 
beszerzett, vagy be nem szerzett esőkabáttal összefüggő 2018. évi munkáltatói 
eljárás (kártérítésre kötelezés) jogszerűtlen! Ennek rövid indoka, hogy a 
hivatásos állomány tagjának azon esetleges mulasztása, miszerint 2012. év 
végéig nem szerzett be ilyen esőkabátot és ezért azt értelemszerűen 2017.évben 
le sem tudta adni, egy 2018-ban elrendelt kártérítési eljárásban már jogszerűen 
nem vizsgálható, tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségszegése már elévült, 
így kárfelelősség alapjául nem szolgálhat. Mindezek alapján a kártérítésre 
kötelező rendőrségi határozatot a bíróság megsemmisítette, s a pervesztes 

alperest perköltség viselésére kötelezte. Fentiek alapján várjuk érintett tagjaink jelentkezését. Amennyiben a kártérítési eljárásban 
meghatalmazást adnak számunkra, akkor Jogsegélyszolgálatunk a határozattal szemben panaszt nyújt be, majd keresettel él, és 
teljes körű képviseletet biztosít érintett tagjaink számára. (dr. Tordai Gábor FRSZ Jogsegélyszolgálat) Az ügy előzményei itt, 
valamint itt olvashatók. 
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Kormányrendelet a RIASZ végrehajtására 
2019. feb. 6. 

 

A Magyar Közlöny 15. számában megjelent a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben lévő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet. A jogszabály egyebek mellett módosítja a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályait, valamint a rendészeti alapvizsgára és a rendészeti 
szakvizsgára vonatkozó szabályokat. A rendelet itt olvasható. 
 

Az ORFK szerint nincs akadálya a lakáscélú munkáltatói kölcsön 
folyósításának 
2019. feb. 5. 

 

Az FRSZ tájékoztatást kért az ORFK-tól arra vonatkozóan, hogy a lakáscélú támogatások adómentességének 2019. január 01-től 
történt megszüntetése miként érinti a személyi állomány részére nyújtható juttatásokat. Információink szerint ugyanis a 21/2008. (IX. 
23.) IRM rendelet szerinti, maximum 10 év futamidejű és 40.000,- Ft/hó összegű vissza nem térítendő lakáscélú támogatás iránti 
kérelmek elbírálása felfüggesztésre került. 

Az ORFK válasza szerint a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának nincsen akadálya, amire tekintettel - az egységes 
eljárásrend érdekében - a rendőri szervek részére 29000/1763/2019. ált számon körlevelet adtak ki. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának 
vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) 1RM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, az Szja tv. 
1. melléklet 2.7. pontjának 2019. január 1-jei hatályon kívül helyezése miatt adókötelessé vált, ezért új megállapodás nem köthető. 
Tekintettel arra, hogy az adótörvény módosítása nem visszamenőleges hatályú - a korábban, 2018. december 31-éig megkötött 
megállapodások vonatkozásában a 40 000 forintos támogatás kifizetése adómentes. Annak érdekében, hogy a támogatás 2019. 
január 1-től is biztosítható legyen, kezdeményezték a Belügyminisztériumnál a rendelet módosítását, aminek jelenleg már 
folyamatban van a szakmai koordinációja. Megkeresésünk és az ORFK válasza innen tölthető le. 
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RÉT ülés: információk a RIASZ törvény végrehajtásáról 
2019. feb. 4. 

 

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács február 01-jei ülésének központi témája a RIASZ törvény végrehajtása volt. Az ORFK 
jelenlevő vezetői kiemelték, hogy a nyilatkozattétel elmaradását úgy értékelik, hogy a jogviszony módosításhoz az érintett 
nem járult hozzá, azaz a nyilatkozattételi határidő (február 16.) lejártát követően felmentéssel megszüntetik a 
közalkalmazotti/kormánytisztviselői jogviszonyt. 

 

A Rendőrség vezetése ehhez kapcsolódóan nyomatékosan arra kér minden érintett dolgozót, hogy a személyre szóló tájékoztató 
átvételét követően nyilatkozzon a munkáltatója felé, hogy miként dönt. A jogállás módosítását nem vállalók jogviszonya felmentéssel 
és végkielégítéssel kerül megszüntetésre. (A RIASZ törvényről bővebb információ itt olvasható.) 

A RÉT ülésen is nyomatékosan felhívtuk az ORFK képviselőinek a figyelmét arra, hogy a teljes hivatásos állomány 
tekintetében és a tiszthelyettesi személyi kör vonatkozásában különösen is hangsúlyozottan, mielőbbi érdemi 
illetményrendezés szükséges, mert ellenkező esetben folyamatos pályaelhagyással kell számolnia a rendőrségnek. A 2015. 
júliusban meghirdetett és elindult béremelési ütemterv az idei év elejével lezárult, azonban az elmúlt három és fél évben a civil 
szektorban olyan bérnövekedési folyamat ment végbe, ami az átlag 50 %-os emelést a gyakorlatban elértéktelenítette. 

Kúria: a fegyelemsértés súlyára lényegesen kihat, ha a hivatásos állomány 
tagja többszöri fenyítést követően rövid időn belül ismét vétkesen 
megszegi kötelezettségét 
2019. feb. 4. 
 
