
A szakszervezeti jogokkal ütköző rendelkezések a Magyar Rendvédelmi Kar 
szabályozásában

Az  alábbiakban  a  Magyar  Rendvédelmi  Kar  (MRK)  szabályozására  vonatkozó 
rendelkezések  javítására  alkalmas  észrevételeket  teszünk.  Fenntartjuk  azt  az 
álláspontunkat, miszerint a Kar funkciója olyan közfunkció lehetne, amelynek ellátása 
csak  ebben  a  köztestületi  formában lehetséges,  azonban  ilyen  funkciót  nem 
látunk. Éppen ezért - meglátásunk szerint - az MRK-t nem kellett volna létrehozni. 
Mivel – legalábbis törvényi szinten – már létezik, az alábbi anyag célja mindössze az, 
hogy rámutasson, melyek azok a funkciók, amelyeket  a Kar azért nem láthat el, 
mert azok szakszervezeti vagy participációs funkciók, illetve mely intézkedések 
nem következnek a Kar tagjainak jogállásából. 
Az  alábbi  anyag  alapvetően  a  törvény  rendelkezéseinek  sorrendjében  halad, 
szükség esetén külön kezeli a közalkalmazotti és a szolgálati jogviszonyban lévőket. 
A szöveg elemzése során olyan  szabályozási  elemekre is  felhívjuk  a figyelmet, 
amelyek nem mondanak ugyan ellent valamely tételes jogi rendelkezésnek, de nem 
illenek  a  hazai  közszolgálati  szabályozás  logikájába,  amely  nem  véletlenül  tesz 
különbséget például a fenti két jogviszony között.  

1. Az MRK tagsága
29.  §  (1)  A Magyar  Rendvédelmi  Kar  (a  továbbiakban:  MRK) a  fegyveres 
szervek  hivatásos  állományú  tagjainak  és  közalkalmazottainak 
önkormányzattal  rendelkező  rendvédelmi  szakmai,  érdekképviseleti 
köztestülete.

Az  MRK  tagságának  meghatározása,  amennyiben  magában  foglalja  a 
közalkalmazotti állományt is, ellentmond a hivatásrendi szemléletnek. A „fegyveres 
és rendvédelmi” feladatok szempontjából a közalkalmazottak kisegítő állománynak 
minősülnek.  Amennyiben  a  közalkalmazottak  a  szolgálati  jogviszonyban 
lévőkkel azonos feladatot látnak el, és velük szemben a szervezet a szolgálati 
jogviszonyban  lévőkkel  azonos  követelményeket  támaszt,  úgy  besorolásuk 
helytelen. 
Más oldalról, az egyenlő elbírálás elve alapján egy közalkalmazottal szemben csak 
abban  az  esetben  lehet  azonos  követelményeket  támasztani  a  szolgálati 
jogviszonyban  lévőkkel,  ha  a  szervezet  azonosan  honorálja  e  követelmények 
teljesítését.  Ez azonban nincs így,  ennél fogva a követelmény-támasztás túlzó és 
bizonyos fokig irreális is.
Ugyanezen  elv  alapján  nem  világos,  a  civilek  közül  miért  épp  a 
közalkalmazottakra vonatkoznak az MRK tagságból fakadó kötelezettségek, mikor 
a  kormányzati  hatalmi  ágon  belül  is  foglalkoztatnak  e  szervezetek  más 
jogviszonyokban – például az Mt. hatálya alatti munkaviszonyban - lévő más civileket 
is.1 
A  közalkalmazottak  „kihagyása”  mellett  szól  az  a  tény  is,  hogy  a  Magyar 
Kormánytisztviselői Kar e szervezeteknél dolgozó tagjai értelemszerűen nem tagjai 

