II.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.8. Testületi szerv döntéshozatal, ülések

A Magyar Rendvédelmi Kar jogállására, szervezetére vonatkozó szabályokat
 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (Hszt.) XXIX. fejezete (291. § - 308. §) és


a Magyar Rendvédelmi Kar Alapszabálya

határozza meg.

Az MRK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, tisztségviselőkből és ügyintéző szervekből
áll.
Az MRK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés működésének rendjét az Alapszabály állapítja
meg.
A Közgyűlés döntései előkészítésének rendje:
A Közgyűlést az MRK Elnöksége készíti elő, az Elnökség részére az előterjesztéseket az MRK főtitkára
készíti elő. A Közgyűlést az MRK Elnöke hívja össze. A meghívó tartalmazza többek között a Közgyűlés
napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 munkanappal meg kell küldeni a Közgyűlés tagjai részére.
A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül a közgyűlési tagok és az MRK szervei a
Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, az új napirendi pontokról a közgyűlési
tagokat igazolható módon értesíteni kell.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt
vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:
Az MRK Közgyűlés döntéseinek meghozatalában állampolgári közreműködésre (véleményezésre)
nincs lehetőség.

A Közgyűlés üléseinek helye, ideje:
Az MRK Közgyűlését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A Közgyűlés helyszínét – az Elnökséggel előzetesen egyeztetve – az elnök határozza meg.
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A Közgyűlés tagjai és az Alapszabály V.3. pont szerint részvételre jogosultak részére a meghívót
legkésőbb az ülés megtartását megelőzően tizenöt nappal írásban az elnök küldi ki igazolható módon.
Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött értesítést is.
A Közgyűlés üléseinek nyilvánossága:
A Közgyűlés tagjai az MRK tagjai által – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és
rendvédelmi igazgatási alkalmazottai közül – tagozatonként választott tagok. A Közgyűlés – az
Alapszabály I.4. a)-e) pontja szerinti tagozatonként tíz-tíz, a I.4. f) pont szerinti tagozat esetében
három – összesen ötvenhárom tagból áll.
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.
Egyebekben a Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.
A Közgyűlés ülésének előterjesztései, a Közgyűlés jegyzőkönyvei, határozatai a Közgyűlés tagjai
számára nyilvánosak, az MRK székhelyén megtekinthetők.

A Közgyűlés döntései:
A Közgyűlés határozatait folyó sorszámmal kell ellátni és azokat évente külön-külön, a meghozatal
évével törve (pl. 1/2012. Közgy.hat.) kell nyilvántartani.
A Közgyűlés […] határozatai a Közgyűlés tagjai számára nyilvánosak, az MRK székhelyén
megtekinthetők.
A határozatokat az ülést követő 3 héten belül valamennyi közgyűlési tag, a napirend előterjesztője,
valamint a végrehajtásban érdekelt személyek részére meg kell küldeni elektronikus úton.
Abban a körben, ahol a Közgyűlés véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az MRK tagjait érintő
legfontosabb kérdésekben, a határozat közlésére a vélemény/javaslat címzettje részére történő
megküldéssel kerül sor.
A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
A Közgyűlés szavazásának adatai:
A Közgyűlés szavazásának adatai a Közgyűlés ülésének jegyzőkönyvében kerülnek feltüntetésre.

MEGJEGYZÉS: a kék linkre kattintva közvetlenül elérhetőek a hivatkozott
dokumentumok!
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