A felperes hivatásos szolgálati viszonyban állt az alperessel szolgálatparancsnok beosztásban. Szolgálati viszonya fennállása alatt 
négy esetben alkalmaztak vele szemben fenyítést. A munkáltató 2015. június 8-án kelt határozatával szolgálati viszony 
megszüntetése fenyítésben részesítette és szolgálati beosztásából felfüggesztette őt. A fegyelmi fenyítés indokolása rövid időn 
belül elkövetett négy fegyelemsértést rótt a szolgálati viszonyban álló terhére. Az azzal szemben előterjesztett panasz elutasítását 
követően folyamatban volt perben az eljárt bíróságok azt állapították meg, hogy bár a felperes terhére rótt kötelezettségszegések 
nagyobb részét a felperes elkövette, azok egyenként nem voltak olyan súlyúak, amelyek a jogviszony megszüntetését indokolttá 
tették volna. Ezzel szemben a Kúria rámutatott arra, hogy felperesnek, mint szolgálatparancsnoknak kötelezettsége lett volna a 
szolgálati rend és a fegyelem védelme, más hivatásos állományú tagoknak a fegyelemsértéstől való visszatartása, a fegyelem 
szigorú megkövetelése. Azon magatartásával, hogy rendszeresen maga is fegyelemsértő módon járt el mobiltelefonja magáncélú 
használatával, illetve egy esetleges ellenőrzés eredményességének meghiúsítására hívta fel az állomány tagjait, súlyos 
kötelezettségszegést követett el. A jelentési kötelezettsége többszöri elmulasztása, a feladatok szakszerű végrehajtását 
veszélyeztette, így e magatartása sem maradhatott értékelés nélkül. Figyelemmel arra, hogy szolgálatparancsnokként rövid időn 
belül több súlyosnak minősülő vétkes kötelezettségszegést követett el, a munkáltató jogszerűen alkalmazta esetében a 
legsúlyosabb fenyítést. A Kúria közleménye itt olvasható. 
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Rendőri túlmunka pénz nélkül - az ombudsmanhoz fordul az MSZP-s 
képviselő 
2019. feb. 1. 
 
A Népszava cikke szerint három éve egyfolytában visszaéléseket követ el a szabolcsi rendőrfőkapitány a túlórák kifizetése 
kapcsán, állítja Harangozó Tamás, aki ezért az ombudsman elé viszi az ügyet. Rendőrök túlórapénze, pontosabban "lenyelt 
túlórapénze" miatt fordul Székely László ombudsmanhoz Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő, a parlamenti 
Honvédelmi Bizottság tagja. Az ügy tavaly decemberben robbant ki, mikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság számos alkalmazottja egy három éve tartó visszaélés miatt levélben fordult az országos rendőrfőkapitányhoz. A 
panasz lényege az volt, miszerint Farkas József megyei főkapitány nem tette lehetővé, hogy a rendőrök törvény adta 
lehetőségükkel élve, pénzt kérjenek túlóráikért (azt a vezetés szabadnapban ellentételezte). Mint akkor a rendőrök írták, 190,6 
millió forintjuk bánta a vezetői nyomást: "2015. október 15. és 2017. június 29. között nem emlékszünk olyan helyzetre, ahol a 
főkapitány úr egy adott túlszolgálat esetében valamennyi óra kifizetését engedélyezte volna. Volt, hogy csak a töredékét, de volt, 
hogy semmit". További részletek a Népszava cikkében.  

Továbbra is feketelistán a szolgálati járadékosok! 
2019. feb. 1. 

 

Ismeretes, hogy az adójogszabályok idén életbelépett módosításai következtében 2019. január 1-jétől a munkaviszonyban álló saját 
jogú nyugdíjasokra már nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, és így mentesülnek a 10 %-os nyugdíjjárulék, valamint a 4 %-os 
mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. A jogszabályi változások további következménye, hogy az 
említett kedvezményben részesülő saját jogú nyugdíjasokra már nem vonatkozik a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként 
fennálló kereseti korlátozás sem. E korlátozás szerint ugyanis a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható a munkavégzésből 

származó kereset mellett, amíg ez utóbbi éves bruttó összege meg nem 
haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát. Amennyiben valamelyik 
hónapban az éves összesített kereset meghaladja ezt az összeget, akkor 
a következő hónaptól az év végéig felfüggesztik a nyugdíj folyósítását. 
Mivel a vonatkozó jogszabályok a rengeteg kereszthivatkozás miatt 
nehezen értelmezhetők, állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (MÁK NYUFIG) arról, hogy a szolgálati 
járandóságban részesülők vonatkozásában is megszűnt-e a hivatkozott 
kereseti korlátozás? A MÁK NYUFIG válasza szerint a szolgálati 
járandóságban részesülőkre nem vonatkoznak a fentiekben ismertetett 
kedvező jogszabályok, így velük szemben továbbra is érvényesül kereseti 
korlátozás. Az FRSZ megkeresése, és a MÁK NYUFIG válasza itt 
olvasható. 
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2019. január  

Pénz nincs, de kitartást kért a rendőröktől az országos főkapitány 
2019. jan. 31. 

 

"Engedjék meg, hogy kinyilatkozzam, igenis tudunk 
arról, hogy az állományunkat foglalkoztatja a 
jövedelem. Nem az újságból jövünk erre 
rá." Ezt Balogh János országos rendőrfőkapitány 
mondta egy szerdai ünnepségen Kiskunhalason, 
ahol az új határvadász-laktanyát adták át - írja a 
24.hu. Balogh vezérőrnagy magasabb béreket 
egyelőre nem ígért, csak kitartást kért a rendőröktől. Azt 
üzente az utóbbi időben egyre hangosabban 
elégedetlenkedő állománynak, hogy a rossz fizetés 
„nem magyar specialitás, egész Európában hasonló 
kihívásokkal küzdenek a rendvédelmi szervek”. A 
főkapitány azért hozzátette: biztos benne, hogy 
belátható időn belül biztosítva lesz a rendőrök 
magasabb megbecsültsége. További részletek a 
24.hu cikkében. 

