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Alamizsna helyett tisztességes béremelést az összes rendvédelmi
alkalmazottnak és munkavállalónak!
A Független Rendőr Szakszervezet petíciója
Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez
Tisztelt Belügyminiszter Úr!
Több évtizedes rendőri szolgálata alapján bizonyára tudja, hogy a rendvédelmi igazgatási
alkalmazottak (Riaszosok) és a munkavállalók nélkül a Rendőrség képtelen lenne ellátni
szolgálati feladatait. Mindezek tükrében érthetetlennek tartjuk, hogy a kormányzat miért
kezeli a Riaszos és munkavállalói állományt immár több mint egy évtizede következetesen
másodrendű alkalmazottként? Nem értjük azt sem, hogy milyen célt szolgál a rendőrség
személyi állományának megosztása, a hivatásos állományúak és a más jogviszonyba tartozók
közötti bérfeszültség fokozása, és ezáltal az egy hajóban evező kollégák szembeállítása?
Abban ugyanis biztosak vagyunk, hogy a munkahelyi légkör megmérgezése nem mozdítja
előre a szolgálati feladatok ellátását!
Miután a Riaszos és a munkavállalói állományt, köztük a Fegyveres Biztonsági Őröket is
kihagyták a hivatásosok 2019. december havi, egyszeri 500 ezer forintos jutalmazásából,
valamint az idén februári, 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzből, a szeptember 01jétől életbe lépő, átlagosan 20 és 44% közötti illetményemelésnél is „elfelejtkeztek” róluk!
A hátrányos megkülönböztetés mértékét mutatja, hogy amíg egy pályakezdő tiszthelyettes
illetménye 2019-től napjainkig 74%-al emelkedett, addig ugyanezen időszakban a pályakezdő
Riaszos illetménye csak 22,5%-al, a munkavállalók bére pedig (a minimálbér emelés folytán)
34,2%-al növekedett. A hivatásos és a Riaszos állomány illetményemelésének mértéke között
háromszoros különbséget alakítottak ki, amit teljességgel elfogadhatatlannak tartunk!
Ráadásul ebben az időszakban még a KSH hivatalos adatainak alapulvételével is 27,6%-os
infláció következett be, melynek hozadékaként a Riaszosok reálbére 5%-al csökkent!
Mielőtt ránk sütnék a bélyeget, tisztázzuk: nem a hivatásos állomány kiérdemelt
illetményemelését kifogásoljuk, hanem a Riaszos és munkavállalói állomány hosszú évek óta
tartó, következetes semmibevétele ellen tiltakozunk!

A Rendőrség nem csak rendőrökből áll! Ezért alamizsna helyett azonnali és tisztességes
béremelést követelünk az összes rendvédelemi alkalmazottnak és munkavállalónak! Az
elszabadult infláció Őket ugyanúgy sújtja, mint a hivatásos állományt!
Követeljük, hogy:
1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményét és a rendőrség
munkavállalóinak munkabérét 35%-al emeljék fel!
2) A béremelést ne évekre elhúzva, az átlagokkal trükközve, hanem azonnali
hatállyal, minden rendvédelmi alkalmazott és munkavállaló számára kivétel
nélkül biztosítsák!
3) A rendvédelmi alkalmazottakat és a munkavállalókat a hivatásos állománnyal
egyenrangúként kezeljék!
4) A rendvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány juttatásait a jövőben ne
a maradék elv alapján határozzák meg, hanem a hivatásosok juttatásainak
emelésével egyidejűleg és azzal megegyező mértékben növeljék, így biztosítva a
bérfeszültségek kialakulásának elkerülését.
Tisztelt Kollégák!
Kérjük, támogassátok a petíciót aláírásotokkal, ha egyetértetek annak céljaival.
Bízunk abban, hogy a fentiekben megfogalmazott követelésekkel a hivatásos állományba
tartozók is egyetértenek és szolidaritást vállalva Riaszos és munkavállaló kollégáikkal
aláírásukkal is támogatni fogják petíciónkat.
A Petíció támogatást és aláírását nem csak a Rendőrség, hanem bármely rendvédelmi
szerv állományába tartozó kollégától köszönettel fogadjuk, tekintettel arra, hogy a
fentiekben részletezett méltánytalanságok az összes rendvédelmi szervnél hasonlóan
hátrányos helyzetbe hozták a rendvédelmi alkalmazottakat és a munkavállalókat.
Végezetül köszönettel vesszük, ha Petíciónkat a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és
munkavállalók hozzátartozói is támogatják aláírásukkal, hiszen a családi kasszán
keresztül Ők is elszenvedői a kifogásolt méltánytalanságoknak.
Tudnivalók:
· Aláírásommal hozzájárulok, hogy a jelen űrlapon közölt személyes adataimat az FRSZ érdekképviseleti
tevékenységének végzése során gyűjtse, tárolja, kezelje, továbbá a Rendőrség rendvédelmi igazgatási
alkalmazottainak és munkavállalóinak érdekképviselete során felhasználja.
· A megjegyzés kitöltése nem kötelező, de szívesen fogadjuk, ha az aláíró e rovatban röviden leírja, hogy
miért támogatja petíciónkat.
· Kérjük, hogy az aláírást követően erősítse meg a peticiok.com-tól kapott e-mail-ben található link
segítségével, hogy Ön a petíció aláírója.
· Javasoljuk, hogy minden aláíró az adatainak megadása után állítsa be, hogy aláírása NEM
NYILVÁNOS!!! Ez azért fontos, mert így az interneten nem fognak az adatok látszani a petíció
lezárásáig csak a végén, az ívek nyomtatása után.

A petíció az alábbi weblapon írható alá:
https://www.peticiok.com/frsz_a_rendvedelmi_alkalmazottak_beremeleseert#form
Budapest, 2022. szeptember 06.
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Bővebb információ: https://frsz.hu/

