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2019. december 

Valóban bruttó félmillió forintos karácsonyi juttatást kapnak a fegyveres 
testületek hivatásos állományú tagjai 
2019. dec. 27. 

 

A Kormány 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatában kinyilvánította, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány 
politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország 
biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapította, hogy a haza szolgálatát az államnak minden 
rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie. Ennek érdekében felhívta az minisztereket, hogy gondoskodjanak a jogosultak 
részére egyszeri fegyveres testületi juttatásként bruttó 500 000 forint kifizetéséről. 

A határozat szerint az említett juttatásban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési 
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, az idegenrendészeti szervnél, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, és a honvédelmi szervezetnél 2019. december 1. napján szolgálatot teljesített 
hivatásos állományúak jogosultak. Jogosultak a juttatásra továbbá azok is akinek 2019. január 1. napja 2019. december 1. napja 
közötti időszakban szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés, illetve maradandó fogyatékosság folytán szűnt meg a szolgálati 
jogviszonya, valamint a fenti időszakban szolgálatteljesítés közben elhalálozott örökösei. A részletszabályokat az 50/2019. és az 
51/2019. (XII.27.) BM rendeletek határozzák meg, melyek szerint a juttatást idén december 31-ig ki is kell fizetni. 

Az FRSZ üdvözli a kormányzat intézkedését, mellyel a hivatásos állomány illetményének utóbbi években bekövetkezett 
értékvesztését részben kompenzálta. Ugyanakkor indokolatlannak tarjuk, hogy a rendvédelmi szervek nem hivatásos szolgálati 
jogviszonyba tartozó tagjait kihagyták az év végi juttatásból. Véleményünk szerint ugyanis a több tízezernyi rendvédelmi 
alkalmazott, fegyveres biztonsági őr és munkavállaló saját szakterületeiken ugyan úgy hozzájárultak a rendvédelmi szervek 
eredményes működéséhez, mint a hivatásos állomány tagjai, így az elismerés őket is megillette volna! 

A belügyminiszter a félmilliós karácsonyi pénzen felül további extra 
juttatásokat helyezett kilátásba a hivatásos állomány számára 
2019. dec. 27. 
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Pintér Sándor belügyminiszter a mai sajtótájékoztatón elmondta: a miniszterelnök és a kormány az év során többször 
kapott tájékoztatást az ország közbiztonsági helyzetéről, a különböző területeken szolgálatot teljesítő hivatásos állomány 
erőfeszítéseiről. A tények ismeretében a kormányfő konzultált a stratégiai kabinet, a gazdasági kabinet és a nemzetbiztonsági 
kabinet vezetőivel, ezt követően a kormány létrehozta a fegyveres testületi juttatás új jogintézményét. A hivatásos állomány arra 
jogosult tagjai ennek az új fegyveres testületi juttatásnak köszönhetően egyszeri bruttó 500 ezer forintos juttatásban részesülnek. 
Azok kaphatják meg ezt az összeget, akik 2019. december 1-jén hivatásos szolgálati viszonyban álltak, illetve akiknek 2019 
folyamán szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk. Hozzátette: az év folyamán 
szolgálatteljesítés közben elhunytak juttatását az örökösnek folyósítják. 

"Akik ezt a pénzt kapják, esküjükhöz híven teljesítik a szolgálatukat, életük feláldozásával vagy életük kockáztatásával 
hajtják végre minden nap a kiadott utasítást, ezért én is hálámat és köszönetemet fejezem ki irányukba. Kérem a 
parancsnokokat, hogy ezt a köszönetet adják át, kiemelten azoknak, akik ma és az ünnepek alatt is szolgálnak" - mondta a 
miniszter. 

Pintér Sándor arról is beszélt, hogy Orbán Viktor kormányfő feladatul szabta a nemzetbiztonsági kabinet számára, hogy további 
juttatási elemeket dolgozzanak ki a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai részére. A kabinet javaslata, hogy 2020 
január elsejétől 3 évente hat havi illetménynek megfelelő juttatást kapjanak az érintettek. Arra is javaslatot tesznek, hogy 
januárban kidolgozott feltételek mellett 2020 januárjától kiegészítő támogatásra legyen jogosult a hivatásos állomány 
minden tagja. Ennek mértéke a beosztási illetmény, a hivatásos pótlék, a szolgálati időpótlék, az idegen nyelv ismeretéért 
járó pótlék és a hivatásos állományúak szolgálati törvénye szerinti egyéb pótlékok együttes összegének minimum 10 
százaléka a javaslat szerint. A juttatás részleteinek kidolgozását Varga Mihály pénzügyminiszter együttműködésével megkezdték 
- tette hozzá. 

Szolgálnak és túlóráznak: van olyan rendőr, aki idén 29 napnyi túlmunkát 
gyűjtött be 
2019. dec. 21. 

 

Jövőre, a szabálysértési ügyek átvétele még kritikusabbá teszi az állomány helyzetét - írja a Népszava. „Bár még van két hét 
az évből én most 705 óránál tartok.” – egy Facebook-csoportba írt idei túlmunkájáról egy rendőr, aki ezek szerint 11 hónap alatt 
összességében 29 nappal dolgozott többet az előírtnál. Ennél talán csak az meglepőbb, hogy ezt túlzónak és kirívónak sem tartja 
Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára - írja a lap. Szerinte ráadásul jövőre még rosszabb lehet a 
helyzet. Hosszú évek után ugyanis 2020 márciusában visszakerül a rendőrséghez a szabálysértési ügyek egy része, vagyis az 
eleve túlterhelt állománynak kell foglalkoznia majd a kisebb súlyú kihágásokkal. Cikkünk megjelenéséig ráadásul a rendőr 
szakszervezet nem tudott arról, hogy a kormány gondoskodik-e pluszpénzről, az állomány bővítéséről. Ez azért is meglepő, mert a 
kabinetnek is tudnia kell az egyre súlyosbodó rendőrhiányról és az ebből adódó jelentős túlmunkáról. További részletek a 
Népszava cikkében. 
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Gyászolunk: elhunyt Meichl Géza rendőr tábornok, a Police Caritas 
Alapítvány kuratóriumának tagja 
2019. dec. 16. 

 

Életének 63. évében elhunyt Meichl Géza rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitányának 
gazdasági helyettes, aki 28 éven át szolgálta hazáját a rendőrségnél. 

A tábornok 17 éven át segítette a rászorulókat a Police Caritas Alapítvány kuratóriumának tagjaként. Az FRSZ és a Zsaru 
Magazin munkatársai által létrehozott alapítvány döntéshozó testületének Meichl Géza 2002. február óta volt folyamatosan 
a tagja. A Police Caritas Alapítvány kuratóriuma és a Független Rendőr Szakszervezet vezetősége osztozik a család 
gyászában. A rendőrség épületeire kitűzték a gyászlobogót, az elhunyt tábornok temetéséről később intézkednek. 