1 Minden állományban lévőt együtt, jogviszonyra tekintet nélkül az alábbiakban munkavállalónak nevezünk, a  
jogviszonyt csak akkor emeljük ki, ha a kiemelésnek külön célja van.
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az  MRK-nak,  azaz  a  jog  eltűri,  hogy  ők  ne  a  szolgálati  jogviszonyban  lévőkkel 
azonos követelmények  szerint  éljenek és dolgozzanak,  és  szintén nem honorálja 
őket azonosan a szolgálati jogviszonyban lévőkkel: végső soron nem várja el tőlük, 
hogy „fegyveres és rendvédelmi” hivatástudatuk legyen. 
Praktikus  oldalról  szemlélve  a  kérdést:  rendőrnek  lenni  lehet  hivatás,  rendőrségi 
közalkalmazottnak  lenni  nem  az.  Teljesen  esetleges,  hogy  egy  közalkalmazotti 
besorolású  titkárnő  milyen  szervezetben  jegyzi  a  főnök  programjait,  sem  a 
bűnüldözéshez való viszonya, sem pedig a szervezethez való kötődése nem azonos 
egy hivatásoséval, mint ahogy nem azonosak a kötelezettségei és nem azonos a 
díjazása sem.  Éppen ezeknél  a  különbségeknél  fogva nincs  indoka annak,  hogy 
kötelezően tagja legyen annak a szervezetnek, ahol a hivatás lényege a bűnüldözés, 
a  rendfenntartás  stb.  szakmai,  etikai  normáinak  a  megszilárdítása,  hétköznapi 
viselkedési normává való emelése. 
Ezzel összefüggésben:

1. § (2a) A IV. Fejezet, valamint a IV/A. Fejezet rendelkezéseit és a 70/B. §-t 
a fegyveres szervvel  közalkalmazotti jogviszonyban állókra is alkalmazni 
kell.

A fent felhívott részek: 
 IV. Fejezet: A Magyar Rendvédelmi Kar
 IV/A. Fejezet: A szakszervezet
 70/B. § (1) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a hivatásos állomány tagjai 

tekintetében különösen a  hűség,  a  nemzeti  érdek előnyben  részesítése,  a 
méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a 
szakszerűség, az együttműködés és az arányosság.
(2) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a fegyveres szerv közalkalmazottai 
tekintetében  különösen  az  elkötelezettség,  nemzeti  érdek  előnyben 
részesítése, a tisztesség, előítéletektől való mentesség és az együttműködés.
(3)  Az (1)  és (2)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően a vezetőkkel 
szemben  támasztott  további  etikai  alapelv  a  példamutatás,  a  szakmai 
szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.

Az  1.  §  (2a)  bekezdés  alapján  a  közalkalmazottak  szakszervezeteit  e  körben 
ugyanazok  a  jogok  illetik  meg,  mint  a  hivatásosok  szakszervezeteit,  azaz  a 
közalkalmazottak  nem élhetnek  a  Kjt.-ben  található  szakszervezeti  jogokkal. 
Miután  a  közalkalmazottak  szakszervezeteinek  a  Kjt.  alapján  igen  jelentős 
többletjogaik  voltak  a  Hszt.-hez  képest  (például  kollektív  szerződést  köthettek, 
bértárgyalásokat  folytathattak  stb.),  itt  jelentős  jogfosztás  történt,  amely 
jogellenes,  miután  ellentmond  az  ILO  vonatkozó  egyezményeinek2,  amelyek 
előírják, hogy az állam segíti és támogatja a hatékony kollektív tárgyalásokat 
és  nem hoz  olyan  rendelkezést,  amely  a  szakszervezeti  jogok  csorbítására 
alkalmas. 
Ehhez képest jogtechnikai kérdés, hogy egy törvénnyel hogyan írunk felül egy vele 
egyenrangú  másik  törvényt,  hiszen  a  Kjt.  minden  közalkalmazotti  jogviszonyban 
állóra  hatályos,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  ebben  a  jogviszonyban  ki  tölti  be  a 

2 Többnyire nem idézünk itt tételes jogi rendelkezéseket, azt A Magyar Rendvédelmi Kar státusa c. anyagban  
megtettük.
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munkáltatói  szerepet.  Az 1.  §  (2a)  bekezdésnek a 70/B §-ra vonatkozó fordulata 
azért  hibás,  mert  a  70/B  §-nak  csak  a  (2)  és  (3)  bekezdése  vonatkozik  a 
közalkalmazottakra és nem az egésze.  

