I.

Szervezeti, személyzeti adatok

I.2. A szervezeti egységek feladatainak leírása a Hszt. és az MRK Alapszabálya alapján

Az MRK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, tisztségviselőkből és ügyintéző szervekből
áll.
MRK SZERVEI
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelőbizottság (FB),
Etikai Bizottság (EB),
Közgyűlés által választott egyéb bizottságok,
Iroda.
KÖZGYŰLÉS

Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely – a Rendőrségi Tagozat, a
Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat, a Büntetés-végrehajtási Tagozat, a Polgári Nemzetbiztonsági
Szolgálatok Tagozat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat esetében tagozatonként tíz-tíz, az
Országgyűlési Őrség Tagozat esetében három – összesen ötvenhárom tagból áll.
A Közgyűlés tagjai az MRK tagjai által – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és
rendvédelmi igazgatási alkalmazottai közül – tagozatonként választott tagok. A választás szabályait az
MRK Választási Szabályzata rögzíti.
A miniszter, az országos rendőrfőkapitány, az országos parancsnok, a főigazgatók, a bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetője, a NAV elnöke, valamint a terrorizmust elhárító szerv
vezetője (a továbbiakban együtt: országos parancsnok) a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt
vehet. Az országos parancsnok akadályoztatása esetén a részvételre első számú helyettese jogosult. A
Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek továbbá az elnök által esetenként meghívott
személyek.
Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:
a) az elnök, az Elnökség, az egyéb tisztségviselők, a bizottságok és tagjaik megválasztása és
beszámoltatása,
b) az ágazati érdekvédelmi tanácsban az MRK képviseletében eljáró konzultatív tanács tagjainak
kijelölése,
c) az éves költségvetés és az éves beszámoló – ezen belül az MRK vagyoni helyzetéről szóló
jelentés – elfogadása,
d) az Alapszabály, a Választási Szabályzat, az Etikai Szabályzat és Etikai Eljárási Szabályzat
elfogadása, módosítása,
e) egyéb szabályzatok és állásfoglalások kiadása,
f) szükség esetén az elnök, az Elnökség, a bizottságok és tagjaik visszahívása,
g) döntés a kiváló munka elismeréseként adományozható díj alapításáról,
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h)

döntés azokban a kérdésekben, amely nem tartozik az Elnökség, a Felügyelőbizottság, az
Etikai Bizottság, és a Közgyűlés által választott egyéb bizottságok hatáskörébe.
ELNÖKSÉG

Az MRK legfőbb ügyintézői testülete, ügyvezető szerve az Elnökség.
Az Elnökség tagjai:
a) elnök,
b) alelnökök (tagozatonként egy-egy).
Elnökség hatásköre
Az MRK Elnöksége hatáskörébe tartozik:
a) az MRK napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
b) előkészíti a Közgyűlést, gondoskodik az ülés határozatainak végrehajtásáról,
c) beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
d) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,
e) a szervezet vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
f) a szervezet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése,
g) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az MRK szerveinek értesítése,
h) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
i) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az MRK-val kapcsolatos kérdésekre,
j) az MRK határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) az MRK működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) az MRK-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
m) véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az MRK tagjait érintő jogalkotási és jogalkalmazási
kérdésekben,
n) dönt a Rendvédelemért Emlékérem díj odaítéléséről,
o) meghatározza a választások időszakát,
p) meghatározza ügyrendjét,
q) kijelöli az elnök helyettesítésére jogosult állandó helyettest, illetve meghatározza az
alelnökök által folyamatosan ellátandó ügycsoportokat,
r) képviseli az MRK-t az ágazati érdekvédelmi tanácsban,
s) dönt az Iroda működési formájáról,
t) ellátja a jogszabályban, az MRK szabályzataiban és a Közgyűlés által részére meghatározott
egyéb feladatokat.
BIZOTTSÁGOK
A bizottságokra vonatkozó közös szabályok
A bizottságok testületként járnak el, hatáskörüket – a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel
– bizottsági ülésen gyakorolják.
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A bizottságok a Közgyűlésnek beszámolnak, az Elnökséget tájékoztatják működésükről.
A bizottságok működésük rendjét az Alapszabályban írt rendelkezések keretei között maguk
határozzák meg.
MRK állandó bizottságai
a)
b)