Az ígéret szép szó, ha betartanák, úgy lenne jó! 
2019. dec. 11. 

 

December 11-én befejezi idei utolsó ülésszakát az Országgyűlés, anélkül, hogy megvitatta volna a rendvédelmi szervek hivatásos 
állományának 2020. évi illetményemelését, és anélkül, hogy döntött volna az életpályamodell továbbfejlesztéséről. A mai 
napon megjelent a Belügyminisztérium 2020. I. félévi jogalkotási munkaterve is, amiben szintén nem szerepel sem az 
illetményemelés, sem a szolgálati törvény módosítása. 

A jövő évi költségvetés tervezetének benyújtásakor kifogásoltuk, hogy az nem biztosít fedezetet a hivatásos rendőri 
állomány illetményemelésére. Akkor Pintér Sándor belügyminiszter azzal próbálta megnyugtatni a közvéleményt, hogy a 
kormányban már döntés született arról, hogy 2020. januárjától is kapnak majd fizetésemelést a rendvédelmi szervek 
hivatásos állományú tagjai, és már csak az emelés mértékéről kell döntést hozni. November végén pedig egy BM 
közleményben azt tudatták a szakszervezeti vezetőkkel, hogy: „A gazdasági fejlődés lehetőséget biztosít az elkövetkező 
időszakban 2020-tól kezdődő újabb illetményfejlesztésre. A hivatásos és rendvédelmi alkalmazott állomány illetményemeléséhez 
szükséges szakmai javaslatokat a Belügyminisztérium előkészítette. A vonatkozó kormánydöntés megszületéséről 
tájékoztatom.” Erre a tájékoztatásra a mai napig nem került sor, így a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók 
karácsonyfája alá ígéreteken kívül jogszabály által garantált illetményemelés nem kerülhet idén. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy 
a döntéshozók továbbra is bíznak a rendvédelmi dolgozók hivatástudatában és az Országos Rendőr-főkapitány által idén 
januárban kért kitartásukban. Kár, hogy ezekért a piacon nem kapni semmit…. 
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Főhatárrendész oldalparancsnokok, szolgálatparancsnokok! Munkátokért 
megbízási díj jár! 
2019. dec. 9. 

 

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság három főhatárrendészi beosztásba kinevezett tagunk képviseletében 
benyújtott kereseteknek helyt adott, és kettőjüknek személyenként mintegy 1-1 millió, a továbbinak pedig közel fél millió 
forint megbízási díj megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Osztotta a bíróság az érvelésünket, hogy a főhatárrendész 
beosztás munkakörébe nem tartozik bele az oldalparancsnoki vagy szolgálatparancsnoki feladatkör, és nem értett egyet a 
munkáltató azon védekezésével, hogy a főhatárrendésztől ezen feladatok ellátása elvárható, külön megbízási díj nélkül.  

Várjuk azon határrendész vagy főhatárrendész tagjaink valamint a szakszervezetünkbe belépni szándékozók 
jelentkezését, akik az elmúlt három évben rendszeresen láttak el oldalparancsnoki vagy szolgálatparancsnoki feladatokat. 

Fontos, hogy a megbízási díj abban az esetben is jár, ha a munkaköri leírás tartalmazta ezeket a feladatokat. A szolgálati 
panaszt elkészítjük, ahhoz csupán a meghatalmazás megküldése szükséges, és annak esetleges elutasítása esetén a perben is 
ellátjuk a képviseletet. (dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos FRSZ Jogsegélyszolgálat) 

Karácsonyi üdvözlet, szolgálati közleménnyel 
2019. dec. 9. 

 

Az FRSZ vezetősége békés, boldog karácsonyt kíván szakszervezetünk minden tagjának és csaldjaiknak! 

Egyiidejűleg tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján 2019. december 19-étől 2020. január 
03-ig az ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. 
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2019. november 

BM közlemény a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazotti állomány 
2020. évi illetményemeléséről 

2019. nov. 30. 

 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy november 29-én délután a Belügyminisztérium az alábbi közleményt küldte a rendvédelmi 
szakszervezetek vezetőinek: 

"A Kormány által meghirdetett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő, 2015-ben 
bevezetésre került életpálya modell bérrendszeréhez kötődő – átlagosan 50%-os –illetményemelkedés 2019. január 01-
jével megvalósult. A gazdasági fejlődés lehetőséget biztosít az elkövetkező időszakban 2020-tól kezdődő újabb 
illetményfejlesztésre. A hivatásos és rendvédelmi alkalmazott állomány illetményemeléséhez szükséges szakmai 
javaslatokat a Belügyminisztérium előkészítette. A vonatkozó kormánydöntés megszületéséről 
tájékoztatom. Tisztelettel: Belügyminisztérium" 

12 ezer rendőr tüntetett Lisszabonban jobb bérekért és 
munkafeltételekért 
2019. nov. 28. 

 

Körülbelül 12 000 rendőr tüntetett november 21-én Lisszabonban, Portugáliában. A rendőrök végigvonultak a belvárosban 
és a Parlamentnél fejezték be a demonstrációt - írja a Mérce.hu. Fő követeléseik a következők voltak: a kezdő fizetések 
megemelése, bónusz fizetés, veszélyességi pótlék, korkedvezményes nyugdíjba vonulás, és az, hogy a kormány több pénzt 
költsön a rendőrök felszerelésére. Jelenleg egy rendőr kezdő fizetése bruttó 789 euró (260 000 Ft), ami alig magasabb a 
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minimálbérnél, ami országosan 600 euró (198 000 Ft), a közszférában dolgozóknak pedig 635 Euró (209 550) euró. Ehhez képest 
a fővárosban 600 euró alatt nem igazán lehet találni albérletet. További részletek a Mérce cikkében. 

A RÉT találós kérdése: mi az, amiről mindenki hallott, de senki nem látta? 
2019. nov. 27. 

