Összefoglaló a Magyar Rendvédelmi Kar 2012-2017 évek közötti tevékenységéről
A Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és
közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkező szakmai köztestülete – mondja ki a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény. A MRK
létrehozásáról 2012. januárjában döntöttek, amelynek hat tagozata van: a rendőrségnél, a büntetésvégrehajtásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a katasztrófavédelemnél, a polgári
titkosszolgálatoknál, valamint az Országgyűlési Őrségnél működik tagozata. A szervezetnek
valamennyi hivatásos és közalkalmazott automatikusan a tagjává válik, de tagdíjat nem kell fizetnie
senkinek.
Az MRK a jogszabály szerint:
1. javaslattételi joggal rendelkezik a rendvédelmi szervek tevékenysége minőségének jobbítása
érdekében,
2. 2. a miniszter útján kezdeményezheti a kormánynál a tagjai munkakörülményeit,
foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő jogszabályok megalkotását,
módosítását,
3. konzultációs joggal közreműködik a tagjai foglalkoztatásának és hivatásgyakorlásának
feltételeit befolyásoló, az előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MRK-t érintő
jogszabályok megalkotásában,
4. véleményét ki kell kérni a szolgálati viszonnyal valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal
összefüggő kérdésekben,
5. kezdeményezheti a miniszternél a szolgálati viszonnyal vagy közalkalmazotti jogviszonnyal
kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását,
6. feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol,
7. megalkotja működési szabályait,
8. megalkotja éves költségvetését és elfogadja az éves költségvetés végrehajtásáról szóló, a
számviteli törvény szerinti beszámolót,
9. megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, az e törvényben meghatározott keretek között
kialakítja az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat,
10. tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet,
11. a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat
12. a kormánynál - a miniszter útján -, a miniszternél, az országos parancsnoknál és az országos
főigazgatónál kezdeményezheti kitüntetés vagy más elismerés adományozását,
13. szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet,
14. pályázatokat írhat ki és bírálhat el, továbbá kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem
fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek
megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak ápolására,
15. tagjai számára kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat,
16. megfigyelőként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt
esetben törvényességi vagy egyéb intézkedést kezdeményezhet,
17. tagot delegál a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság elnökségébe, továbbá
18. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, kormányrendelet vagy az alapszabály
határoz meg.
Miután teljesen új testületről van szó, az első esztendő a szervezeti feltételek megteremtésével telt
el. A jogszabály szerint az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve a közgyűlés. Ennek 53 tagját
a rendvédelmi szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya közül választják öt évre titkos
szavazással és elsőként ennek a testületnek kellett felállnia.
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A közgyűlés saját tagjai közül elnököt és hat alelnököt választott. Döntés született emellett a hat
főből álló – előbb Pénzügyi Ellenőrző, majd 2015-től Felügyelő Bizottság, valamint a 21 fős Etikai
Bizottság elnökének és tagjainak személyéről is. A megalakulást követően megszületett az MRK
alapszabálya is, így a szervezet megkezdhette az érdemi munkát.
A következő feladat az MRK irodájának kialakítása, a szükséges infrastruktúra létrehozása volt: az
állami támogatás megítélése után (amelynek összege 50 millió forint és ehhez a NAV 2014-től
további 2 millió forint támogatást nyújt) felállítottuk az irodát, beszereztük a szükséges eszközöket és
kiépült az elnökség munkájához szükséges informatikai rendszer. Az elnökség és az iroda hatékony
működésének biztosítása érdekében 2014-től adminisztrációs és szakértői megbízási szerződéseket
kötöttünk, továbbá két főállású munkatársat alkalmaztunk.
Kialakítottuk a kar honlapját, ahol folyamatosan közzétesszük mindazokat az információkat és
dokumentumokat, amelyek alapján a tagság tájékozódhat a tevékenységünkről, valamint az egyes
szolgáltatók által a rendvédelmi dolgozók számára nyújtott kedvezményes lehetőségekről.