2. Az MRK feladatai
29/A. § ...
(4) Az MRK
a)  ellátja  az  érdekképviseletet  a  foglalkozás  gyakorlásával  összefüggő 
ügyekben,

E pont több fontos tényezőt is homályban hagy. Nem tudjuk, kinek az érdekeiről 
van szó, nem tudjuk ki előtt kell képviselni ezeket az érdekeket, nem tudjuk, milyen 
érdekek azok, amelyek összefüggnek a foglalkozással és - nem utolsósorban – nem 
tudjuk, mely foglalkozással függnek össze, miután a Kar tagjai ugyancsak különböző 
foglalkozásokat űznek. 
Minden  esetre  az  MRK-nak  a  parancsnokok  és  a  beosztottak  érdekeit  is 
képviselnie kell, akik egyként tagjai az MRK-nak. E két csoport érdekei könnyen 
lehetnek ellentétesek. Az MRK két ellentétes érdek közül nem tudhat választani, de 
az érdekképviselet ellátásához nincs is szükség az MRK-ra, ha rábíznánk, „skizofrén” 
helyzetbe  kerülne,  ráadásul  az  idézett  passzus  jogellenes  is:  olyan  rendelkezés, 
amely a szakszervezet gyengítésére alkalmas. 

b) védi az MRK tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, jogait,
Egyéni  érdekvédelemről  nyilván  nem  lehet  szó.  Az  MRK  tagjainak  kollektív 
érdekeit a tagok a Hszt. alapján kollektív módon, szakszervezeteik útján védhetik, 
az MRK, mint kényszertagságon alapuló szervezet, nem láthat el ilyen feladatot, mert 
a  154.  sz.  ILO  Egyezmény  szerint  ezzel  a  szakszervezetet,  vagyis  a  szervezet 
tagjainak  önkéntes egyesülését gyengíti.  Miután pedig a hatóság képviselője is az 
MRK tagja, a tag munkavállalók érdekképviseletéhez  szükséges függetlenség az 
MRK  esetében  nem  áll  fenn.  Az  MRK  létrehozása  a  tárgyalási  pozíciókat 
összezavarja,  nem  elősegíti,  hanem  akadályozza  hatékony  tárgyalási  eljárások 
kialakítását.
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az egyént nem lehet megfosztani attól a jogától, 
hogy szabadon megválassza, kire bízza azon érdekeinek védelmét, amelyeket a 
munkajog  intézményesült  érdekeknek  ismer  el3.  A  kényszertagság  és  az  MRK 
érdekvédelmi  funkciója  együtt  úgy  is  értelmezhető,  mintha  létezne  olyan 
automatizmus,  amely  érdeksérelem  esetén  működésbe  lép,  holott  egy  ilyen 
automatizmus létezése mélyen sérti a fenti egyéni jogot, amelyet az egyesülési jog 
irodalma ír le és amely szoros összefüggésben áll  a munkavállaló méltóságának 
kérdésével. 
Ami  a  tagok  jogainak  védelmét illeti,  ez  összetett  feladat.  Tisztázni  kellene 
mindenek előtt, hogy olyan jogvédelemről van-e vajon szó, amely adottnak tekinti a 
hatályos jogot és azon ügyködik,  hogy ezt  ne sértsék meg, avagy olyan – ennél 
messzebbre  tekintő  -  feladatról   amelynek  célja  a  jogok  bővítése,  reformja,  a 

3 Nyilván nem tartozik ezek körébe az egyéni  érdek,  amelynek érvényesítése egy munkaszervezeten belül a 
gyakorlatban lehetséges ugyan, de ezt a munkajog nem támogatja és sem a szakszervezet, sem más intézmény 
nem védheti.
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kollíziók felszámolása, (mást ne mondjunk, a Hszt. és a nemzetközi egyezmények 
összhangba  hozása)  és  más,  az  egyéni  jogsérelmek  orvoslásán  túli,  átfogó 
feladatok. 
Az első változatra vonatkozóan (egyéni jogvédelem) nyilván senki nem vitatja, hogy 
elvárható  az  állam  szerveitől,  különösen  a  fegyveres  és  rendvédelmi 
szervektől,  hogy  jogszerűen  működjenek  –  e  tekintetben  a  jogvédelem 
mindenek előtt a vezetők, parancsnokok és irányító és ellenőrző szervek dolga . 
Biztosíték ezek hibái ellen a szolgálati panasz. (Ennek az eljárásnak a szabályozása 
rég megérett  a  reformra,  miután a panaszt  első fokon elbíráló  személy általában 
azonos azzal, aki a panaszra okot adó helyzetet előidézte. Ez automatikusan maga 
után vonja, hogy a panaszokat az alapeljárásban csak ritkán lehet orvosolni.) Végső 
soron  rendelkezésre  áll  a  munkaügyi  bíráskodás,  amely  a  szolgálati  és 
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő jogviták rendezésére hivatott intézmény. 
A jogviták rendezését az MRK akkor sem tudja előmozdítja, ha ez a sor a törvényben 
marad, miután egyébként a törvény senkinek semmit nem ír elő azzal kapcsolatban, 
hogy ha az MRK egy jogvitában kialakít egy álláspontot, abból következne valami, 
azaz az MRK-nak nincs hatásköre a vitában állók magatartására vonatkozóan. 
A második értelmezés szerinti, átfogó jogvédelmi feladatok vállalása esetén némi 
hatásköri ütközés keletkezik: a jog fejlesztése, reformja az államigazgatási szervek 
és a Parlament közös feladata, azok hatályosulását és reformját segíti az alapvető 
jogok  országgyűlési  biztosának  tevékenysége.  Az  MRK is  végezhet  ilyen  jellegű 
tevékenységet, kérdés azonban, mennyivel adna ez többet a jogalkotónak, mint a 
már bejáratott, hatáskörrel rendelkező intézmények. Ezt a feladatot részletezi az 
f) pont:

 f)  a  miniszter  útján  kezdeményezheti  a  Kormánynál  a  tagjai  élet-  és 
munkakörülményeit, foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő 
jogszabályok megalkotását, illetve módosítását,

Ezzel  kapcsolatosan  ismételten  fel  kell  hívni  a  figyelmet  arra,  hogy  ez  a 
szakszervezetekkel  való  konzultáció  nélkül  nem  mehet  végbe,  miután  a 
szakszervezeteket az alkalmazottak azért hoztak létre, hogy képviselőik útján részt 
tudjanak venni a munkafeltételeik alakításában és miután az a norma érvényes 
hazánkban is, hogy éppen ezekkel a szervezetekkel kell tárgyalni. 
Kis csúsztatással mondhatnánk, hogy az MRK hatáskörébe utalni ezt a tárgyat annyi, 
mint elősegíteni a kollektív tárgyalásokat e tárgyban.  Az MRK azonban nem tud 
kollektív  tárgyalásokat  folytatni,  mivel  a  kollektív  tárgyalás  munkáltatók  és 
munkavállalók egymástól független szervezetei közötti tárgyalásokat jelent, az 
MRK pedig sem egyik, sem másik.
Ugyanezen oknál fogva az MRK-tól való véleménykérés az e) pontban részletezett 
munkaügyi kérdésekben  -

„e) véleményét ki kell kérni
ea) szolgálati viszonnyal, valamint közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő 
kérdésekben,
eb)  a  központi  és  társadalombiztosítási  költségvetésnek  a  szolgálati 
viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel 
összefüggésben, valamint
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ec) az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi  
kérdéseiben,”

-  kudarcra  van  ítélve:  olyan  kérdéseket  utal  az  MRK  hatáskörébe,  amelyekkel 
kapcsolatosan sok esetben nyilván más a beosztottak és a vezetők véleménye.  Az 
MRK nevében eljáró és a véleményt megfogalmazó személyeknek nincs sem 
jogi,  sem  elvi  alapjuk  arra,  hogy  valamelyiket  a  másik  rovására  előtérbe 
helyezzék. Ugyanakkor  veszélyes  is  lenne,  ha  a  közalkalmazottak  jogállásával 
összefüggő  kérdésekkel  az  MRK komolyan  foglalkozna.  Az  1992.  évi  XXXIII.  tv. 
felelőse jelenleg a NEFMI minisztere, akinek az MRK-hoz semmi köze nincs, akinek 
a közalkalmazotti jogállást úgy kell szabályozni, hogy minden közalkalmazotti csoport 
szempontjaira  figyelemmel  van.  (Ugyanez  a  helyzet  a  költségvetési  kérdésekkel 
kapcsolatosan is.) 
Az  ec)  pontban  kissé  furcsán  összefoglalt  humánpolitikai  hatáskörökkel 
kapcsolatosan  az  alapproblémán  túl  (pl.  mi  lehet  az  MRK  véleménye  egy 
létszámleépítéssel kapcsolatosan? ha helyesli, az a baj, ha ellenzi, az a baj...) igen 
gyakorlatias  kérdések  is  felmerülnek.  Például,  egy  bérmegállapodásról  szóló 
tárgyalás  során a  RÉT-ben megállapodás születik  arról,  hogy adott  költségvetési 
évben x forintot lehet céljuttatásra fordítani. Hogyan lehet ehhez véleményt fűzni? 
Az MRK vagy eleve helyesli, hogy a megállapodás létrejött és akkor egyetért vele, 
vagy nem helyesli, viszont a felek nem véletlenül kötöttek megállapodást, tehát az 
MRK véleményét  nem veszik  figyelembe.  Az  MRK képviselői  mindkét  esetben 
feleslegesen dolgoztak. 