 

A rendőrség hivatásos állománya feltehetően kapásból vágja a választ: a 2020. évi illetményemelés! Nyilvánvalóan erre 
vonatkozott legelső kérdésünk a RÉT november 25-ei ülésén, de sajnos nem lettünk okosabbak, az ORFK vezetői ugyanis nem 
tudtak számunkra érdemi információt adni. Csak azt ismételték meg, amit már eddig is hallottunk: ők is támogatnák az emelést, de 
a konkrét számokat nem ismerik. Önhibájukon kívüli tudatlanságuk meglepő, mivel a rendőri állomány körében érzékelhető 
elégedetlenségre, és az annak következtében megindult leszerelési hullámra reagálva Pintér Sándor belügyminiszter már 
június elején bejelentette, hogy lesz jövőre fizetésemelés. Igaz, akkor azt még nem tudta, hogy mekkora, mondván, hogy 
az majd csak a következő hónapokban dől el. Sajnos az azóta eltelt 5 hónap nem volt elég arra, hogy ezt a kérdést 
eldöntsék! Bízzunk benne, hogy nem egeret fognak szülni a hegyek, mivel annak, véleményünk szerint súlyos következményei 
lehetnek a rendőrség teljesítményére! Eredményre vezetett viszont a Veszprém megyei fegyveres biztonsági őrök érdekében 
tett kezdeményezésünk, mivel a főkapitányság a továbbiakban túlóraként elszámolja azokat a szolgálati időn kívül végzett 
előkészítő és befejező munkavégzéseket, melyeket ez ideig ellentételezés nélkül láttak el a kollégák. A RÉT ülésen ezeken kívül 
szó eset a rendvédelmi alkalmazottak illetményemeléséről is, ami szintén lesz, de nem tudni mennyi, a rendvédelmi alkalmazottak 
betegszabadságának díjazásáról, az újonnan bevezetett rendőri rész-szakképzésről, és még sok más problémáról, 
melyekről részletesen az itt olvasható főtitkári tájékoztatóban számolunk be. 

Szemlebizottság-vezetők megbízási díja - sorra nyerjük a pereket, most 
éppen Szolnokon 
2019. nov. 20. 
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Nyomozó beosztású tagjaink képviseletében benyújtott kereseteknek rendre helyt ad a bíróság, a Fővárosi után a 
Szombathelyi és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is mintegy fél milliós 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. A rendőrségi norma szerint azonban az lehet szemlebizottságvezető, akit erre a munkaköri 
leírásában felhatalmaztak. Tagjanink munkaköri leírása nem tartalmazta a szemlebizottság vezetői feladatot, ebből 
következőleg a munkaköri leírás rendelkezése hiányában a feladat ellátása a beosztáshoz nem tartozó feladat, amelyért a 
hivatásos állomány tagja megbízási díjra jogosult. A felperesek szemlebizottság vezetői szaktanfolyammal sem 
rendelkeztek. Az ítéletek nyomozó beosztású személyek ügyeiben születtek, de más – például vizsgálói - beosztás esetén 
is irányadóak. 

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) 

Alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt helyettesítő kollégák! 
Megbízási díjra vagytok jogosultak! 
2019. nov. 20. 

 

Kollégák! Alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt helyettesítetek?! Immár jogerősen megállapította a Fővárosi 
Törvényszék, hogy megbízási díjra vagytok jogosultak! Ennek összege 19.325 Ft és 77.300 Ft között van, havonta! Érint? 
Érdekel? Légy tagunk és érvényesítjük!  

A rendőri munka folyamatosságának biztosítására rendszeresen kerül sor az alosztályvezetők, az őrsparancsnokok, az 
osztályvezetők helyettesítésére. Ez történhet azok szabadsága, betegszabadsága, tanulmányai 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. A rendőrség, mint munkáltató ugyanis 
az általa egyoldalúan elkészített munkaköri leírásra és például a rendőrkapitánysági ügyrendre eredményesen nem hivatkozhat, 
azzal az irányadó jogszabályokat, a besorolási rendszert le nem ronthatja, a beosztott beosztású munkakörét alosztályvezetői, 
őrsparancsnoki, osztályvezetői feladatokkal nem tágíthatja. A rendőrség csak az adott munkakörön belül határozhatja meg a 
munkaköri feladatokat, abba egyértelműen más munkakörbe tartozó feladatokat nem építhet bele. A Fővárosi Törvényszék friss 
ítélete mindezeket kiemelve az elsőfokú bíróság jogi véleményét osztotta, s a képviselt közlekedési fővizsgáló tagunknak szintén 
megállapította a közlekedésrendészeti osztályvezető helyettesítése miatt a megbízási díjra való jogosultságát, s több mint 
1.000.000 Ft megfizetésére kötelezte a pervesztes megyei rendőr-főkapitányságot. Több hasonló ügyben járunk már el, s ha 
érint, jelezd nekünk! (dr. Tordai Gábor FRSZ kamarai jogtanácsos) 
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21 ezer forintos ünnepi kedvezmény Vodafone flottásoknak 
2019. nov. 18. 

 

Vásárolj készüléket legalább 4.500 Ft havidíjú egyedi flottta tarifával 2 évre, és 21 ezer forint kedvezményt kapsz a Vodafone-tól, 
három készülékre. A további részletekről érdeklődj helyi tisztségviselőinknél, vagy küldj egy e-mailt az frsz@frsz.hu címre, 
és tagsági jogviszonyod ellenőrzése után megküldjük számodra a Vodafone karácsonyi promócióját. Az FRSZ Vodafone 
flotta szerződésről bővebb információt itt olvashatsz. 

Nagyszabású nyereményjáték a MAKASZ-nál! 
2019. nov. 18. 

 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a MAKASZ  új, nagyszabású nyereményjátékot indít - a játékleírás itt olvasható. A játék 
2019. november 18-án indul, 3 hétig tart, hetente megújuló játékkal. A játék helye: MAKASZ Facebook csoport. A játék 
nyereményei: minden nap egy nyeremény, minden héten egy főnyeremény. 

A nyereményjáték támogatója: új partnerünk, a PlatinaShop Webáruház, aki MAKASZ kedvezménykártya tulajdonosok 
részére 10 % kedvezményt biztosít termékei árából. Bővebb infromáció itt! 
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Újabb átszervezés a közigazgatásban: a jelenleg járási (kerületi) 
hivatalokhoz tartozó szabálysértési ügyeket visszaadnák a rendőrségnek 
2019. nov. 14. 

 

A kormány március 1-től a kormányhivatalok újabb átszervezésére készül. Erről november 12-én nyújtott be törvényjavaslatot a 
kormány nevében Gulyás Gergely. Ezzel kapcsolatban a HVG arra hívja a figyelmet, hogy 2012-ben jelentős változás volt, 
hogy az úgynevezett általános szabálysértési feladatokat a kormányhivatalok, majd az újonnan felállított járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok vették át. A tervezet azonban ezeket újra a rendőrségre bízná, amit többek közt azzal indokolnak, hogy az 
ilyen kisebb súlyú szabályszegéseknek „nagyobb súlyt adna”, ha a rendőrség járna el. Ezzel nyilván megszabadítanák a 
hivatalokat egy csomó munkától, de az előterjesztésben a Belügyminisztérium szembement a javaslattal, el szeretnék érni, 
hogy ezek az ügyek maradjanak járási hatáskörben. A módosítással ugyanis az amúgy is súlyos létszámhiánnyal küzdő 
rendőrségnek kellene eljárnia olyan kis súlyú ügyekben, mint amikor valakit azért vesznek elő, mert nem járatja óvodába vagy 
iskolába a gyermekét. 