Megalapítottuk a Rendvédelemért Emlékérmet, amit 2014. márciusában adtunk át először. Az
MRK ezzel kívánja elismerni mindazok tevékenységét, akik a magyar rendvédelem területén, illetve a
rendvédelem személyi állománya szociális, szolgálati-, munka- és életkörülményeinek javítása
érdekében, valamint a rendvédelem személyi állománya körében közösségfejlesztés terén kiemelkedő
munkát végeztek.
A törvény szerint hivatásetikai kódexet – és etikai eljárási szabályzatot – is kellett alkotni a
rendvédelmi szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya számára. Törvényesség, elkötelezettség,
tisztesség, példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése, diszkriminációmentesség, a hivatással
szemben támasztott fokozott követelményekkel összeegyeztethető magánéletre is kiterjedő értékeket
tartalmaz a kódex. Amennyiben a magatartási szabályokat valaki megszegi, az etikai bizottság eljárást
kezdeményezhet, hivatásos esetében pedig indítványozhatja a kifogástalan életvitel ellenőrzését is.
A 2014-es esztendő volt az első s igazából, amikor már kifejezetten az érdemi munkára kellett
koncentrálnunk, hiszen az első időszak a feltételek megteremtésével, a szervezetszerű működés
rendjének kialakításával telt el. Az elnökség január 30-án, május 21-én, augusztus 1-jén, október 9-én
és december 9-én, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szeptember 18-án, továbbá a hat tagozatok és az
Etikai Bizottság október 9-én tartott ülést. A NAV Vám Világszervezet Regionális Oktatási
Központjában október 9-én továbbképzést, 10-én közgyűlést tartottunk, ahol a belső előadókon kívül
a Belügyminisztérium, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a Magyar Kormánytisztviselői
Kar képviselői is felszólaltak.
A március 6-ai közgyűlés felhatalmazta az elnökséget a személyi állomány élet- és
munkakörülményeinek javítása érdekében kitűzött célok képviseletére. Ennek alapján a hivatásos és a
közalkalmazotti állományt érintően elkészítettük javaslatainkat az illetmény- és előmeneteli rendszer,
az otthonteremtés, továbbá az életpálya-biztosítás megvalósítására.
A belügyminiszter egyetértésével a MRK elnöke koordinálta az életpálya-biztosítás
kialakításának előkészítő munkáit, részt vett a Belügyminisztérium és az életpályamodell
kialakításáért felelős miniszteri biztos által összehívott egyeztető fórumokon. Az MRK honlapján
közzétettük a Belügyminisztérium által e témában kidolgozott kérdőívet, valamint a szervezetek
vezetőit felkértük, hogy a belső intranetes hálózaton a hivatásos állomány számára tegyék lehetővé
annak kitöltését.
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Az elnök rendszeresen egyeztetett a belügyminiszterrel, az országos hatáskörű szervezetek
vezetőivel, a társ hivatásrendi karok elnökeivel. A közös célok összehangolása érdekében találkozott
az egyes rendvédelmi, illetve honvédelmi érdekképviseleti szervezetek vezetőivel, továbbá képviselte
a szervezetet a Belügyminisztérium, valamint az országos hatáskörű és társszervek különböző
rendezvényein. A MRK elnöke részt vett a Belügyi Továbbképzési Kollégium, valamint egyik
alelnöke a Rendészeti Szakvizsga Bizottság munkájában is.
Az MRK tagozatainak bevonásával rendszeresen véleményeztük a Belügyminisztériumtól és a
rendvédelem országos hatáskörű szerveitől érkezett jogszabály-tervezeteket és más dokumentumokat,
és elkészítettük a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény változtatására vonatkozó javaslatainkat. Kezdeményeztük ugyanakkor az
országos hatáskörű rendvédelmi szerveknél, hogy kössenek az MRK-val együttműködési
megállapodást, és a kar működésének hatékonyabbá tétele érdekében mindenütt kérjenek fel területi
összekötőket.
