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KÖZLEMÉNY 
 

  Megalakítottuk a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját, 
a KARESZSZKA-t 

 
A fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeteinek ellehetetlenítésére irányuló, 
titokban el készített kormányzati intézkedésekre adandó válaszként a fegyveres és 
rendvédelmi szakszervezetek demonstrációs bizottságának tagjai, 2011.10.05-én 
megalakították a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját, rövidített 
nevén a KARESZSZKA-t!  
 
 
A fegyveres és rendvédelmi szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága áttekintette a 
hivatásos állományt érint  aktuális ügyeket. A tanácskozáson résztvev  érdekképviseleti 
vezet k megosztották a birtokukba került, az állomány szolgálati- élet- és 
munkakörülményeit érint  legfrissebb információkat többek között a Hszt. újabb 
módosításának tervezetét, amely a munkavállalók és a szakszervezetek jogainak 
csorbítására irányul. 
 
A tervezet szerint létre kívánják hozni a Rendészeti Kamarát, amely a hivatásos 
állomány, kötelez  tagságán alapszik, a törvényben meghatározott tagdíjat kell 
kötelez en megfizetni. (Véleményünk: nem más, mint egy újabb adó nem.) 

A szervezet apparátusát irányító f titkárt a rendészetért felel s miniszter nevezi ki. 
(Véleményünk: A legkézenfekv bb lenne, ha saját magát nevezné ki, így id t takarít meg, 
hiszen a f titkárnak nem kell megtanulnia azt a szöveget, amelyet hallani akarnak t le „a 
személyi állomány érdekében”.)  

Számos olyan feladatot és hatáskört kívánnak átadni részére, amelyet ma a 
szakszervezetek gyakorolhatnak. (Véleményünk: Az Mt. új tervezete így is ellehetetleníti az 
érdekképviseletek m ködését. A rendészeti szakszervezetek teljes felszámolása a cél!) 
 
Újabb Hszt. módosítást el készületei folynak, amelyeket az érdekképviseletekkel nem 
egyeztettek. Ezek ismételten a szolgálati nyugállomány teljes megnyirbálására 
irányulnak! 
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  
1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya alá tartozó hivatásos állomány új 
életpályamodelljével kapcsolatos várható jogszabályi változásai! 
 
A tartalékállományra vonatkozó várható szabályozás tervezete: 
 
A kormánytisztvisel k tekintetében már m köd  tartalékállomány rendszerét a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium (KIM) jelent sen továbbfejleszti a jogviszony megszüntetése 
esetén, a közszolgálat rendszerén belüli továbbfoglalkoztatásra, illetve pályamódosításra 
szervezett formában nyújtható támogatás biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódik a 



tartalékállomány rendszerének kiterjesztése a hivatásos állományra. A Hszt. módosítása 
során kell gondoskodni a rendészeti ágazatra vonatkozó speciális szabályozás 
kialakításáról is: a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések alapján speciális támogatási 
formát  (ideiglenes szolgálati járandóság) is szükséges bevezetni a hivatásos állomány 
tartalékállományba kerül  azon tagjai számára, akik hosszú szolgálati id vel rendelkeznek és 
a szolgálati viszonyuk megszüntetésére egészségi, pszichikai vagy fizikai okból a hivatásos 
szolgálatra való alkalmatlanság miatt került sor. 
 