A nyugdíj melletti munkavégzést érintő fontos javaslatok: a szolgálati 
járandóságban részesülők tiltólistán maradnak! 
2019. nov. 14. 

 

A társadalombiztosításról új törvény léphet hatályba 2020. július 1-jétől, ennek néhány fontos rendelkezése könnyíti a 
nyugdíj melletti munkavégzést - bár továbbra is csak a versenyszférában - olvasható a Nyugdijguru.hu oldalon. Örülhetnek 
a nyugdíjasok, mert 2020. július 1-jétől a nyugdíj mellett bármilyen engedélyezett jogviszonyban (nem csak a Munka 
Törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban) végzett munkával szerzett keresetük mentesül a járulékfizetési 
kötelezettség alól (vagyis nem kell majd az új 18,5% társadalombiztosítási járulékot megfizetniük, amely a 2020. június 30-ával 
megszűnő 10% nyugdíjjárulék, 4+3% egészségbiztosítási járulék és 1,5% munkaerőiaci hozzájárulás helyébe lép).  
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A Tny. hatályon kívül helyezendő 83/B. §-ában szereplő keresetkorlát (az ún. éves összeghatár, amely a mindenkori 
minimálbér 18-szorosával megegyező, járulékalapot képező összeg) a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, az 
átmeneti bányászjáradék és a táncművészeti életjáradék tekintetében – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény új 11. §-ával – továbbra is fennmarad. 

A rendőrségre is vonatkozik a közszférában elrendelt létszámstop! 
2019. nov. 14. 

 

Bár nem verte nagy dobra a kormány és semmilyen hivatalos fórumra nem került ki, de november 6-tól újra lészámstop 
van a közigazgatásban – tudta meg az Index több kormányhivatali forrásból. A létszámstop nemcsak a kormányhivatalokra, 
hanem az államigazgatás egész szférájára érvényes, így minisztériumokba, fő- és központi hivatalokba, valamint a kormány 
irányítása alá tartozó bármely szervhez sem lehet embert felvenni. A 24.hu birtokába került kormányhatározat szerint az 
igazgatásban, rendőrségnél, állami cégeknél és a honvédelemnél semmilyen állást nem lehet betölteni, se 
közalkalmazotti, se kormányzati szolgálati, se hivatásos szolgálati, se katonai szolgálati, se sima munkaviszony nem 
létesíthető. Vagyis hiába van óriási munkaerőhiány a kormányhivatalokban, hiába dolgoznak már így is 10 órákat a hivatalnokok, 
ügyintézők és hiába van számtalan betöltetlen álláshely az államigazgatás számos területén, sehol nem lehet új embereket 
fölvenni a feladatok ellátására. "Természetesen" az érdekképviseleteket előzetesen nem tájékoztatták a létszástop elrendeléséről. 

Immár 8 megyében mondták ki a bíróságok, hogy a bűnügyi 
technikusoknak is jár a megbízási díj 
2019. nov. 12. 
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Újabb két megyében döntött kedvezően a bíróság, Komáromban és Tolnában is jár a bűnügyi technikusoknak megbízási díj az 
egyéb feladataik miatt. Ezáltal a Tatabányai, a Szekszárdi, a Salgótarjáni, a Szombathelyi, a Pécsi, a Gyulai, valamint a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is helyt adott a közelmúltban a bűnügyi technikus tagjaink képviseletében 
benyújtott kereseteknek, csaknem egy millió forint megbízási díjat megítélve! 

A bírósági gyakorlat következetesnek mondható, Kúria ítélet is alátámasztja a pernyertességet, így csak az veszíthet, aki nem 
törődik az igénye érvényesítésével, mert az hónapról-hónapra folyamatosan évül el. A munkáltató így is spórol, hiszen a 
többletfeladat ellátására nem kell más személyt foglalkoztatnia, csupán megbízási díjat fizetnie. Várjuk azon bűnügyi technikusi 
tagjaink érdeklődését, akik egyéb feladatokat is ellátnak (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú- és gyanúsítotti meghallgatások, 
bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálata, személy- és tárgykörözés, bűnügyi akciók), mert a többletfeladatért megbízási 
díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni. (dr. Oláh Tamás jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat) 

AB: Nem a fegyelmi eljárás megszüntetésének okai, hanem a fegyelmi 
felelősség megállapítása vagy annak hiánya határozzák meg a 
visszatartott illetmény kifizethetőségét 
2019. nov. 5. 

 

A Jogi Fórum cikke szerint az ügy előzményei szerint az indítványozó egy rendőrkapitányság állományában hivatásos szolgálatot 
teljesített. Egy éjszaka szolgálatteljesítés közben a fogdába fogadott egy embert, és nem észlelte, hogy nála tiltott tárgyak voltak. 
Miután az indítványozó ezt később felfedezte, elvette a fellelt tárgyakat, és utólag bevezette a letéti jegyzőkönyvbe. Az 
indítványozót az ügyészség hivatali visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki, és elrendelte a 
bűnügyi őrizetbe vételét. A büntetőeljárásra tekintettel a rendőrkapitány fegyelmi eljárást rendelt el és az indítványozó szolgálati 
beosztásából való felfüggesztéséről, illetőleg távolléti díja 50%-ának a visszatartásáról rendelkezett. Később az indítványozóval 
szemben folyt valamennyi büntetőeljárás megszüntetésre került. Ezt követően az indítványozó szolgálati viszonyát munkáltatója 
felmentéssel megszüntette. A rendőrkapitány az indítványozóval szemben korábban indított fegyelmi eljárást megszüntette, azzal, 
hogy a visszatartott illetménye utólagos kifizetésének a szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján nincs helye. További 
részletek a Jogi Fórum cikkében. 
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2019. október 

Egyszemélyes járőrnek is jár a járőrvezetői illetmény!!! 
2019. okt. 25. 

 

Kialakult bírósági gyakorlat szerint járőrpár esetében a járőrvezetői beosztás illetménye  vagy megbízási díj jár a járőrpár járőri 
beosztású tagjának, ha járőrvezetőnek jelölik ki, ekként teljesíti szolgálatát. Ebben nincs újdonság, de a mi a helyzet, ha valaki 
egyszemélyes járőrként jár el? A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete ebben a részében is helyt adott a tagjaink 
képviseletében benyújtott kereseteknek, és 711.163,-Ft illetve 798.138,-Ft megbízási díj valamint kamatai, továbbá perköltség 
megfizetésére kötelezte a munkáltatót. További részletek az alábbiakban. 