A MRK tevékenységét bemutató, a kedvezményes lehetőségeket minél szélesebb körben
megismertető kiadványokat készítettünk, amelyeket egyrészt a rendvédelem területén dolgozó
kollégák körében, másrészt a különböző, rendezvényeken terjesztettünk. A kar céljai között kiemelten
szerepel, hogy közreműködjünk a rendvédelmi szervek által szervezett kulturális, sport- és szabadidős
rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításában. A tagozatok által javasoltak alapján
különdíjakat, ajándéktárgyakat biztosítottunk. Így például az Országgyűlési Őrség által szervezett
fekvenyomó-bajnoksághoz kifizettük a terembérletet, a polgári nemzetbiztonsági és a NAV Tagozat
sportbajnokságai, a Rendőrségi Tagozat szakmai versenyei, a Katasztrófavédelmi, illetve a Büntetésvégrehajtási Tagozatok társadalmi eseményei kapcsán finanszíroztuk bizonyos szolgáltatások térítési
díjait.
A MRK részt vett a budapesti Óhegy parkban augusztus 30-án megrendezett Kőbányai
Rendvédelmi Napon, október 18-án a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány találkozóján a Vágóhíd
utcai sporttelepen. Ezeken az eseményeken az MRK tevékenységét bemutató kiadványokat
terjesztettünk és a gyerekek lufit, reklámtoll, más apró ajándékokat kaptak. A kar hozzájárult a
rendvédelmi tábor, illetve egyéb rendezvények, például Mikulás-napi ünnepség megvalósításához is.
Az Operettszínházban a nagycsaládosok, hősi halott, illetve szolgálati sérült kollégák és
családtagjaik részére jótékonysági előadást szerveztünk. A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.vel együttműködve 306 szociálisan rászoruló rendvédelmi dolgozó gyermekeinek biztosítottuk a
cirkusz adventi előadásának térítésmentes megtekintését.
A 2015-ös esztendő során az elnökség április 22-én, május 21-én, október 13-án, az Etikai
Bizottság november 19-én, a Felügyelő Bizottság március 25-én és november 13-án ülésezett, s az
MRK tagozatai is rendszeresen tanácskoztak. A MRK Konzultatív Tanácsának ülésére a
Belügyminisztériumban május 12-én került sor, az éves továbbképzést és a soros közgyűlést
november 19-20-án tartottuk Balatonföldváron a Jogar Továbbképző Központban.
A továbbképzésen a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos kérdésekről a Belügyminisztérium, a
kifogástalan életvitel és a megbízhatósági vizsgálatok gyakorlati tapasztalatairól a Nemzeti Védelmi
Szolgálat képviselői, míg a rendfokozati vizsgáról és vizsgáztatásról a Belügyi Tudományos Tanács
főtitkára tartottak előadást, majd azt követően konzultációra is sor került. A közgyűlésen elfogadtuk
az alapszabály módosítását, valamint a 2016. évi munka- és költségvetési tervet.
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Az esztendő kiemelt célja volt, hogy az MRK minél részletesebb javaslatokat dolgozzon ki a
Belügyminisztérium számára az életpálya-modell hatékony megvalósítása érdekében, figyelemmel az
illetmény- és az előmeneteli rendszerre, valamint az életpálya méltó befejezésére. Az elnök ennek
érdekében rendszeresen egyeztetett a belügyminiszterrel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, a
többi hivatásrendi kar elnökével, valamint a személyi állomány munka- és életkörülményeit érintő
közös célok összehangolása érdekében találkozott az egyes rendvédelmi, illetve honvédelmi
érdekképviseleti szervezetek vezetőivel. A BM és a HM képviselői, valamint a parlamenti frakciók
számára március 13-án ebben a kérdésben tájékoztatást is adott.
Az új illetmény- és az előmeneteli rendszer július 1-jei bevezetését követően a tagozatok
vezetői tevékenyen részt vállaltak az állomány elégedettségi felmérésében és a beérkezett
véleményeket, valamint javaslatokat a humánszakértőnk összesítette és azt megküldtük a
Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárságának.
