MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
Jegyzőkönyv
MRK Közgyűlésről
Időpont: 2013. május 28. 10.00
Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem
Meghívottak
BM részéről: Zsinka András úr, Személyügyi Főosztály vezetője,
Dr. Szebeni Andrea asszony, Civilkapcsolati Osztály vezetője
Országgyűlési Őrség részéről: Reiter László alezredes úr, az Személyügyi és Kiképzési
Osztály vezetője
Résztvevők:
MRK Közgyűlésének tagjai (tagozatonként, jelenléti ív szerint)
I. Napirendi pont előtt:
Az Elnök köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit és külön köszöntötte a BM képviseletében
Zsinka András főosztályvezető urat, Dr. Szebeni Andrea osztályvezető asszonyt és
meghívottként Reiter László urat.
Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
Felkérte Hegymegi Ildikó elnöki titkárságvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a
küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.
A napirendi pontokkal – melyet a Közgyűlés előzetesen megismert - kapcsolatos egyéb
javaslat nem volt.
A Közgyűlés tartózkodás nélkül nyílt szavazással elfogadta a napirendi pontokat.
II. Napirendi pontok:
1.) Elnöki tájékoztató a MRK megalakulását követő időszakban a munkaterv alapján
teljesített feladatokról.
(összefoglaló a mellékletben)
A beszámolót a Közgyűlés tartózkodás nélkül nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
Elnök: felkérte Zsinka András főosztályvezető urat hozzászólása megtartására.
Zsinka András főosztályvezető:
Köszöntötte a Közgyűlést és az OGY Őrség képviselőjét.
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Hangsúlyozta, hogy a MRK a magyar közszolgálat igen jelentős erős, meghatározó
szereppel bíró szervezete. A megalakulásától eltelt időszakban végzett tevékenységét
kiemelkedőnek értékelte, külön kiemelte az üdültetési támogatás kapcsán elért sikeres
kezdeményezést. A belügyi dolgozók így sokkal kedvezőbb feltételekkel juthatnak
kedvező üdülési lehetőséghez.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a személyi állományra vonatkozó kedvezményeket
széleskörű egyeztetést követően, csak rendszerben foglalva célszerű kezdeményezni.
A rendvédelmi életpálya modell bevezetése a Kormány és a Belügyminisztérium
határozott szándéka, amely a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén viszonylag rövid
időn belül megvalósulhat, azonban addig is közös munkával kell megkeresnünk azokat a
szolgáltatásokat, lehetőségeket, amelyek alapján a belügyi állomány élet- és
munkakörülményei javíthatóak.
A MRK működése kapcsán kiemelte a – létrehozás előtt álló – ágazati érdekvédelmi
tanácsban az MRK képviseletében eljáró Konzultatív Tanács tevékenységének
jelentőségét.
A MRK további tevékenységéhez, a közös célok eléréséhez sikereket és eredményes
munkát kívánt.
Elnök: megköszönte a főosztályvezető értékes tájékoztatását. Hozzáfűzte, hogy a
főosztályvezető úr által említett Konzultatív Tanácsban a megválasztásra kerülő
közgyűlési tagok felvethetik azokat a problémákat és megoldási javaslatokat, amelyek a
személyi állományt leginkább érintik.
Elnök: rövid szünetet rendelt el.
Elnök: a szünetet követően bemutatta a NBSZ-től Dr. Lovassy Zsolt alezredes urat, a
Belügyminisztérium Esélyegyenlőségi Bizottságába a MRK által delegált tagot, aki
ismertette eddigi, az esélyegyenlőség terén végzett tevékenységét.
Ezt követően a Generáli Biztosító Zrt. és a Budapest Bank Zrt. képviselői a MRK
tagsága részére nyújtandó kedvezményes szolgáltatásokat bemutatták. (ajánlatok
mellékelve)
Elnök: megköszönte a tájékoztatásokat, majd szünetet rendelt el.
Szünetet követően a további napirend pontok megtárgyalására került sor.
2.) Tájékoztató az Adatvédelmi Szabályzatról, a szabályzat elfogadása;
Előadó: főtitkár
(szabályzat a mellékletben)
A szabályzattal kapcsolatos kérdés, módosító javaslat nem merült fel.
A Közgyűlés a szabályzatot nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
3.) Tájékoztató az Etikai Szabályzatról (Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex), a szabályzat
elfogadása;
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Előadó: EB elnök
(szabályzat a mellékletben)
EB elnök:
• indokolta a Közgyűlésnek a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex tervezetének a
beérkezett vélemények alapján történt módosításainak szükségességét, illetve
tájékoztatott arról, hogy a jogorvoslattal kapcsolatos felvetések beépítésre kerültek.
•

A BV részéről felvetődött kérdésre azt válaszolta, hogy a szabályzatban a megfelelő
módosítás megtörtént.