 

RTL Klub Házon kívül a rendőrök másodállásáról, illetményéről, 
munkakörülményeiről 
2019. jan. 30. 
 
Az RTL Klub Házon kívül című műsora a rendőrök másodállásáról, illetményéről, munkakörülményeiről készített riportot annak 
kapcsán, hogy a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának idei béremelésről szóló sajtótájékoztatója jelentős 
felháborodást váltott ki az érintettek körében. A RTL Klub videója itt tekinthető meg. 

https://rtl.hu/rtlklub/hazonkivul/masodallasban-futarkodo-es-taxizo-rendorok 

Kúria határozat a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési igény 
érvényesítéséről 
2019. jan. 30. 
 

A Kúria M.I. tanácsa 2018. december 17-én tárgyaláson kívül 
elbírálta az Mfv.I.10.193/2018. számú ügyet, a döntés elvi 
tartalma szerint: a hivatásos állomány volt tagjával szemben 
szolgálati jogviszonya megszűnését követően kártérítési igényét 
a bíróság előtt közvetlenül érvényesítheti a rendvédelmi szerv 
[új Hszt.     270. § (2) bekezdés]. A Kúria döntésének 
indokolása itt olvasható. 
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Főtitkári interjú a Klubrádióban a Riasz törvényről 
2019. jan. 29. 

 

Fegyver nélküli hivatásos szolgálatot vezetnek be a közalkalmazottak számára - mondta Pongó Géza főtitkár a Klubrádió 
reggeli gyors című műsorában. Hozzátette, hogy FRSZ úgy gondolja, hogy a RIASZ törvény alapján bevezetésre kerülő anyagi 
juttatások nem ellentételezik megfelelően a megnövekedett kötelmeket. Kifejtette, hogy az FRSZ kifogásolja azt is, hogy a 
fegyveres biztonsági őrök jogviszonyát nem egységesítik, így lesznek olyanok, akik munkavállalóként, és lesznek olyanok is akik 
rendvédelmi igazgatási jogviszonyban fogják ugyanazt a munkát végezni, eltérő bérezésért. Az interjú az alábbi linken 05.30 
perctől hallgatható meg. 

BM tájékoztatás a RIASZ törvényről és más aktuális kérdésekről 
2019. jan. 28. 

 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2019. 01. 25-ei ülésén a rendvédelmi igazgatási jogviszony bevezetésével, valamint a 
hivatásos életpályamodell fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatos tárgykörökről adtak tájékoztatást a szakszervezetek számára a 
Belügyminisztérium képviselői. A RIASZ törvény hatálya alá kerülő 7.284 rendőrségi közalkalmazott a BM szerint átlagosan 56 
ezer forintos illetményemelésben fog részesülni, 550 kolléga azonban kimarad az emelésből. A ruhapénz rendvédelmi 
igazgatási alkalmazottakra történő kiterjesztésére a február 01-jével hatályba lépő törvényben költségvetési okokból nem került sor, 
de a kérdést a tárca nem tekinti végérvényesen lezártnak. A Kjt. hatálya alatt szerzett munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi és 
főtanácsosi címeket az érintettek továbbra is használhatják, a címpótlék azonban beépítésre kerül a RIASZ szerinti új illetménybe. 

A fegyveres biztonsági őröknél megmarad az FRSZ által sokszor kifogásolt kettős jogállás, mivel az érintettek egy része 
munkavállaló marad, más részük pedig a RIASZ hatálya alá kerül. A munkavállalók béremeléséről a minisztérium semmiféle 
tájékoztatást nem adott, így ők legfeljebb a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt számíthatnak 
fizetésemelésre. A rendészeti szakgimnáziumok közalkalmazotti állományát a változás nem érinti, mivel ők a BM szerint 
köznevelési intézménynek minősülnek. 

A hivatásos állomány életpályamodelljének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakszervezeti kérdésre a BM képviselői nem 
mondtak konkrétumokat. Állításuk szerint az előkészítő folyamatok zajlanak, de érdemben még nem tudtak sem mondani, sem 
ígérni semmit, csak azt, hogy a szándék a BM részéről is meg van az életpálya továbbfejlesztésére. 

A BÉT ülésről szóló részletes beszámolónk itt olvasható, a RIASZ törvénnyel kapcsolatos inforációk pedig itt találhatók. 
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Már igényelhetőek a 2019. évi nyári beutalók! 
2019. jan. 28. 
 

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 14-től augusztus 27-ig  került 
meghatározásra, így 10 hetet foglal magába, és 80 darab egy hetes 
beutaló kiosztását tette lehetővé. A beutalók a taglétszámmal 
arányosan kerültek kisorsolásra. 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, az FRSZ tagsággal nem 
rendelkező rendőrségi dolgozók, csak az FRSZ tagok által igénybe nem vett beutalókra pályázhatnak, május 01-je után. A nyári 
főszezonon kívüli a beutalókra megkötés nélkül lehet jelentkezni. 

Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség 
2019. jan. 28. 