A migrációs válsághelyzet miatt 2015-ben hazánk határának védelmére jelentős számban
vezényeltek kollégáinkat a déli határra és az ő ellátásuk és elhelyezésük körülményeiről az elnök – az
országos rendőrfőkapitány egyetértésével és támogatásával – több alkalommal is a helyszínen
tájékozódott. A bejárásokon részt vett a Rendőrségi Tagozat vezetője és egy részén a Felügyelő
Bizottság elnöke is, annak érdekében, hogy közösen tisztázhassuk az esetleges félreértéseket és együtt
tegyük meg javaslatainkat a jobb munkakörülmények megteremtése érdekében. A bejárásokról készült
összegzést és javaslatokat a Rendőrségi Tagozat vezetője az országos rendőrfőkapitányhoz
felterjesztette. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter
irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló, 2015.
október 22-én hatályba lépett BM-utasítás alapján az MRK feladatának megfelelően – a rendőrségi
tagozat előzetes véleménye alapján – javaslatot tett az adományok felhasználására.
Az elnök kezdeményezésére a Budapest Bank vezérigazgatósága folytatta a kedvezményes
otthonteremtési hitelkonstrukcióra vonatkozó javaslat kidolgozását, amely a rendvédelem és a
honvédelem hivatásos állományára terjedne ki. A javaslatot az érintett tárcákkal történő egyeztetés
után a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárának felterjesztettük. Az előtakarékosságra alapozott életpálya-biztosításra a Magyar Biztosítók Országos Szövetségével
együttműködve kidolgozott javaslatot szakértői szinten több alkalommal pontosítottuk, különös
tekintettel a vonatkozó kormányhatározatra. Az előzetes egyeztetéseket követően a Miniszterelnökség,
a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak részvételével július 22-ére az
elnök konzultációt kezdeményezett.
Az esztendő során a József Attila Színházban március 29-én, az Operettszínházban november
21-én a nagycsaládosok, hősi halott, illetve szolgálati sérült kollégák és családtagjaik részére
jótékonysági előadást szerveztünk. A MRK elnöke december 9-én a Pesti Magyar Színházzal is
együttműködési megállapodást írt alá.
A tagság és hozzátartozóik részére – a tagozatvezetők szervezésében – az Országgyűlési Őrség
térítésmentesen biztosította az Országház idegenvezetéssel összekötött látogatását, amely
egyértelműen kedvező fogadtatásra talált a személyi állomány körében. Együttműködési
megállapodás alapján a MRK közreműködött a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány
által a rendvédelem területén dolgozók részére szervezett országos rendezvények sikeres
megvalósításában, ilyen volt például a belügyi majális és a gyermeknap. Közreműködtünk a
Rendészeti Szervek Sportközpontjában október 9-ére szervezett Generációk Országos Találkozójának
és a Rendészeti Szervek Sportközpontjában a Mikulás-ünnepség lebonyolításában is.
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Megszerveztük Miskolcon az első rendvédelmi családi napot, amelynek házigazdája a
Katasztrófavédelmi és a Rendőrségi Tagozat volt. A színvonalas megvalósításhoz jelentős mértékben
hozzájárult a Rendészeti Szakközépiskola, amely a helyszínt biztosította, továbbá az országos
hatáskörű szervek is sokat tettek szakmai tevékenységük bemutatásával, valamint számos, a
felnőtteket és gyermekeket célzó szórakoztató program is volt.
A Fővárosi Nagycirkuszban, illetve az Állatkertben a nagycsaládosok, a hősi és szolgálati
halottá minősítettek hozzátartozói, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű munkatársaink részére
2015. augusztus 2-án szervezett jótékonysági rendezvényünkön 1400 fő vehetett részt.
Közreműködtünk az Országgyűlési Őrség által az előző évhez hasonlóan szervezett fekvenyomóbajnokság megrendezésében, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a NAV sportrendezvényei, így
például a Dunántúli Pénzügyőr Sportnap, valamint a Rendőrségi Tagozat szakmai versenyeinek, a
Katasztrófavédelmi, illetve a Büntetés-végrehajtási Tagozatok társadalmi eseményeinek
lebonyolításában is.
Szerepet vállaltunk a már országosan ismertté és hagyományossá vált Kőbányai Rendvédelmi
Napok lebonyolításában – erre augusztus 29-én került sor –, valamint közreműködéssel segítettük az
augusztus 10-14. között Csongrád megyében szervezett tűzoltó nyári napközis tábor programjainak
megvalósítását is.