2020. évi ruházati ellátás 
2019. okt. 24. 

 

A napokban megjelent a 2020. évi természetbeni ruházati ellátásra vonatkozó BM rendelet. A rendelet alapján az egyenruhás 
állomány jövő évi ruhapénze ismételten megterhelésre kerül a kötelezően természetben kiadásra kerülő „hasznos” ruházati és 
felszerelési cikkekkel, mint pl. ing, rendfokozati jelzés, váll-lap, stb. A részletek a 35/2019. (X. 15.) BM rendeletben olvashatóak. 

Szakszervezetünk a BM rendelet kiadását megelőző szakmai koordináció keretében – akár csak a tavalyi évben is – hiába 
jelezte a BM vezetése irányába, hogy a ruházati ellátást a személyre szabott igényekhez igazítottan kellene megvalósítani, 
2020-ban is a központi elgondolás fog érvényesülni. 
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Nemzeti ünnepünk alkalmából elismeréseket adott át a belügyminiszter 
2019. okt. 22. 

Magyarország mindig kiállt magáért, a közelmúltban bebizonyítottuk, hogy minket nem lehet háttérbe szorítani, a magyar nép kiáll 
a nemzetért és megvédi közös érdekeit - hangoztatta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 2019. október 
21-én, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 63., valamint a köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója alkalmából 
rendezett minisztériumi ünnepségen. Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter adott át elismeréseket. Áder János 
köztársasági elnök – Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére – több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül rendőr altábornaggyá léptette elő Balogh János országos rendőrfőkapitányt. 

Az FRSZ szerint a legnagyobb problémát az alacsony bérek jelentik 
2019. okt. 22. 

 

Az ATV híradója szerint évente másfél hónapot túlóráznak a rendőrök az emberhiány miatt. A rendőrség adatai szerint idén 
tavasszal 1600 rendőr hiányzott az állományból. Az ATV beszámolójában kiemelte, hogy nagyon sokan igen hamar feladják a 
rendőri hivatást. Ezt támasztja alá a 24.hu cikke, mely szerint a rendőrségi statisztikák azt mutatják, hogy a a leszerelők 44 
százaléka legfeljebb négy évig volt bírta a rendőri szolgálatot. Pongó Géza főtitkár, az ATV-nek adott interjúban felhívta a 
figyelmet arra, hogy a kezdő tiszthelyettesek nettó 150 – 170 ezer forintos fizetéssel kezdik meg szolgálatukat, miközben 
ennél, már egy áruházi feltöltőpultos is többet vihet haza. 
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Másfél hónapot túlórázik egy átlagrendőr, olyan nagy az emberhiány 
2019. okt. 21. 

 

Rengetegen szerelnek le mostanában, olyanok is, akik régóta a rendőrségen dolgoznak, és olyanok is, akik csak 
nemrégen léptek be, jelentős a munkaerőhiány, sok a túlóra írja a 24.hu. Az ORFK sem tagadta, hogy vannak gondok, és ezt 
jelzik a statisztikák is. A leszerelők fele csak pár évet tölt a rendőrségnél. A rendőrség adatai szerint 2018-ban összesen 2012 
hivatásos rendőr jogviszonya szűnt meg. A leszerelők 65 százaléka tíz évnél kevesebb időt töltött hivatásos állományban – derült ki 
az ORFK Kommunikációs Szolgálatának válaszából. Ráadásul a leszerelők 44 százaléka legfeljebb négy évig volt rendőr! A 
távozók közül mindössze húsz hivatásos állományú rendőr ment nyugdíjba, akik kiléptek, azok közül volt, aki azonnali hatállyal, 
próbaidő alatt ment el, mások közös megegyezéssel, voltak áthelyezések más szervekhez, illetve előfordult, hogy a dolgozók 
visszavonták a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulásukat.  Tavaly egyébként 390-nel többen mentek el, mint 
ahányan beléptek. A rendőrség hivatásos állományából 2019. április 1-jén országosan 1644 fő hiányzott.  Tavaly összesen több 
mint 6,4 millió túlórát kellett vállalniuk a rendőröknek. A vizsgált időszakban a minimálisan teljesített túlszolgálatok száma összesen 
havi 323 891 óra (majdnem 13,5 ezer teljes napnak, több mint 40 ezer nyolcórás műszaknak felel meg), míg a maximális havi 756 
130 óra (több mint 31 500 teljes napnak és 94,5 ezer nyolcórás műszaknak felel meg) volt. További részletek a 24.hu cikkében. 

Szemlebizottságvezetők megbízási díja: megbízási díj jár, ha a munkaköri 
leírás nem tartalmazza az adott feladatot 
2019. okt. 7. 

 

Nyomozó beosztású tagjaink képviseletében benyújtott kereseteknek rendre helyt ad a bíróság, a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi bíróság után a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is mintegy fél milliós 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. 
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A rendőrségi norma szerint azonban az lehet szemlebizottságvezető, akit erre a munkaköri leírásában felhatalmaztak. Tagjanink 
munkaköri leírása nem tartalmazta a szemlebizottság vezetői feladatot, ebből következőleg a munkaköri leírás 
rendelkezése hiányában a feladat ellátása a beosztáshoz nem tartozó feladat, amelyért a hivatásos állomány tagja 
megbízási díjra jogosult. A felperesek szemlebizottság vezetői szaktanfolyammal sem rendelkeztek. Az ítéletek nyomozó 
beosztású személyek ügyeiben születtek, de más – például vizsgálói - beosztás esetén is irányadóak. 

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) 

Élmény sítábor az Alacsony-Tátrában, 2020. 01. 26. – 30. között! 
2019. okt. 3. 

 

Felhívjuk a tagjaink figyelmét, hogy a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) által 2020. január 26. és 30. között 
szervezett sítáborba az FRSZ tagok is jelentkezhetnek. A Hotel Myto szállodát a szervezők teljes egészében kibérelték, így ott 
csak vámos és a társszervek kollégái és családtagjaik fognak tartózkodni a fenti időszakban. A síterep Mytó Pod Dumbieromban 
lesz (Alacsony-Tátra), de megfelelő létszám esetén Tale Chopokba is indítanak csoportot. A helyszínen fizetendő részvételi díj 
felnőttek esetében 260 euró, gyermekek esetében 200 euró. Elhelyezés: 2-3-4 ágyas, zuhanyzós, wc-s szobákban. Az ár a 
szálláson felül svédasztalos reggelit, menü választásos vacsorát, és 5 napos síbérletet is tartalmazza. Az utazás egyénileg 
történik. További tudnivalók az innen letölthető tájékoztatóban olvashatók. 

