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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Irásbeli választ kénvlő kérdés !
dr. Kövér László
aZ Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez
„Biztosítja-e a Kormány a Magyar Rendvédelmi Kar m űködésének költségvetési
feltételeit?”
címmel, amelyre a választ írásban kérem .
Tisztelt Miniszter Ur!
A Magyar Szocialista Párt leghatározottabb tiltakozása ellenére 2012 . január 1-étől a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak jogállásáról szóló 1996 . évi XLIII . törvény
(továbbiakban : Hszt .) módosításával lényegében ellehetetlenítették a rendészeti területen
tevékenykedő szakszervezetek m űködését, és ezzel egyidej űleg rendelkeztek a kötelező
tagság elvén működő Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban: MRK) felállításáról . Az MRK
nem rendelkezik helyi és területi szervezetekkel, így lényegében az MRK Közgy űlésbe
megválasztott 51 küldöttnek kell ellátnia a 70 ezres rendvédelmi állomány egészéne k
érdekképviseletét. Ez a feladat még akkor is óriási kihívás lenne, ha az 51 küldött felmentést
kapna a szolgálatteljesítési kötelezettség alól . Erről azonban szó sincs, jelenleg még a testületi
üléseken való részvételhez szükséges szabadidőért és költségtérítésért is kuncsorogni kell az
illetékes parancsnokoknál . Tehát, ha a Kormány célja valóban az, hogy az MRK a
rendvédelmi dolgozók érdekérvényesítési szervévé váljon, akkor biztosítani kell a küldötte k
érdemi munkavégzésének dologi és személyi feltételeit .
A Hszt . 29/C. § (11) bekezdése szerint az MRK törvényben meghatározott feladatai ellátását a
főtitkár által vezetett MRK Iroda segíti . Az MRK Iroda feladata lesz többek között az MRK
70 ezer tagja adatainak kezelése, tagsági igazolvánnyal való ellátása ami önmagában is
hatalmas adminisztrációs feladat . Tehát a Hszt. rendelkezéseiből is egyenesen következik ,
hogy az MRK-nak saját apparátussal és infrastruktúrával kell rendelkeznie . Tekintettel arra ,
hogy a Hszt. tagdíjfizetési kötelezettséget nem állapít meg (amivel messzemen ően

egyetértünk, hiszen az a kötelező tagság miatt gyakorlatilag adóként funkcionálna), az MR K
működésének anyagi feltételeit a központi költségvetésb ől kell biztosítani . A Magyarország
2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/7655 . számú törvényjavaslatban azonban ne m
szerepel külön soron az MRK támogatása, és a BM fejezet indokolásában sem található utalá s
az MRK költségvetési fmanszírozására .
Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, biztosítani fogja-e a Kormány az MRK m űködésének
költségvetési feltételeit? Pontosan mekkora összeget fog biztosítani jöv ő évben a központi
költségvetés az MRK m űködésére? Hol jelenik meg ez a támogatási előirányzat a 2013 . évi
költségvetési javaslatban?
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