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 Diszkriminatív: ezzel az egyetlen szóval is jellemezhető az a törvényalkotási koncepció, 
amely a hivatásos állomány szolgálati törvényének jelenlegi tartalmát meghatározza. A 
kormányzat által mintegy vezérlő elvként működtetett irányvonal ugyanis rendkívül 
hátrányosan érinti a rendvédelmi dolgozókat, s szinte ellehetetleníti a szférában működő 
szakszervezetek tevékenységét.  
  A diszkriminatív jelző megalapozottságát számtalan tétel igazolja: a 2012. január 1-jével 
hatályba lépett jogszabályoknál teljes díszharmóniát érzékelhetünk a különböző ágazatokban 
funkcionáló érdekvédelmi szervezetek alapvető jogai között. Ennek következtében a 
magyarországi szakszervezetekre háromféle szabályrendszer vonatkozik: egy a Munka 
Törvénykönyve alá tartozó - civil szférában működő - szakszervezetekre, egy a katonák 
szakszervezeteire és egy a rendvédelmi dolgozók szakszervezeteire! Az új jogszabályok 
eltérőleg határozzák meg a szakszervezeti tagok utáni munkaidő-kedvezmény jogosultját, 
mértékét és felhasználási lehetőségét, valamint a munkáltató helyiségeinek használatát és a 
tagdíjak levonásának rendjét is. A legkedvezőtlenebb szabályok minden tekintetben a 
rendvédelmi szakszervezetekre vonatkoznak, anélkül, hogy ezeknek bármiféle alkotmányos 
indoka lenne! 
 Csak néhány a negatív irányú változások közül: megszűnt a szakszervezeti tisztségviselők 
függetlenítésének lehetősége, melynek következtében a korábbinál jóval nehezebben 
biztosíthatók a hatékony működéshez szükséges személyi feltételek. Megszűnt a 
szakszervezeti tagok után járó munkaidő-kedvezmény fel nem használt részének pénzbeli 
megváltására vonatkozó munkáltatói kötelezettség, melynek következtében elveszítettük 
bevételeink közel 60%-át. Ráadásul az újonnan hatályba lépett jogszabályra hivatkozással a 
Belügyminisztérium megtiltotta a szakszervezeti tagdíjak illetményből történő levonását is. 
Működésünket jelenleg tartalékainkból finanszírozzuk és egy bank közreműködésével 
próbáljuk meg újraindítani a tagdíjak beszedését. A törvény csökkentette a munkajogi 
védelemben és munkaidő kedvezményben részesíthető tisztségviselők körét, és – nemzetközi 
egyezményt is sértve – megszüntette a szakszervezeti továbbképzésre igényelhető rendkívüli 
szabadság intézményét is. Ezáltal elveszítettük annak lehetőségét, hogy tisztségviselőink 
számára szervezett keretek között biztosítsuk a törvényes működtetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges ismeretek oktatását. 
 A törvény kizárta a szakszervezeteket a belügyi ágazati érdekegyeztetésből is. A jövőben a 
Belügyminisztériumnak csak a kormány által a szakszervezetek potenciális konkurenciájaként 
létrehozott, korporatív jellegű Magyar Rendvédelmi Karral kell egyeztetnie a hivatásos 
állomány élet- és munkakörülményeire vonatkozó szabályokat. Meggyőződésünk: a 
rendvédelmi szakszervezetek felszámolására irányuló kormányzati szándékot támasztja alá a 
vonatkozó jogszabály hatálybalépésének időzítése is. A törvény kihirdetése és hatálybalépése 
között ugyanis mindössze három munkanapnyi időt biztosított az országgyűlés arra, hogy az 



 

 

érintett szakszervezetek felkészüljenek az új szabályozásra. Ez önmagában is súlyosan sérti a 
jogbiztonságot és a jogállamiságot! 
   Január 1-jétől azonban az országgyűlés az Alkotmánybírósághoz fordulás jogát is 
korlátozta, így az FRSZ közvetlenül nem kezdeményezheti a nyilvánvalóan alaptörvény 
ellenes jogszabályok hazai fórumon való felülvizsgálatát. 
 A jogorvoslati lehetőségek beszűkülése miatt több nemzetközi szervezet támogatását, illetve 
intézkedését kezdeményeztük. Kértük, hogy a Rendőrszakszervezetek Európai Tanácsa 
minden fontos fórumon lépjen fel a magyar rendvédelmi szakszervezetek felszámolására 
irányuló kormányzati törekvések ellen. 
 A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmének gyengítése és az őket megillető 
munkaidő-kedvezmény mértének csökkenése miatt panasszal fordultunk a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezethez, s beadvánnyal fordultunk az EU alapjogi biztosához is. Felhívtuk a 
figyelmét arra, hogy a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
CXCI. törvény több százezer ember nyugdíját vonta meg, vagy alakította át a jövőben 
bármikor megvonható szociális ellátássá. Mindezek következtében a szolgálati nyugdíjuktól 
megfosztottak elárasztották felülvizsgálati kérelmeikkel a Strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bíróságát. Arra kértük Viviane Redinget: szíveskedjen megvizsgáltatni az említett törvények 
uniós jognak való megfelelőségét. 
  A jogszabályok - véleményünk szerint - ellentétesek az Európai Unió alapdokumentumaival 
és az Európai Unió Bírósága által következetesen alkalmazott egyetemes jogelvekkel. Ezek 
közül is különösen a jóhiszeműség, a jogbiztonság, valamint a visszaható hatály tilalmának és 
a szerzett jogok védelmének elveit sértik a magyar törvények, továbbá egyes esetekben súlyos 
tulajdonjogi sérelmeket is okoznak! 
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