•

A PNSZ részéről felvetődött, hogy az etikai eljárásoknál a jogorvoslati lehetőség miért
a EB elnöknél van, amelyre válaszként javasolta, hogy a PNSZ-nek ezt belső
szabályzatában kell a megfelelő módon rendezni, egyéb esetekben az EB elnök lesz a
II. fok.

•

Powell Pál, mint a PNSZ Tagozat által meghívott NBSZ szakszervezeti elnöknek –
egyben a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala elnökének – a fegyelmi
eljárással kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy a Hszt. szerinti szövegrészt vette a
jogkövetkezmények tekintetében figyelembe, attól eltérni nem volt lehetőség.

•

Tájékoztatta a közgyűlési tagokat, hogy amennyiben szükséges, a szabályzatot a
következő időszak tapasztalatai birtokában érdemes újból áttekinteni.

További kérdés, egyéb javaslat nem merült fel.
A Közgyűlés a szabályzatot nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
Elnök: megköszönte EB elnök úr és a szabályzat készítőinek munkáját.
4.) Tájékoztató a Választási Szabályzatról, a szabályzat elfogadása;
Előadó: általános alelnök
(a szabályzat mellékletben)
A Közgyűlés a szükséges módosításokat megvitatta, majd azt követően a szabályzatban a
35. 48. és 52. pontok módosítását nyílt szavazással 1 fő ellenszavazattal, 1 fő
tartózkodással elfogadta.
Asztalos Zoltán általános alelnök javaslatára a Közgyűlés tagozatonként 1-1 fővel
Ideiglenes Választási Bizottságot (IVB) hozott létre az OGY Őrség közgyűlési tagjainak
választásánál a törvényességi felügyeletet ellátására. A Közgyűlés - tagozatonként 1-1 fő
tartózkodással - elfogadta IVB tagoknak:
• BV Tagozat részéről: Győri Levente
• Katasztrófavédelmi Tagozat részéről: Horváthy Zsolt
• NAV Tagozat részéről: Sági Károly
• PNSZ Tagozat részéről: Fejes Attila
• Rendőrségi Tagozat részéről: Horogh Zoltán
közgyűlési tagokat.
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Javaslatként merült fel a NAV Tagozat közgyűlési tagja részéről, hogy a közgyűlési
tagjaira történő szavazásnál a szavazatot egy szavazó egy jelöltre adhassa le. A javaslatot
csak 1 szavazó támogatta.
A Közgyűlés további javaslatot nem vetett fel, a szabályzatot nyílt szavazással 2 fő
tartózkodással elfogadta.
5.) Tájékoztató a pénzügyi szabályzókról;
Előadó: PEB elnök
(a szabályzatok mellékletben)
Javasolta, hogy a pénzügyi szabályzókkal kapcsolatosan a törvényi szabályozásból
eredő változásokat, módosításokat a PEB elnökség a Közgyűlés összehívása nélkül
átvezethesse.
A Közgyűlés a szabályzatokat és a felvetődött javaslatot nyílt szavazással egyhangúlag
elfogadta.
6.) Egyebek:
a.) Elnök: javasolta, hogy az előző évi MRK választás szavazó céduláit és az ajánló
szelvényeket az azok tárolását, őrzését ellátó szervezet - a választási jegyzőkönyv
kivételével – megsemmisítheti.
A javaslatot a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
b.) Konzultatív Tanács MRK képviselőjének megválasztása.
Előadó: elnök
Elnök javaslata: 3 fő delegálása, melyet a közgyűlési tagok többségi szavazattal
elutasítottak.
Kucsera Miklós főtitkár javaslata: tagozatonként egy-egy fő, valamint tisztségénél
fogva az elnök és a főtitkár jelenlétét tartja indokoltnak.
Rendőrségi tagozat javaslata: 2 fő küldött képviseletét tarják indokoltnak a tagozat
létszámának figyelembevételével, melyet a közgyűlési tagok többségi szavazattal
elutasítottak.
NAV tagozat javaslata: szintén 3 képviselő jelölését tartja indokoltnak, amelybe a
NAV tagozat alelnökének – a sajátos helyzetük miatt – delegálását indokoltnak tartják.
A javaslatot a közgyűlési tagok többségi szavazattal elutasították.
A Közgyűlés tagozatonként egy-egy főt, valamint tisztségénél fogva az elnök és a
főtitkár deleálását nyílt szavazással, 2 fő tartózkodással elfogadta.
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c.) MRK honlapjának bemutatása
előadó: Hegymegi Ildikó elnöki titkárságvezető
Elnök: a tagozatok részéről 2013. június 7-éig írásbeli javaslatot kért arról, hogy a
tagozatok tagjai a honlapon a tagok e-mail címeit (...@rendvedelmikar.hu) meg
akarják-e jeleníttetni.
d.) a Belügyi Továbbképzési Kollégium megalakulásáról, munkatervéről és a
Kollégium munkáját segítő BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési
Főigazgatósággal való együttműködésről tájékoztató.
Előadó: Hódi István alelnök
Elnök megköszönte a részvételt és a hatékony munkát, majd bezárta a Közgyűlést.
Kmf.