A fenti rendezvényekkel célunk volt kifejezetten a rendvédelemben dolgozók
összetartozásának erősítése, továbbá a kar ismertségének növelése, kapcsolatrendszerének bővítése.
Frissítettük az MRK tevékenységét, valamint az egyes szolgáltatók által tagjainknak kínált
kedvezményes lehetőségeket bemutató kiadványt, amit a rendezvényeinken is terjesztettünk. A kar
ismertségének és elismertségének elősegítése érdekében továbbfejlesztettük Facebook-oldalunkat, s
ennek eredményeként a látogatottság jelentősen növekedett. Ez tapasztalataink szerint igen kedvező
fogadtatásra talált.
Az MRK 2016-ban is megtartotta az alapszabályában foglalt rendezvényeket: az elnökség
február 11-én, június 9-én, szeptember 30-án, december 15-én, az Etikai Bizottság 2016. november
10-én, a Felügyelő Bizottság március 18-án és október 26-án ülésezett, továbbá a tagozatok is
rendszeresen értekeztek.
A kar november 10-11-ére szervezte meg éves továbbképzését és szakmai konferenciáját,
amelynek Győr Polgármesteri Hivatala adott otthont. A „Rendészet – Vállalkozás – Közszolgálat”
címen meghirdetett tudományos-szakmai konferencia fő témája a rendvédelmi szervek szervezeti
kultúrája volt. Az előadók között volt dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár,
dr. Konczosné dr. habil PhD Szombathelyi Márta egyetemi docens, dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei
Jogú Város jegyzője és Czechmeister Mónika, az Audi Hungária Motor Kft. kommunikációs vezetője.
Az előadásokat követően konzultációra is sor került. A közgyűlésen elfogadtuk a módosított választási
szabályzatot és a 2017. évi munka- és költségvetési tervet.
Az év kiemelt célja volt, hogy az életpályamodell kialakítása kapcsán különféle egyeztető
fórumokon képviseljük tagjaink érdekeit, különös tekintettel az életút méltó lezárásra. Ennek
érdekében az elnök több alkalommal különböző témakörökben, szükség szerint külső szakértők
bevonásával vezette az egyes javaslatok kidolgozását. Az elő-takarékosságra alapozott életpályabiztosításra a Magyar Biztosítók Országos Szövetségével együttműködve kidolgozott javaslatot
szakértői szinten több alkalommal pontosítottuk.
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A Becsületbírósággal összefüggésben a 2016. január 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás
miatt az MRK elnöke az Etikai Bizottság elnökével együtt több esetben folytatott konzultációt, illetve
tartott előadást az országos hatáskörű szervezetek humán szakemberinek továbbképzésein, ahol
ismertették a kapcsolódó eljárásrendet. Egyeztette az elnökség a Becsületbíróságnak az
egészségkárosodási járadékra jogosultság megállapításában betöltendő szerepét, megvitatta a
méltatlansági eljárással kapcsolatos jogi és gyakorlati kérdéseket.
A rendvédelmi egészségkárosodási járadékot is tartalmazó törvénymódosítási tervezet
koncepcióját – amelynek egyik fontos eleme, hogy aki egészségügyi okból válik alkalmatlanná,
kaphasson kiegészítő juttatást, amely a jövedelem-kiesés kompenzálására szolgál – többször
véleményeztük. Az elfogadott javaslat szerint a Becsületbíróság eljárhat akkor is, ha valakit
egészségügyi okból mentettek fel, de az eljárással az érintett nem ért egyet.
Változatlanul figyelemmel kísértük a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében
részt vevő állomány helyzetét is. Az elnök vezetésével a Rendőrségi Tagozat képviselői több
alkalommal is ellátogattak a déli határra, hogy személyesen győződjenek meg a szolgálatot teljesítő
állomány élet- és munkakörülményeiről, majd ezt követően a tagozat vezetője több javaslatot is tett a
feltételek javítása érdekében, amelyeket az illetékes vezetők figyelembe vettek.