 

Nézesd át a szerződésed, nehogy a leszereléskor kapj egy nagy összegű csekket! A Belügyminisztérium szolgálati panaszos 
eljárás során elfogadta azon jogi érvelésünket, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége a fegyveres 
szervnek a tanulmányi szerződés körében nyújtott támogatásokat visszakövetelni, és ezen túlmenően a szerződésben nem 
határozhatók meg olyan esetek, további követelmények, amelyek visszatérítést eredményeznének. Az adott ügy gyakran előforduló 
eset, amikor a hivatásos állomány tagja valamely szervezeti egységgel tanulmányi szerződést köt, és a szerződés fennállása alatt 
más szervezeti egységhez kerül. Az áthelyezéskor a tanulmányi szerződését módosították akként, hogy a jogviszonya bármely 
jogcímen történő megszűntetése esetén arányos visszatérítési kötelezettsége van. A belügyminiszter osztotta a jogi álláspontunkat, 
a szolgálati panasznak helyt adott, és megerősítette, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben terheli visszatérítési 
kötelezettség a hivatásos állomány tagját. Érdemes tehát elővenni a tanulmányi szerződéseket, aki rendelkezik ilyennel, és 
szakszervezetünk tagjainak vállaljuk azok ellenőrzését, hogy megfelelnek-e fentieknek. (dr. Oláh Tamás kamarai 
jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat) 
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A MOSZ szolidáris az Audi Hungária munkavállalóival 
2019. jan. 25. 

 

A Munkástanácsok Országos Szövetsége fontosnak és példaértékűnek tartja, hogy az Audi Hungaria munkavállalói teljes 
egységben élnek a sztrájk jogával, hogy közös érdekeiket a jogszabályok adta keretek között érvényesítsék - olvasható a 
konföderáció közleményében. Harcukhoz sok sikert kívánunk! A szakszervezetek és a munkavállalók közötti szolidaritás 
kifejezéséül a Munkástanácsok Országos Szövetsége egy jelképes pénzügyi támogatást nyújt az Audi Hungaria Független 
Szakszervezet számára a nyomásgyakorló akció sikeres lebonyolításához! 

A RIASZ törvény miatt az ORFK másodszor halasztotta el a RÉT ülését 
2019. jan. 25. 

 

A rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonnyá történő átalakítása vonatkozó Riasz törvény végrehajtásának előkészítésére hivatkozással az ORFK 
gazdasági főigazgatója február 01-jére halasztotta el a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ülését. Ez már a második 
halasztás, mivel az eredetileg kitűzött január 14-ei időpontról először január 28-ára napolták el a RÉT ülését. 

(Az FRSZ RIASZ törvénnyel kapcsolatos álláspontja itt olvasható.) 
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Itt a piros, hol a piros: avagy a tűzoltók sem látják a rendvédelmi 
életpályamodellt! 
2019. jan. 23. 

 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács elé vinné a 
tűzoltók bérrendezésének ügyét a Hivatásos 
Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke. 
Salamon Lajos szerint ugyanis a fizetés nem 
arányos a munka nehézségével: „Azért ha 
belegondolunk abba, hogy - az eskünk néhány 
szavát idézve - "ha kell, az életünk árán is 
megvédjük..."; ezzel nincsenek összhangban a 
bérezések - olvasható az Infostart cikkében. A 
kormány 2015-ben indította el a rendvédelmi 
életpályamodellt, ennek keretében 2019-ig átlagosan 

50 százalékkal nőtt a tűzoltók illetménye. Az idén befejeződő program eredményeképpen egy kezdő tűzoltó nettó 180 ezer forint 
körüli összeget keres, az pedig még nem világos, mi lesz a folytatás - mondta Salamon Lajos. "Még le sem ültek velünk egyeztetni. 
Abszolút vakon vagyunk ebben a történetben. Életpályáról beszélünk, de én abszolút nem úgy képzelek el egy életpályát, hogy nem 
tudom, három év múlva mi lesz az életpálya. Ez arról szólna, hogy ha az ember elkötelezi magát egy szervezethez, tudja, mire 
számíthat a pályafutása befejeződésekor. Itt most ezt nem látjuk." 

A Belügyminisztérium válasza szerint a tárca a rendvédelmi életpályaprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit a 2019. 
évi, az új életpályamodellre történő teljes illetménybeállás hatásainak ismeretében vizsgálja meg. A felülvizsgálat az ígéretek 
szerint ki fog terjedni az illetményrendszeren kívül egyéb juttatási és támogatási formák biztosításának lehetőségére is. „A 
rendvédelmi életpályaprogram egyes elemeit illetően a Belügyminisztérium folyamatosan, az állomány tagjainak élet- és 
munkakörülményeit érintő kérdésben egyeztet a Belügyi Érdekegyeztető Tanáccsal és a Rendészeti Ágazati Érdekegyeztetési 
Tanáccsal” - zárul a közlemény. 

Az FRSZ készen áll a tárgyalások megkezdésére, bár az egyeztetések folyamatosságára vonatkozó kijelentéssel 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a BM még mindig nem reagált a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot alkotó 
szakszervezetek tavaly júniusban előterjesztett, 44 témakört felölelő javaslatcsomagjára, mely éppen a rendvédelmi dolgozók 
helyzetének javítására irányult. Bízunk benne, hogy a tárca a közleményében foglaltakat a tetteik is vissza fogják igazolni. 
 

Másodállást vállalnak vagy kilépnek a rendőrök 
2019. jan. 22. 