Felügyelőbizottság (FB)
Etikai Bizottság (EB)

Az MRK Közgyűlés tagjainak megválasztásához kapcsolódóan a Választás előkészítése és lebonyolítása
céljából, a szükséges feladatok koordinálása érdekében az MRK Közgyűlése saját tagjai sorából
Választási Bizottságot, valamint Jelölő-és Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre az MRK Választási
Szabályzatában foglaltak szerint.
Az MRK Közgyűlése további állandó és eseti bizottságokat hozhat létre.
Felügyelőbizottság
A Felügyelőbizottság a Közgyűlés által saját tagjai közül megválasztott, tagozatonként egy, összesen
hat tagból áll. Az FB elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg, akik az MRK-ban más tisztséget nem
tölthetnek be.
Az FB feladata:
a) az MRK működésének, a jogszabályok, az Alapszabály és a szervezet határozatai
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése,
aa) ellenőrzési jogköre az MRK gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére is kiterjed,
b) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni,
c) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek,
d) gyakorolja az Alapszabályban, valamint az MRK belső szabályzataiban meghatározott feladatés hatásköröket.
Az FB jogosult az MRK gazdálkodásába, könyveibe és valamennyi iratába betekinteni, az éves
beszámolót, valamint a költségvetést – annak Közgyűlés elé terjesztése előtt – megvizsgálni és
véleményezni.
Etikai Bizottság
Az EB a Közgyűlés által saját tagjai közül megválasztott – a Rendőrségi Tagozat, a Hivatásos
Katasztrófavédelmi Tagozat, a Büntetés-végrehajtási Tagozat, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Tagozat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat esetében négy, az Országgyűlési Őrség Tagozat
esetében egy – összesen huszonegy tagból áll. Az EB elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg. Tagjai
az MRK-ban más tisztséget is elláthatnak. Az EB háromtagú tanácsban jár el.
Az EB feladata:
a) Etikai Szabályzatban kidolgozza az MRK tagságára vonatkozó etikai szabályokat és kialakítja
az etikai eljárás rendszerét,
b) lefolytatja az etikai eljárásokat,
c) ellátja a jogszabályban részére meghatározott egyéb feladatokat,
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d)

beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek.

Az EB etikai eljárásokkal kapcsolatos hatáskörének részletszabályait, valamint eljárási rendjét az Etikai
Szabályzat és az Etikai Eljárási Szabályzat tartalmazza.
Eseti bizottságok
A Közgyűlés bármely tagjának javaslatára, meghatározott feladatok ellátására, ülésének
előkészítésére, adott ügy/ügycsoport meghatározott ideig történő intézésére – tagjainak sorából –
ideiglenes, vagy bármely kérdés megvizsgálására vizsgáló bizottságot alakíthat.
A Közgyűlés az Elnökség javaslatára – tagjainak sorából – valamely témakör megvizsgálására vagy adott
ügy előkészítésére eseti bizottságot hozhat létre. Az eseti bizottságok vezetői az elnök kérésére
eljárásuk bármely szakaszában kötelesek tevékenységükről az Elnökséget tájékoztatni.
A nem állandó bizottság létszámát a Közgyűlés határozza meg, oly módon, hogy abban páratlan számú,
az elnökkel együtt legalább három tag legyen.
MRK TISZTSÉGVISELŐI
Az MRK tisztségviselői:
a) az elnök,
b) az alelnökök,
c) az FB elnöke,
d) az EB elnöke,
e) bizottsági tagok.
A tisztségviselőket – a Közgyűlés saját tagjai közül – nyílt szavazással választja meg. Megbízatásuk – a
Választási Bizottság, a Jelölő-és Szavazatszámláló Bizottság, valamint az MRK Közgyűlése által
létrehozott egyéb eseti bizottságok tagjainak megbízatását kivéve – öt évre, illetve az újonnan
megválasztott MRK Közgyűlés megalakulásáig szól. A Választási Bizottság, Jelölő-és Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak megbízatása azon Választás lezárásig szól, amelynek előkészítése és lebonyolítása
céljából a bizottságokat létrehozták. Az egyéb eseti bizottságok tagjainak megbízatása a bizottság
működésének Közgyűlés által meghatározott időtartamára szól.
MRK elnöke és alelnökei
Az MRK elnöke és alelnökei az MRK vezető tisztségviselői.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az MRK elnöke az MRK-ban más tisztséget nem tölthet be.
Az MRK elnöke:
a) irányítja az Elnökség és a bizottságok tevékenységét, biztosítja a működés feltételeit és
gondoskodik e szervek határozatainak végrehajtásáról, tevékenységéről beszámol az
Elnökségnek,
b) koordinálja az MRK szerveinek és tisztségviselőinek munkáját, megállapítja a tisztségviselők
közötti munkamegosztás rendjét,
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c)
d)
e)
f)