Jelentkezni közvetlenül a vámos szakszervezetnél lehet a kitöltött és aláírt jelentkezési lap gebelnok@vpdsz.hu e-mail 
címre történő megküldésével. A jelentkezési határidő: 2019. október 18. (péntek) 12.00 óra. 

Megmarad a sportcélú heti 2 óra illetve évi 2 nap munkaidőkedvezmény 
2019. okt. 1. 
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A napokban megjelent 35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás eloszlatja a több hónapja az állomány körében terjedő aggodalmat, 
miszerint megszűnik a kiváló fizikai felmérésért járó évi 2 nap „rendkívüli szabadság”. A 35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás a 
fizikai alkalmasság rendjét szabályozó 43/2010. (OT 23.) ORFK utasítás egyes rendelkezéseit is módosítja, pontosítja, 
de alapvetően változatlanok maradnak a sportcélú munkaidő-kedvezmények (heti 2 óra, valamint kiváló fizikai felmérő 
esetén évi 2 nap szolgálatmentesség). A kedvezmények valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban érvényesülnek (hivatásos, 
rendvédelmi alkalmazott és munkavállaló egyaránt), illetve a rendőrség valamennyi szervénél alkalmazandók. A normamódosítás a 
munkáltatói jogkör gyakorlója számára ugyanakkor lehetőséget biztosít a heti 2 óra munkaidőkedvezmény biztosításának átmeneti 
ideig tartó felfüggesztésére, ha azt a szolgálat érdekében indokoltnak tartja. Ez a munkáltatói intézkedés azonban írásbeliséghez 
kötött, így remélhetőleg csak valóban indokolt esetben fognak élni – ha egyáltalán sor kerül majd erre – a rendőrségi 
munkáltatók. Bár korábban szakszervezetünk is véleményezett olyan normatervezetet, ami a hatályos kedvezményeket 
csökkentette volna (évi 2 nap helyett 1 nap rendkívüli szabadság kiváló fizikai felmérői eredményért), amit nyilvánvalóan 
kifogásoltunk is; így végül elfogadható tartalommal valósult meg lép hatályba a normamódosítás(pontosítás). 

Már csak az egészségügyi és fizikai alkalmasság rendjét szabályozó tárcaszintű rendelet (57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM 
együttes rendelet) korrekciója lenne időszerű, melyet ugyancsak folyamatosan sürgetünk, mivel a szolgálatteljesítési 
korhatár emelkedésével évek óta nem hozták/hozzák szinkronba a fizikai felmérés követelményrendszerét: ugyanaz az 
elvárás a negyvenéves mint az ötven év fölötti állománnyal szemben. A felettes szakmai szervektől folyamatosan azt a 
tájékoztatást kapjuk, hogy a jogszabálymódosítás folyamatban van, de még csak koordináció (véleményezés) szintjén sem kapta 
meg szakszervezetünk az említett joganyagot. Reméljük, hogy e téren is rövidesen lesz pozitív előrelépés. 
 

2019. szeptember  

Isten éltesse a 30 éves FRSZ-t! 
2019. szep. 30. 

 

Szakszervezetünk Megyei Elnöki Értekezlete múlt heti ülésén kis ünnepség keretében emlékezett meg a Független Rendőr 
Szakszervezet alapításának 30. évfordulójáról. Szakszervezetünk megalakítását ugyanis 30 évvel ezelőtt, pontosan 1989. július 5-
én az ORFK-n 21 hivatásos kolléga határozta el. Az FRSZ első alakuló kongresszusára 1989. december 2-án, Siófokon került sor, 
és a bírósági bejegyzés is megtörtént az év végéig. Az ünnepi megemlékezésen elhangzott főtitkári beszéd itt olvasható. 
 

RÉT ülés, konkrétumok nélkül 
2019. szep. 17. 
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2019. szeptember 16-án tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT). A tanácskozáson a szakszervezetek 
számtalan kérdést tettek fel, a munkáltatói oldalt képviselő ORFK-s vezetők azonban gyakorlatilag semmilyen konkrét információt 
nem adtak. A bérfejlesztéssel kapcsolatban annyit árultak el, hogy arra legkorábban 2020-ban kerülhet sor, a költségvetési 
kereteken belül, de a hivatásos állomány minisztérium által beharangozott illetményemeléséről nem árultak el semmit. Ezzel 
szemben leszögezték, hogy mindent megtesznek az állomány megtartása érdekében, csak azt nem fejtették ki, hogy ez konkrétan 
mit jelent. Megerősítették, hogy a fizikai alkalmassági követelmények felülvizsgálata és életkorhoz igazítása folyamatban van a BM-
ban, de erről sem tudtak, vagy nem akartak bővebb információt adni. Mindezekről, és a RÉT ülésen felmerült egyéb 
problémákról az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvashatók részletesebb információk. 

MAKASZ nyereményjáték! 
2019. szep. 9. 

 

A MAKASZ nyereményjáték sorozata újabb állomásához érkezett. Elindult az újabb játék a 
https://www.facebook.com/makaszkartya/ oldalán. Fejtsd meg a feladványt és nyerj Tropicarium belépő jegyeket! Fontos: 
A nyereményjátékban csak a Facebookoldalon leadott megfejtések számítanak. A játék időtartama: 2019.09.04 – 2019.09.24. 
(sorsolás: 2019.09.25.)A nyereményjátékban több díj is kisorsolásra kerül. Ezúttal 3 nyertest sorsolunk, akik a következő 
nyereményeket vihetik haza: 1. díj: 1 felnőtt + 3 gyermek belépő, 2. díj: 1 felnőtt + 2 gyermek belépő, 3. díj: 1 felnőtt + 2 
gyermek belépő. FONTOS: A játék nyerteseit Facebook posztban hirdetjük ki, ezért kérünk benneteket kövessétek nyomon 
oldalunkat vagy csatlakozzatok a Facebook közösségünkhöz, hogy megkapjátok értesítésünket. 
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Egyenruha csere, ha kell, ha nem, akkor is! 
2019. szep. 9. 