Az Abcug cikke szerint a rendőrök nagy része kénytelen másodállást 
vállalni, mert a plusz pénz nélkül nem tudnának megélni fizetésükből: 
taxiznak, mentőznek, futárkodnak. Elvileg engedélyt kell kérniük ehhez, de 
mivel sokszor feletteseik is ugyanebben a helyzetben vannak, ezért inkább 
elnézik nekik. A kettős élet hosszú távon fizikailag és mentálisan megterhelő, 
ezért sokan úgy döntenek, inkább leszerelnek és a civil életben próbálnak meg 
boldogulni. A cikke szerzőjének főtitkárunk elmondta, hogy a parancsnokok 
sokszor eleve nem nézik jó szemmel, ha az állományból valaki másodállást 
vállal, mivel nem akarják, hogy kimerültek, túlhajszoltak legyenek rendőreik. 
Tapasztalata szerint legtöbbször mégis megadják az engedélyt, ilyenkor 
figyelembe szokták venni az adott családi helyzetét. További részletek 
az Abcug cikkében. 
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BÉT ülés a RIASZ törvény végrehajtásáról 
2019. jan. 21. 

 

A mai napon a Belügyminisztérium 2019. január 25-ére összehívta a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) ülését, melyen a 
tárca a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati viszonyt bevezető 2018. évi CXV. törvény (az ún. RIASZ törvény) 
végrehajtási rendeleteit kívánja „egyeztetni” a szakszervezetekkel. Az „egyeztetés” szót azért tettük idézőjelbe, mert a 
megbeszélés előtt 4 nappal, illetve a törvény hatálybalépése előtt 10 nappal a szóban forgó jogszabály-tervezetet még nem küldték 
meg számunkra! A BÉT előkészítése tehát a „szokásos” forgatókönyv szerint zajlik, ami már önmagában is felháborító! Ennél 
azonban jóval aggasztóbb, hogy a rendőrség kb. 10 ezer közalkalmazottjának úgy kell február 15-ig nyilatkozatot tennie a 
jogviszonyváltás elfogadásáról, hogy a részletszabályokról semmiféle információval nem rendelkezik. Mindezek alapján joggal merül 
fel a kérdés, hogy milyen tájékoztatást kapnak majd az érintettek a munkáltatótól? Vagy ők már ismerik a jogszabály-tervezetet, csak 
a szakszervezeteknek nem mutatják meg? 

Mi a baj a jelenlegi munkajogi szabályozással? 
2019. jan. 18. 

 

Az elmúlt hetekben hatalmas mennyiségű cikk jelent meg a „rabszolgatörvény” kapcsán, azonban az egészen a szombati 
tüntetésig nem került terítékre, hogy a 2012-es munka törvénykönyve egészének felülvizsgálatára szükség volna - írja a 
Mérce. Ennek kapcsán közli a hírportál Fodor T Gábor munkajogász írását, melyben a szerző összefoglalja, hogy mit látok 
problémásnak jelenleg a munkajoggal kapcsolatban. A Mérce cikkét ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
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Palkovics Imre: Miért marad távol a Munkástanácsok a hibrid 
demonstrációktól? 
2019. jan. 18. 

 

Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke pártpolitikai célokat szolgáló akciónak tartja a szombati 
megmozdulásokat, amelyek nem szolgálják a munkavállalók érdekében megfogalmazott szakszervezeti célokat. Nem 
várható a társadalom széleskörű támogatottsága egy olyan akcióhoz, ahol a szakszervezetek - kilépve szerepkörükből és eredeti 
követeléseiket háttérbe helyezve -, a harmatgyenge ellenzékkel összekapaszkodva kormányt óhajtanak buktatni - olvasható a 
MOSZ közleményében. 

Munkáltatói tájékoztatások a RIASZ törvényről: Nesze semmi, fogd meg 
jól! 
2019. jan. 18. 

 

A héten több rendőri szervnél is állománygyűlésen tájékoztatták a közalkalmazottakat jogállásuk várható módosításáról. Ismeretes, 
hogy a rendvédelmi közalkalmazottak és kormánytisztviselők jogviszonyát rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati viszonynak 
átminősítő 2018. évi CXV. törvény (az ún. RIASZ törvény) 2019. 02. 01-től lép hatályba, és azt követően 15 napon belül, azaz 
2019. 02. 15-ig kell majd minden érintettnek nyilatkoznia arról, hogy elfogadja-e a jogviszony átalakítását. A jogviszony módosításáról 
és az illetmény besorolásról szóló határozatokat pedig 2019. 02. 28-ig kell elkészíteniük a munkáltatóknak. A rendkívül szűkre szabott 
határidőket – sok más szabály mellett – az FRSZ már a törvényjavaslat elfogadása előtt kifogásolta. Fenntartásaink sajnos 
beigazolódni látszanak, mivel az ORFK a RIASZ törvény előkészítésének jelenlegi állására figyelemmel két héttel elhalasztotta 
a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács eredetileg január 14-ére kitűzött ülését, a megyei rendőri szerveknél megtartott 
állománygyűléseken pedig tagjaink beszámolói szerint a humánigazgatási szolgálatok még nem tudtak érdemi válaszokat adni a 
felmerülő kérdésekre. 
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Ennek következtében az állománygyűléseken képtelen voltak eloszlatni a kollégák körben kialakult bizonytalanságokat, ami viszont 
sok helyen komoly felháborodást váltott ki. A közalkalmazottak különösen méltánytalannak tartják az éves szabadságnapok 
számának csökkentését, ami már megszerzett jogokat sért, valamint a 20 %-os illetmény eltérítési lehetőséget. Az 
illetményeltérítéssel kapcsolatos munkáltatói tájékoztatásból egyes rendőri szerveknél azt szűrték le a kollégák, hogy pozitív irányú 
eltérítésre költségvetési fedezet hiányában nem lesz lehetőség. Az FRSZ RIASZ törvénnyel kapcsolatos véleménye, és a 
jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló anyagaink itt olvashatók. 