Az Országgyűlési Őrség előzetes felmérés és beosztás szerint továbbra is biztosította a tagság
és hozzátartozóik részére az Országház idegenvezetéssel összekötött ingyenes látogatásának
lehetőségét. Az együttműködési megállapodás alapján az MRK közreműködött a Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú Alapítvány által a Rendészeti Szervek Sportközpontjában a rendvédelem
területén dolgozók és családtagjaik részére szervezett országos rendezvények sikeres
megvalósításában, így a belügyi majális és gyermeknap, valamint az ősszel ismét megszervezett
Generációk Országos Találkozója, továbbá a Mikulás-ünnepség lebonyolításában.
Második alkalommal valósítottuk meg a Rendvédelmi Családi Napot Miskolcon, amelynek a
szervezését ismét a Hivatásos Katasztrófavédelmi és a Rendőrségi Tagozat vezetői vállalták.
Közreműködtünk többek között a Rendőr- és Tűzoltó Nap, a Csongrád megyei tűzoltó nyári napközis
tábor, valamint a már országosan ismert Kőbányai Rendvédelmi Napok augusztus 27-ei
programjainak megszervezésében, valamint tűzvédelmi konferencia és több rendvédelmi szerv
rendezvényének megvalósításban is.
A nagycsaládosok, a hősi és szolgálati halottá minősítettek hozzátartozói, továbbá a
szociálisan nehéz helyzetű munkatársaink részére szervezett jótékonysági rendezvényeinken a Pesti
Magyar Színházban március 19-én csaknem nyolcszáz, a Fővárosi Nagycirkuszban, illetve az
Állatkertben június 19-én 1400 fő vehetett részt. Az elmúlt időszakban a rendvédelem területén
kimagasló, átlagon felüli teljesítményt nyújtó kollégák részére – különös tekintettel a migrációs válság
kapcsán, a határon szolgálatot teljesítő munkatársaknak – október 8-án az Operettszínházban is
megszerveztünk egy előadást, amit természetesen az érintettek és családtagjaik ingyen tekinthettek
meg.
A MRK kiemelt feladata volt 2017. első negyedévében, hogy előkészítse a 2017. évi
küldöttválasztást, a BM Személyügyi Helyettes Államtitkárság közreműködésével és támogatásával
megkösse a rendvédelmi szervekkel az erre vonatkozó együttműködési megállapodást, előkészítse és
megszervezze a rendvédelmi szervek részére a felkészítő megbeszéléseket. Figyelemmel az MRK
szervezeti és működési sajátosságaira, a közel 80 000 fős személyi állomány körében tartandó
választások zökkenőmentes és gyors lebonyolításához elengedhetetlen a rendvédelmi szervek MRK
választásokhoz kapcsolódó operatív feladatokban való közreműködése.
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Az MRK választások előkészítése kapcsán létrejött munkacsoport összeállította az MRK
választások lebonyolításának gyakorlati menetrendjét. Ennek alapulvételével készült el az MRK
Választási Szabályzata, amely a Közgyűlésre előerjesztésre, ott megvitatásra, majd elfogadásra került.
Megválasztásra kerültek a Választási Bizottság és a Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságok tagjai,
elnökei, ülésük keretében, a jogi szakértő közreműködésével megalkották ügyrendjüket.
Több szakértői megbeszélést követően elkészítettük a választáshoz kapcsolódó feladattervet, a
felkészítések táma-anyagát, az előadásokat. A BM és a rendvédelmi szervek humán vezetővel
többszöri egyeztetés után kidolgoztuk az egyes szervezetek képzési, felkészítési menetrendjét,
kijelölésre kerültek a rendvédelmi szervek vonatkozásában a kapcsolattartók. Felkerült a honlapunkra
és a facebook oldalunkra is a választáshoz kapcsolódó felhívás, a határidők megjelölésével és a
választási tudnivalókkal. Valamennyi rendvédelmi szervnél határidőre megvalósítottuk a humán
szakemberek felkészítését, a szervek sajátosságainak, illetve a humán szolgálatok javaslatára
szervezet-specifikus tudnivalókat tartalmazó tájékoztató anyag került fel a belső hálózatokra, hogy
valamennyi MRK tag értesüljön a választások menetéről.