g)

biztosítja az MRK ügyintéző szervezetének (Iroda) működését,
összehívja és vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit,
eljár a Közgyűlés és az elnökség által átruházott jogkörben,
gondoskodik az MRK éves költségvetésének elkészítéséről, a beszámolók előkészítéséről; a
Közgyűlés elé terjeszti az MRK éves költségvetését és az MRK vagyoni helyzetéről szóló
jelentést is magában foglaló éves beszámolót az MRK működéséről,
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, jelen Alapszabály, illetve az MRK belső
szabályzatai a feladatkörébe utalnak, illetőleg intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a
Hszt. vagy jelen Alapszabály nem sorol más szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe.

Az elnök jogkörét meghatározott ügycsoportok vonatkozásában vagy eseti jelleggel, feljogosítással az
alelnökökre, a főtitkárra, vagy az egyes bizottságok működésére vonatkozó szabályokban foglaltak
szerint a bizottság elnökére átruházhatja.
Az elnök munkáját az alelnökök segítik. Az alelnökök száma tagozatonként egy-egy, összesen hat fő.
Az alelnökök feladata az adott tagozat képviselete, az elnök helyettesítése és egyéb feladatok ellátása.
A helyettesítésre kijelölés az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség, egyéb
esetekben az elnök hatáskörébe tartozik.
Az alelnökök az elnök által meghatározott ügykör megosztás szerint közvetlenül felügyelik az MRK
tevékenységének rájuk bízott területét.
Valamennyi alelnök köteles évente legalább egyszer az elnök által reá bízott terület irányítása körében
végzett tevékenységéről az Elnökség számára beszámolni.
MRK ÜGYINTÉZŐ SZERVEZETI EGYSÉGE
Iroda
Az Iroda:
a)
b)
c)
d)

végzi az MRK szerveinek megválasztásával, működésével összefüggő adminisztratív, koordinációs és
ügyviteli feladatokat,
ellátja az etikai eljárással kapcsolatos igazgatási feladatokat.
az MRK tagság igazolása céljából – a tag kérésére – az MRK tagság fennállásáról igazolást állít ki,
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, jelen Alapszabály, illetve az MRK belső szabályzatai
a feladatkörébe utalnak.
Főtitkár
A főtitkár vezeti az MRK Irodáját, valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott feladatokat.
A főtitkár az MRK-val munkajogviszonyban áll. A munkáltatói jogkört a főtitkár felett az elnök
gyakorolja.

a)
b)
c)

A főtitkár az elnök által átruházott jogkör keretei között:
közreműködik az elnökségi ülések előkészítésében,
intézi az Elnökség hatáskörébe tartozó igazgatási ügyeket,
az Elnökség részére előterjesztéseket készít.
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