ADÓIGAZOLÁS A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ ADÓALAPBÓL TÖRTÉNŐ 
LEVONÁSÁHOZ 
2019. jan. 18. 

 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat” Központi 
Koordinációs Irodánk 2019. január 18-án megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok 
kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2018-ban befizetett 
szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le. Az ügyintézés meggyorsítása és 
egyszerűbbé tétele érdekében új szolgáltatást vezettünk be, melynek keretében tagjaink már az internetről is le tudják tölteni 
az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb 
információk az alábbi linken érhetők el. 

Pintér is megszólalt túlóra-ügyben 
2019. jan. 17. 
 

Pintér Sándor belügyminiszter szerint a közbiztonság védelme 
miatt kell túlszolgálatot elrendelni a rendőrségnél. A túlórapénzt 
viszont ütemezetten kifizetik - írja a Napi.hu. Pintér Sándor 
belügyminiszter szerint a rendőrség a jogszabályoknak megfelelően 
biztosítja a rendőrségi állomány járandóságait. "A túlórapénzek 
kifizetése az elszámolásoknak megfelelően, ütemezetten történik" - 
válaszolta Pintér Sándor belügyügyminiszter Demeter Márta, LMP-s 
parlamenti képviselő írásbeli kérdésére. A dokumentum a 
parlament honlapján jelent meg. A belügyminiszter szerint 
túlszolgálatot pedig csak akkor rendeltek el, amikor azt a 
közbiztonság vagy a közrend védelme indokolta. 
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Országos sztrájkba kezdenek a közszolgák 
2019. jan. 16. 
 

Több szakszervezeti szövetség 200 ezer közalkalmazott érdekében 
tartana munkabeszüntetést - írja a Népszava. Sztrájkot hirdet az 
önkormányzati köztisztviselők és a kormányzati igazgatásban dolgozó 
kormánytisztviselők érdekében a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
egyedül, valamint a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak 
érdekében a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetével (SZÁD) 
közösen. A két érdekvédelmi szervezet csütörtökön jelenti be a 
sztrájkköveteléseit. 
 
 
 
 

Annak a rendőrnek sem jó a rengeteg túlóra, aki örömmel vállalja 
2019. jan. 16. 

 

A Politico című amerikai hírportál európai kiadása beszámol arról, hogy a Független Rendőrszakszervezet részéről 
rokonszenvre találtak a túlórakeret növelése ellen tiltakozók - írja a szakszervezetk.hu. A cikk szerzője megszólaltatja Pongó 
Gézát, a több ezer rendőrségi alkalmazottat tömörítő szakszervezet főtitkárát, aki szerint a rendőrség 2011 óta több mint 40 millió 
óra túlmunkát teljesített, és bár vannak, akik ezt elviselik, és örülnek annak, hogy többet keresnek, egészségük egy idő után ezt sem 
szellemi, sem fizikai értelemben nem bírja. A Politico főtitkárunkkal készített riportja itt olvasható. 
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Beintett a kormány a szakszervezeteknek, nem tárgyalnak velük 
2019. jan. 15. 

 

Az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációs Bizottság nevében, a legnagyobb szakszervezetét vezető Kordás László 
elnök küldött egy négypontos követeléslistát tartalmazó levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek, amire a pénzügyminiszter 
a Népszava szerint azt válaszolta, a kormány nem tárgyal a sztrájkra készülő szakszervezetekkel. Varga Mihály azt is közölte, 
a szakszervezetek javaslataikat vigyék a meglévő egyeztető fórumok elé. Utóbbiról az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációs 
Bizottságban részt vevő szakszervezeti tömörülések vezetői azt mondták, ilyenek nincsenek - írja a hvg.hu. 

Lapszemle: FRSZ szolidaritási nyilatkozat a sajtóban 
2019. jan. 14. 

 

Az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottság (OSZDB) négypontos követelésével kapcsolatban 
kiadott szolidaritási nyilatkozatunk a sajtó érdeklődését is kiváltotta. Az alábbiakban a jelentősebb híradásokat szemlézzük. 

Folyamatban van a RIASZ törvény végrehajtásának előkészítése 
2019. jan. 12. 

 

Az ORFK gazdasági főigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény (a 
továbbiakban: Riasztv.) hatálybalépésére figyelemmel folyamatban van a Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői 
állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá történő átalakítása, a Riasztv. végrehajtási 
rendeletéinek előkészítése, a Rendőrség új munkaköri kategóriáinak kialakítása, illetve azok követelményeinek 
meghatározása.  
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Figyelemmel arra, hogy a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács soron következő ülésének napirendi pontjai között is szerepel a 
Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonnyá történő átalakítása, ezért - a hiteles tájékoztatás érdekében - Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács időpontját 2019. 
január 28-ára halasztotta el Kovács István r. vezérőrnagy. (Az FRSZ RIASZ törvénnyel kapcsolatos álláspontja itt olvasható.) 

SZOLIDARITÁSI NYILATOZAT 
2019. jan. 10. 

 

A Független Rendőr Szakszervezet támogatja az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottság 
(OSZDB) négypontos követelését. A munkavállalói jogok védelme és érvényesítése érdekében történő összefogással 
egyetértünk, az e célból törvényes eszközökkel fellépő szakszervezetekkel szolidaritást vállalunk! 

Rendőri fizetésemelés: a kormány nem mond igazat 
2019. jan. 9. 