A rendvédelmi szervek vonatkozásában kijelölésre kerültek a választási körzetek,
megválasztották a jelölő- és szavazatszámláló, valamint a választási biztosokat, akik részére az
előírtak szerint - mintegy 3000 fő részére - a megbízólevelek a MRK elnöke által aláírásra,
bélyegzésre, majd ezt követően a rendvédelmi szervek részére visszajuttatásra kerültek. A
rendvédelmi szervek részéről a küldött jelöléssel, illetve választásokkal kapcsolatosan menetközben
felmerült kérdéseket vagy szóban, vagy írásban a MRK Iroda, a Jelölő- és Szavazatszámláló
Bizottságok, illetve a Választási Bizottság tagjai megválaszolták(ják).
A MRK-nak a választás előkészítése mellett továbbra is kiemelt fontosságú célja, hogy a
Belügyminisztérium irányába kidolgozott javaslatokat az életpálya-modell további két pillére
vonatkozásában a megvalósítása érdekében egyeztető fórumokon képviselje, figyelemmel az életpálya
méltó befejezésére. Az eltelt időszakban az elnök fentiek érdekében, szükség szerint külső szakértők
bevonásával, több alkalommal különböző kapcsolódó témakörökben egyeztetéseket kezdeményezett,
vezette az témához a javaslatok kidolgozását. Így az előzmények felhasználásával elkészítettük a honés rendvédelmi dolgozók védőháló és motivációs rendszerét, továbbá kezdeményeztük a Hszt.
módosítását annak érdekében, hogy a harminc év tényleges szolgálati idővel rendelkező kollégák
egyénileg is kérhessék - életkortól függetlenül - nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezésüket.
Az ismertetett öt éves időszak alatt a vonatkozó együttműködési megállapodás
figyelembevételével a MRK elnöke kezdeményezésére a belügyminiszter rendszeresen intézkedett a
Rendvédelmi Ágazati Érdekegyeztető Tanács összehívásáról és a javasolt napirendi pontokhoz
kapcsolódó válaszok kialakításáról.
A fentieken túl véleményeztük a tárca és az országos hatáskörű szervezetek MRK részére is
megküldött jogszabálytervezeteit – szükség szerint kezdeményeztük módosításukat - a véleményeket,
javaslatokat összesítve megküldtük a Belügyminisztérium vagy a kezdeményező tárca, illetve
szervezet részére. Ezen belül egyik legfontosabb feladat volt az Etikai Kódex módosítása, amelynek
szakmai és szervező munkáját az érintett bizottság vezetője végezte.
A Rendvédelemért emlékérem átadásra a BM Személyügyi Helyettes Államtitkárság
közreműködésével ünnepség keretében 2017. április 03-ai közgyűlés előtt került sor.
Az elnökség 2017. február 8-án és április 3-án Felügyelő Bizottság március 23-án, az Etikai
Bizottság március 22-én ülésezett, valamint a tagozatok is megtartották időszaki értekezletüket.
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A migráció miatt hazánk határának védelmére vezényelt személyi állomány ellátásának és
elhelyezésnek körülményeivel kapcsolatban az elnök az ORFK főkapitányának egyetértésével és
támogatásával helyszíni tapasztalatszerző látogatást kezdeményezett 2017. január 20-án,
Hercegszántó területén.
A Büntetés-végrehajtás Tagozat kezdeményezésére és a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka engedélyével a déli határszakaszon a második kerítés telepítésére vezényelt állomány
élet- és munkakörülményeinek tapasztalatszerző látogatására is sor került 2017. március 31-én
Tompán, illetve az érintett területen.
A Pesti Magyar Színházban az előző évek hagyományainak alapján érintett munkatársaink,
illetve a családtagok március 26-án megtekinthették a Tündér Mira c. mesejátékot.
A Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére az első negyedév kezdetétől megtörtént a
2017. évi harmadik Rendvédelmi Családi Nap előkészítése Debrecen Megyei Jogú Városban.
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