 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati 
utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet tervezetének véleményezése során 
felhívtuk a minisztérium figyelmét, hogy az FRSZ továbbra sem ért egyet azzal, hogy a 2012-es minisztériumi bejelentés ellenére, 
mely szerint a ruházati „arculatváltás” lezárult, mind a mai napig évről-évre újabb kötelező előírásokkal terhelik a hivatásos 
állomány évek óta változatlan összegű ruhapénzét. Ráadásul az újabb és újabb ruházati cikkek évről-évre drágábbak, így szinte 
már a nyugdíjkorhatárig be van táblázva a kollégák éves ruhapénz kerete. A 2020. évi természetbeni ellátás vonatkozásában 
kiemeltük azt is, hogy nem egy olyan ruházati cikk szerepel a kötelezően kiosztásra kerülő termékek között, melyek pl. 2018-ban is 
már szerepeltek a természetben kiadandó ruházati felszerelések sorában, de 2020-ban ismételten kötelező ellátás lesz. Pedig a 
14/2016. (V. 10.) BM rendelet (RUSZ) szerint is azok kihordási ideje 2,3, de akár 5 év: pl. névkitűző (kihordási ideje a RUSZ szerint 
3 év, és 2018-ban is már megkapta az állomány; vagy a tépőzáras rendfokozati jelzés, illetve a váll-lap /utóbbi szintén szerepelt a 
2018. évi természetbeni ellátásban, és bár 2 év a kihordási idő, azonban véleményünk szerint az elhasználódás nem indokolja az 
ilyen gyakoriságú cserét/; karjelvény (RUSZ szerint 5 év a karszalagok kihordási ideje és 2018-ban már ezt is megkapta az 
állomány)! Változatlanul azt tartjuk célszerűnek, ha az adott évre meghatározott természetbeni ruházati ellátás 
keretösszegének a terhére az állomány tagjai személyre szabottan választhatnák meg – akár egy bizonyos, szintén 
központilag összeállított terméklista keretein belül – hogy ki milyen ruházati cikkeket kíván beszerezni, illetve szükség 
szerint cserélni. 
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2019. augusztus  

Iskolakezdési kedvezmények MAKASZ kártyával 

2019. aug. 29. 
 
Közeledik a szeptember és ezzel az iskolakezdés, mely a szülők számára tetemes kiadást jelent. 
A tanszerbeszerzés hajrájában szeretnénk Tagjaink figyelmét felhívni, hogy a MAKASZ kártya több 
olyan kedvezményes lehetőséget is biztosít, melyek kihasználásával csökkenthetők az iskolakezdés 
terhei.  

Használjátok a kártyátokat, és vásároljatok kedvezménnyel az Office Depot, a Kes Papír, és 
Pátria Papír üzleteiben! 

 

 

 

 

 

 

Töltenek, de ritkán tüzelnek a magyar rendőrök 
2019. aug. 15. 

 

Hetente kerülnek súlyos konfliktusba, mégis golyó nélkül oldják meg a kríziseket a magyar rendőrök - írja a 
Népszava. Magyarországon az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk a hatóságoknak a 
rendőrségi vagy a kommandós akciók során – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), valamint a Terrorelhárítási 
Központ (TEK) tájékoztatásából. Ezekből 18 a rendőrség munkájához köthető: két esetben elég volt figyelmeztető lövést leadniuk, 
16 alkalommal viszont célzottan tüzeltek. Utóbbi akcióknál három eset a gyanúsított halálával végződött. További részletek a 
Népszava cikkében. 
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Több mint 3500 rendőrnek adtak engedélyt másodállásra 
2019. aug. 15. 

 

A rendőrség állományából összesen 3592 embernek volt egyéb munkavégzésre engedélye 2018-ban, azaz ennyien 
vállalhattak teljesen szabályosan másodállást. Ez derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság a 24.hu közérdekű 
adatigénylésére adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy elvileg az állomány kevesebb mint tíz százaléka kapott zöld lámpát, hiszen 
az ORFK arról tájékoztatta az Indexet, hogy február elsején a hivatalos állomány létszáma 39 207 volt. 

NNI: gyorsan megoldották az ételfutárokkal kapcsolatos problémát 
2019. aug. 12. 

 

Megkereséssel fordultunk a Készenléti Rendőrséghez (KR), mivel tagjaink jelzése szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda 
Labanc utcai objektumba történt átköltözése után probléma merült fel az interneten rendelet ételek átvételével 
kapcsolatban. Egy új vezetői utasítás szerint ugyanis az ételfutár cégektől kiszállításra kerülő „csomagokat” a kapuszolgálatot 
ellátók nem vehették át, és a kiszállított ételeket a „portán” sem lehetett leadni, illetve időlegesen tárolni sem. Mivel az épületben 
még sem büfé, sem konyha nem működik, és több kolléga étel allergia miatt speciális étrendet kénytelen alkalmazni, a probléma 
soron kívüli megoldását kértük az illetékes vezetőtől. Ez villámgyorsan meg is történt, mivel Sándor Miklós dandártábornok, a 
KR parancsnokhelyettese arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a Labanc utcai objektum egyik épületének 
elhelyeztek egy hűtőszekrényt, melyben a futár elhelyezheti a kiszállított ételt, a rendőrök pedig ott hozzáférhetnek az 
általuk megrendelt ebédhez. Tábornok úr gyors intézkedését tagjaink nevében ezúton is megköszönjük! 
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FRSZ javaslatcsomag a BM-nek 
2019. aug. 12. 

 

Az FRSZ ismételten megkereséssel fordult a Belügyminisztériumhoz, mivel a korábban felvetett problémák megoldása 
érdekében ez ideig nem történt érdemi intézkedés. Javaslataink valamennyi foglalkoztatási jogviszonyt érintik, alapvetően az 
illetmények emelésére és a besorolásokkal kapcsolatos visszásságok megoldására irányulnak. Bízunk benne, hogy javaslataink 
nem süket fülekre, hanem megértésre találnak, és a BM végre érdemi intézkedéseket fog tenni az állomány helyzetének javítása 
érdekében. Javaslataink itt olvashatók. 

FRSZ javaslatok az FBŐ-sök bérezésének és a rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékosok ellátásának rendezésére 
2019. aug. 7. 

 

A közelmúltban megkereséssel fordultunk a Rendőrség vezetéséhez a fegyveres biztonsági őrök Riasz. tv. bevezetésével még 
tovább szélesedett bérdifferenciájának, valamint a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők ellátásának problémái 
miatt.  
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A Riasz.tv. hatálybalépése előtt még „csak” kettős bérbeli megosztottság (munkavállalók-közalkalmazottak) ugyanis a rendvédelmi 
igazgatási jogviszony bevezetése óta sajnálatos módon tovább szélesedett, immár háromfelé tagozódnak a fegyveres biztonsági 
őrök a havi illetményüket tekintve. 

Az ORFK irányába jeleztük továbbá, hogy jogszabálymódosításokat tartunk szükségesnek a rendőrségtől leszerelt rendvédelmi 
egészségkárosodási járadékban részesülő volt hivatásos kollégákat megillető alapvető jogosultságok biztosítása tárgyában, úgy 
mint a „nyugdíjas igazolvány”, illetve az egészségügyi intézmények (Honvéd Kórház) szolgáltatásainak igénybevétele. Részletek 
és az ORFK válasza az alábbiakban olvashatók. 