Amit a kormányzat mond, az nem igaz - jelentette ki a Hírklikk 
megkeresésére az FRSZ főtitkára. A kormány év eleji béremelési 
bejelentése kapcsán komoly vita alakult ki a napokban, Pongó Géza erre 
reagálva nyilatkozott a hírportálnak. Az évekkel ezelőtt beígért 
életpályamodellből nem lett semmi, helyette egy bértáblát kaptak a 
kollégák – mondta. A mintegy 37 ezer fős hivatásos állomány tagjainak 
jelenleg is e szerint utalja az állam a fizetésüket, de sokan közülük már az 
első, mintegy 30%-os béremelés után sem kaptak többet kézhez, mint 

annak előtte – tette hozzá. Pongó Géza hangsúlyozta: az állomány harmada semmilyen emelésben nem részesült eddig a bértábla 
kötöttségei miatt, ráadásul az általános bérszínvonal-emelkedés miatt mára az is elinflálódott, amit esetleg kaptak. Hogy idén végül 
mekkora növekményben részesülhetnek, még nem tudni, de az, hogy az évi 5%-os béremelés általános járna mindenkinek, biztosan 
nem igaz – jelentette ki. 

A Mérce.hu cikke szerint a Zsaruellátó Facebook oldalára pedig tegnap szinte percenként kerültek fel új fényképek és 
üzenetek, melyekben rendőrök osztották meg a tényleges fizetésüket, azt, hogy milyen pozícióban vannak és mennyit 
túlóráztak, illetve személyes történeteiket. A Zsaruellátó facebook oldala itt olvasható. 

Kiakadtak a rendőrök a fizetésemelésről áradozó BM-államtitkár miatt 
2019. jan. 7. 

A saját fizetésükről szóló banki tájékoztatókkal árnyalják 
Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nagyon 
rózsaszínűre sikerült év eleji béremelési bejelentését a rendőrök - 
írja a 24.hu. Kontrát Károly szerint 2015 óta átlagosan 50 százalékkal 
emelkedett a hivatásos rendőrök bére. A rendőrök szerint viszont sokan 
most is csupán 120-150 ezer forintot keresnek 
havonta. A Zsaruellátó nevű Facebook-csoport hétfőn közzétette több 
olyan banki sms másolatát, amelyet – név nélkül, de sok esetben a 
fizetést folyósító kapitányság megjelölésével – rendőrök küldtek be saját 
decemberi fizetésükről. A banki tájékoztatók tanúsága szerint az 
állomány tagjai között még mindig rengetegen lehetnek olyanok, akiknek 
120-150 ezer forintos juttatással kell beérni a hónap végén. A kézhez 
kapott összegek egyáltalán nem mutatnak olyan jól, mint ahogy 

azt Kontrát Károly sugallta. 
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Az FRSZ a szolgálati törvény (Hszt.) 2015. évi megjelenése óta több akalommal tiltakozott a hivatalos propaganda csúsztatásai ellen. 
Az 50 %-osnak beállított illetményemelést már közvetlenül a törvény megjelenése után meglékelték azzal a módosítással, mellyel a 
frissen hatályba lépett törvény szerinti új illetményrendszerre való beállás időpontját 2016-ról 2019. január 01-ig 
elhalasztották. De sajnos még az évenkénti 5 %-os emelésre vonatkozó ígéret sem valósult meg. Ugyanis már a béremelési 
periódus második évében, 2016-ban kb. 6 ezer, majd 2017-ben 10 ezer hivatásos állományú maradt ki az 
illetményemelésből. 2018-ban már a hivatásos állomány 30 %-a nem kapott emelést, és ez az arány idén még tovább romlik. A 
2015. évi illetményekhez viszonyítva 50 %-os illetményemelést talán az állomány magasabb beosztásokba kinevezett és az 
idősebb korosztályhoz tartozó 40 %-a érte el. Ennek egyik oka, hogy a rendvédelmi illetményalapot 2008. január 01-je óta 
nem hajlandó megemelni a kormányzat.  

Szemlebizottságvezetők: Megbízási díj jár, ha a munkaköri leírás nem 
tartalmazza az adott feladatot 
2019. jan. 7. 

 

A tagunk képviseletében benyújtott keresetnek helyt adott a bíróság, és megbízási díj megfizetésére kötelezte a 
munkáltatót. A rendőrségi álláspont szerint a szemlebizottságvezetői feladatok nem tartoznak konkrét, nevesített beosztáshoz, azt 
a hivatásos állomány bármely tagja elláthatja, amennyiben a feladatot a munkaköri leírása tartalmazza. Ebből következőleg a 
munkaköri leírás rendelkezése hiányában a feladat ellátása a beosztáshoz nem tartozó feladat, amelyért a hivatásos 
állomány tagja megbízási díjra jogosult.  

Várjuk azon tagjaink vagy a szakszervezetünkbe belépni szándékozók jelentkezését, akik az elmúlt három évben 
rendszeresen láttak el szemlebizottságvezetői feladatokat, és ezt a munkaköri leírásuk egyáltalán nem tartalmazta, vagy 
csak bizonyos késedelemmel rögzítették ezt a feladatot abban. A szolgálati panaszt elkészítjük, ahhoz csupán a meghatalmazás 
megküldése szükséges. (dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat) 

Üdülési lehetőség a MOSZ Balatonlellei üdülőjében 
2019. jan. 7. 