Meghatározott felmentési okok fennállása esetén (tipikusan ahol nem beszélhetünk 
„önhibáról”, így leépítés, átszervezés, alkalmatlanság, nem biztosítható megfelel  beosztás) a 
hivatásos állomány tagja kötelez en tartalékállományba fog kerülni a felmentési id  teljes 
tartamára.  Ez id  alatt a tartalékállomány kezelését végz  központi szerv közrem ködik 
a közszférában az érintett képzettségének megfelel  munkahelyet megtalálásában, szükség 
szerint átképzésre irányítja a hivatásos állomány tagját. (A tartalékállomány kezelését végz  
központi szerv m ködésére vonatkozó szabályozást a KIM készíti el .)  
Speciális szabályozás a Hszt. hatálya alá tartozó hivatásosokra: a felmentési id  
eredménytelen elteltét követ en további egy évre kérheti a tartalékállomány 
fenntartását a hivatásos állomány tagja, ha a felmentésére a hivatásos szolgálatra való 
egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt kerül sor és legalább 25 év 
szolgálati viszonnyal rendelkezik. Ez estben a végkielégítés pedig csak a fenntartott 
tartalékállomány eredménytelen leteltekor jár. A fenntartott tartalékállomány tartama alatt:  

- az érintett az utolsó havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelel  
összeg  ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult,  

- az érintett köteles maximálisan együttm ködni a foglalkoztatás megszervezése érdekében 
a tartalékállományt kezel  szervvel,  

- az együttm ködés elmulasztása vagy megtagadása,  illetve  a  megfelel  állás 
visszautasítása az addig folyósított támogatás visszafizetésével, valamint a végkielégítés 
felére csökkentésével jár. 

A fentieken túl a hivatásos állomány felmentés alatt nem álló, de pályát módosítani kívánó 
tagja is kérheti a tartalékállományt kezel  szervt l a nyilvántartásba vételét és részére 
álláskeresést egy éven keresztül.    
 Az önálló álláskeresés ösztönzése érdekében célszer , hogy akinek a felmentési id  alatt 

sikerül állást találnia és azt elfogadja – ha az új munkahelyén alacsonyabb lesz a fizetése –, 
megkapja az  új  fizetése  és  a  felmentési  id re  járó  távolléti  díj  különbözetét a felmentési 
id l hátralev  id tartamra.   
A tartalékállomány szabályaira figyelemmel módosítani szükséges a végkielégítés szabályait 
is:  

- aki a tartalékállomány tartama alatt részére felajánlott, a Hszt.-ben meghatározott 
feltételeknek megfelel  munkakört nem fogadja el, vagy a tartalékállomány tartama alatt 
együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, az a felmentési id  végén a 
végkielégítés összegének 50 %-ára válik jogosulttá,  

- ha a tartalékállomány tartama alatt megfelel  munkakör felajánlására és elfogadására 
kerül sor, nem jár végkielégítés (mivel az érintetett közszolgálatban való foglalkoztatása 
továbbra is megvalósul), 
 

Mindezek alapján a Demonstrációs Bizottság a RÉF összehívását kezdeményezte. Az 
ülést követ en kiadott sajtóközlemény szerint a Rendészeti Érdekegyeztet  Fórumot 
(RÉF) alkotó Szakszervezetek, és a Honvédszakszervezet 2011. október 5-én létrehozták 
a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamaráját (KARESZSZKA).  



A kamara alulról szervez dik! 

Feladata, hogy közrem ködjön a hivatásos állomány etikai kódexének kidolgozásában. 
rködjön a normák betartása felett és vegyen részt az etikai eljárások lefolytatásában. 

Er sítse meg a Honvédelem és a Rendvédelem területén m köd  szakszervezetek 
érdekérvényesít  tevékenységét és váljon alapvet  részévé a munkavállalói 
érdekképviseleti rendszernek. 

A kamara megalkotta alapszabályát, és megválasztotta tisztségvisel it. A kamara els  
soros elnökének, egyhangúlag Powel Pált választotta meg.  

A Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamarájának alapító tagjai: 

- Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, 

- F városi T zoltóság Szakszervezete 

- Független Büntetés-Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége,  

- Független Rend r Szakszervezet, 

- Hivatásos T zoltók Független Szakszervezete, 

- Honvédszakszervezet. 

- Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete,  

- Nemzetbiztonsági Dolgozók Érdekképviseleti Szervezete,  

- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete,  

- Polgárvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége,  

- Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete,  

- Rend r Szakszervezetek Védegylete,  

- Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete.  

 
Budapest, 2011. október 6. 
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