Rendőrségi örökzöld: alacsony fizetések, emelkedő létszámhiány 
2019. aug. 5. 

 

Az utóbbi napokban a média ismét kiemelten foglalkozott a rendőrség létszámhelyzetével, és az arcpirítóan alacsony 
illetményekkel. Az alábbiakban az e témában megjelent cikkeket szemlézzük. 

A Népszava cikke szerint mem csökkent a rendvédelmi területen tapasztalható munkaerőhiány, ráadásul a hivatásos 
állomány 40 százaléka azt fontolgatja, hogy felmond. A lap az FRSZ főtitkárát idézve írja, hogy soha nem volt még ekkora 
létszámhiány a rendőrségnél, az utóbbi tíz évben általában kétszázan léptek ki január és december közt, de tavaly 2 ezerre ugrott 
a szám. 

Az RTL Klub híradója a pályaelhagyás okaként az alacsony fizetést és a megbecsülés hiányát emelte ki. 

A 24.hu  szintén főtitkárunkra hivatkozással azt emelte ki, hogy a rendőrök legalább 30 százaléka 2019-ben már nem 
kapott egy fillérrel sem többet.  

Az ATV híradójának Pongó Géza elmondta, hogy az FRSZ véleménye szerint legalább egy 50%-os, azonnali emelésre 
lenne szükség. 

A HR Portál pedig arról írt, hogy a magyar rendőrök régiós szinten is fájóan keveset keresnek, mivel egy prágai kezdő 
rendőr akár 215 ezer forinttal is többet vihet haza, mint egy budapesti. 

Újabb három megyében mondták ki a bíróságok, hogy a bűnügyi 
technikusoknak is jár a megbízási díj, akár milliós összegben is! 
2019. aug. 5. 
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A Pest megyei, a Pécsi valamint a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is helyt adott a közelmúltban a bűnügyi 
technikus tagjaink képviseletében benyújtott kereseteknek, csaknem egy millió forint megbízási díjat megítélve. A bírósági 
gyakorlat következetesnek mondható, Kúria ítélet is alátámasztja a pernyertességet, így csak az veszíthet, aki nem törődik az 
igénye érvényesítésével, mert az hónapról-hónapra folyamatosan évül el. A munkáltató így is spórol, hiszen a többletfeladat 
ellátására nem kell más személyt foglalkoztatnia, csupán megbízási díjat fizetnie. Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink 
érdeklődését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú- és gyanúsítotti meghallgatások, 
bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálata, személy- és tárgykörözés, bűnügyi akciók) mert a többletfeladatért 
megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni. (dr. Oláh Tamás jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat) 
 

2019. július  

A BÉT munkavállalói oldalának levele a belügyminiszterhez 

2019. júl. 18. 

 

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) munkavállói oldalának elnöke, Powell Pál megkereséssel fordult Pintér Sándor 
belügyminiszterhez, melyben a 2019. május 31-én megtartott BÉT ülésre hivatkozva kérte, hogy a miniszter a munkavállalói oldalt 
alkotó szakszervezetek és a Magyar Rendvédelmi Kar részére tegye lehetővé, hogy a rendvédelmi életpályamodell tovább 
gondolására és a meglévő problémák megoldására létrehozott munkacsoportban részt vehessenek. A levél szerint: „A két szervezet 
eddigi munkája során és a továbbiakban is elkötelezett arra, hogy a rendvédelmi munkavállalók szociális, egzisztenciális helyzete és 
munkakörülményei folyamatosan javuljanak. Az elmúlt évek, hónapok során számos javaslatot, észrevételt tettünk a fluktuáció 
megakadályozása, csökkenése, az életpályamodell pilléréinek számottevő javítása érdekében. Kérem Miniszter Urat, hogy a 
munkacsoportban kidolgozásra kerülő különböző verziókat, megismerésre és véleményezésre időben kapjuk meg, illetve támogassa 
és tegye lehetővé aktív részvételünket az előkészítő munka során.” 

Közel 500 ezer forintos kezdő rendőri fizetés és egyéb juttatások! 
2019. júl. 18. 

 

A Zsaruellátó facebook csoport egyik tagja a prágai Vencel téren lefotózta a városi rendőrség 
toborzási plakátját - írja a Cafeblog. 

A kép tanúsága szerint tőlünk 500 száz kilóméterre így honorálják egy cseh rendőr 
munkáját: 39.000 korona (kb. 500 ezer forint) kezdő fizetés, 100.000 korona (kb. 1,27 millió forint) 
egyszeri toborzási hozzájárulás, ingyenes ideiglenes szálláslehetőség, közlekedési, lakhatási és 
üdülési támogatás, életbiztosítás, étkezési jegyek. 

Kommentár helyett: a magyar rendőrség pályakezdő tiszthelyettesei (bruttó!) 220.305 forintos havi 
illetménnyel kerülnek kinevezésre első beosztásukba. Toborzási hozzájárulás nincs, szállást térítési díj 
ellenében kaphatnak a rendőrségtől. 
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Egyetlen fegyver: a béremelés - interjú Pongó Gézával, az FRSZ 
főtitkárával 
2019. júl. 18. 
 

Egy közelmúltban készített tanulmány szerint a rendőrségi állomány negyven 
százaléka státusának feladásán gondolkodik. Ismerve a hazai munkaerőpiaci 
helyzetet, a fiatal, jól képzett tisztek, tiszthelyettesek számára  könnyen elérhető, 
megszerezhető a versenyképes fizetéssel rendelkező munkahely.  A talán 
sokkolónak is aposztrofálható kutatási eredmény egyrészt a hivatás presztízsét, 
másrészt a szakmai irányítás színvonalát, hozzáállását minősíti. 
 
Felesleges hangsúlyozni: ha a szándékot tettek követik,  nem csak a testület – a 
társadalom is rendkívül érzékeny veszteséget lesz kénytelen elviselni.  Ez azonban 
csak a jéghegy csúcsa, ezért  a rendőrségen dolgozó munkavállalókat és az FRSZ 
tagságát cikksorozat keretében kívánjuk tájékoztatni aktuális feladatainkról, 
teendőinkről  – nyilatkozta Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet 

főtitkára. Az interjú az alábbiakban olvasható. 

Kevés a rendőr: alacsonyak a bérek 
2019. júl. 13. 
Legalább 50 százalékos béremelésre lenne szükség a Független Rendőr Szakszervezet szerint ahhoz, hogy ne csökkenjen 
tovább a rendőrök száma - mondta el Pongó Géza főtitkár az ATV híródájának. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZMXHU7k5TwY&feature=emb_logo 
 