 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy idén már a Mukástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) üdülőit is igénybe vehetik. A MOSZ 
elsőként a Balatonlellei üdülőt hirdette meg, amely 4 személy (két felnőtt és két gyermek) fogadására alkalmas. A turnusok keddtől 
keddig tartanak. További részletek, a térítési díj és a jelentkezési lap az innen letölthető tájékoztatóban olvashatók. 
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Bővebb információ a perenyi.jozsef@munkastanacsok.hu címen kérhető. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a jelentkezési lapot az 
FRSZ KKI címére kell elektronikus úton megküldeni, és azt a tagsági jogviszony igazolását követően a KKI továbbítja a MOSZ 
részére. 

A börtönőrök sincsenek megelégedve az öt százalékos béremeléssel 
2019. jan. 7. 

 

Kontrát Károly pár napja jelentette be, hogy 2019-től újabb 5 százalékkal emelkedik az „arra jogosult hivatásos állományú 
rendőrök illetménye” – írja a Mérce. A rendvédelmi dolgozók öt százalékos béremelésének a hírére azonban finoman szólva 
nem ujjongott a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége. A büntetés-végrahajtásban 
dolgozók érdekképviseleti szervezete a Facebookon reagált az államtitkár szavaira: Szép dolog szerintük számokkal dobálózni, de 
már így is rengeteget kell túlórázniuk a rendvédelmi dolgozóknak, aminek pár éven belül az lehet az eredménye, hogy a 
munkavállalók egészsége, családjaik és kapcsolataik romokban fognak heverni. A bejelentésre korábban az FRSZ is reagált, 
amely itt olvasható. 

MOSZ tájékoztató a VKF-ben kötött, 2019-2020 évekre szóló minimálbér 
és garantált bérminimum emeléséről 
2019. jan. 4. 
A Munkástanácsok elnöke az adott körülmények között jó és a kompromisszumokkal együtt vállalható megállapodásnak 

tartja a 2018. december 31-én a VKF tagok túlnyomó többsége 
által megkötött megállapodást. A MOSZ közleménye szerint: mivel 

két évre kötjük a megállapodást, és azonos mértékű éves emelésekről 
van szó, a 2020-as évben a nemzeti és világgazdasági folyamatok 
tükrében nem sok esélye lenne 8%-os emelésnek, így a 2019-es 

évben ugyan nem lesz 10%-os mértékű emelés (amit a MASZSZ is 
elfogadott volna velünk együtt),  de a két év átlagában a 2018-as 

bázishoz viszonyítva 17%-os emelés a körülmények mérlegelésével 
felelős döntés. További részletek a MOSZ oldalán. 
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Magyarországon van a legkevesebb rendőr az EU-ban 
2019. jan. 4. 

 

Magyarországon van messze a legkevesebb rendőr az EU országai között - adta hírül a Napi.hu az Eurostat friss kutatása 
eredményeit. Magyarországon 100 ezer főre csak 90 rendőr jut, miközben az Európai Unió átlaga 318. A második legkevesebb 
rendőr Finnországban van, 137 fő 100 ezer lakosra vetítve. Őket követi Dánia (186) és Svédország (203). A legtöbb rendfenntartó 
Cipruson dolgozik (573), de Máltán (505) és Görögországban (492) is sokan vannak szolgálatban. A rendőrök száma az egész 
Unióban 2016-ban 1,6 millió volt, ez 3,4%-os csökkenést jelent a 2009-es létszámhoz képest. Valószínűleg ez az egyik oka annak, 
hogy a magyar rendőröknek irtózatos mennyiségű túlórát kell teljesíteniük, és talán ezért mondta az Országos 
Rendőrfőkapitány is hivatalba lépése előtt, hogy négyszer ennyi rendőr kellene ahhoz, hogy ne legyen túlóra...  

2019-ben havonta két MAKASZ hétvége a Praktikernél! 
2019. jan. 3. 

 

A Praktiker az európai barkácsáruház legismertebb és legmeghatározóbb márkája, amely hosszú múlttal és tapasztalattal 
rendelkezik. Idehaza 20 áruházban várja vásárlóit. 2019-ben havonta két MAKASZ hétvége a Praktikernél! A kedvezményes 
hétvégeken MAKASZ kártyával 10 % kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény nem vonatkozik az akcióban, kiárusításban 
szereplő, outlet, valamint tartósan alacsony áras termékekre. élelmiszerekre.  A 2019. évi MAKASZ - PRAKTIKER hétvégék 
időpontjai itt olvashatók! 
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A rendőrök átlagos illetményemelése a számok tükrében 
2019. jan. 3. 

 

Január 1-től átlagosan további 5 százalékkal emelkedett az arra jogosult hivatásos állományú rendőrök illetménye a 2015-ben indított 
rendvédelmi béremelés ötödik ütemének megfelelően - nyilatkozta az MTI-nek szerdán Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára. Az sajnos kimaradt a közleményből, hogy az állomány 40%-a, mintegy 17 ezer rendőr idén egyetlen 
forint illetményemelést sem kap... 

A következő két évben 8-8 százalékkal nő a minimálbér és a garantált 
bérminimum 
2019. jan. 2. 
 

Kétéves bérmegállapodást fogadtak el a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) munkaadói és 
munkavállalói oldalának képviselői, amely szerint 2019. január 1-jétől 
és 2020. január 1-jétől is 8-8 százalékkal emelkedik a minimálbér és 
a garantált bérminimum összege – jelentette be Varga Mihály 
pénzügyminiszter vasárnap a testület ülését követő sajtótájékoztatón 
Budapesten. A pénzügyminiszter hozzátette, a megállapodás 
értelmében jövőre a 8 százalékos béremelés hatására a minimálbér 
bruttó összege 149 000 forint, a garantált bérminimum bruttó összege 
pedig 195 000 forint lesz. További részletek a MOSZ honlapján. 

 

 