[g)  feladat-  és  hatáskörét  érintő  bármely  kérdésben  felterjesztési  jogot 
gyakorol,

Meglehetősen redundáns rendelkezésnek tűnik, ha az MRK gyakorolja a funkcióit, 
nyilván  léteznie  kell  olyan  kommunikációs  csatornának,  amelyen  eljuttatja 
tevékenysége  eredményét  a  szervezetek  vezetőihez,  de  ezek a csatornák ma is 
léteznek.]

h)  kezdeményezheti  a  miniszternél  a  szolgálati  viszonnyal  és  a 
közalkalmazotti  jogviszonnyal  kapcsolatos  jogszabálysértő  gyakorlat 
megváltoztatását,

Úgy  véljük,  hogy  a  jogszabálysértő  gyakorlatok  megváltoztatása  elsősorban  -  a 
szokásos  munkahelyi  működésnek  megfelelően  –  a  vezetők  és  az  ellenőrző 
szervek feladata. Ennek a pontnak a beiktatása annak beismerésével ér fel, hogy a 
jogszabálysértő gyakorlat általános a szervezetekben és a vezetésnek nincs ereje 
arra,  hogy  ezeket  megszüntesse,  a  normál  működést  helyreállítsa.  Tetézi  a 
problémát,  hogy  a  jogszabálysértő  gyakorlatok  megváltoztatása  érdekében 
egyenesen  a  miniszterhez  kell  fordulni,  aki  ennek  alapján  közvetlenül  fog 
beavatkozni a szervezetek életébe és olyan feladatokat fog ellátni, amelyek normál 
esetben nem miniszteri  feladatok. (Tegyük fel,  hogy az MRK jelzi  a miniszternek, 
hogy az x-i katasztrófavédelmi parancsnokságon a megbízási szerződéssel dolgozó 
közalkalmazottak határozott idejű kinevezése március 31-én lejárt és nem kaptak új 
kinevezést,  azóta anélkül  dolgoznak.  Mit  tesz a miniszter? Elrendeli  a kinevezést 
határozatlan időre? Ír az országos parancsnoknak, hogy váltsa le a parancsnokot? Ír 
a közalkalmazottaknak, hogy pereljék be a munkáltatójukat?) 

i) megalkotja működési szabályait,
j) tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet,
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k) a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat,
l)  a  Kormánynál  –  a  miniszter  útján  –,  a  miniszternél,  az  országos 
parancsnoknál,  a  bűnmegelőzési  és  bűnfelderítési  feladatokat  ellátó  szerv 
vezetőjénél,  valamint  a  terrorizmust  elhárító  szerv  vezetőjénél 
kezdeményezheti kitüntetés vagy más elismerés adományozását,
m)  szakmai  konferenciákat,  tudományos  tanácskozásokat,  felkészítő 
továbbképzéseket szervezhet,
n) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a 
rendvédelem  fejlesztésére,  gyakorlatának  egységesítésére,  a  példaadó 
rendvédelmi  munkamódszerek  megismertetésére,  a  rendvédelem 
hagyományainak ápolására,

Az i)-n) pontok nem sértik a szakszervezetek jogait, de megfelelő költségvetés nélkül 
nem lehet őket ellátni. (Erről ld. később.)

o)  szolgálati  viszony,  valamint  közalkalmazotti  jogviszony  tekintetében 
meghatalmazás alapján  képviseli  tagját  a  bíróság vagy  más hatóság előtti 
eljárásban,

Ez a jog szokásos szakszervezeti jog, de nem kizárólag a szakszervezet képviselheti 
a  tagjait,  ha  valaki  ellen  bírósági  vagy  hatósági  eljárás  folyik,  a  képviseletet 
meghatalmazás alapján bárki elláthatja, illetve bárki képviselő nélkül is részt 
vehet az eljárásban. Ugyanakkor a rendelkezés azt jelenti, hogy az MRK-nak fel kell 
készülnie arra, hogy ezt a képviseletet el tudja látni, ha a tag hozzá fordul. A ’más 
hatóság’ fordulat további kérdéseket vet fel: a más hatóságok jelentős része szintén 
az MRK tagsága által működtetett intézmény, ezekkel szemben a tagot képviselni 
szintén okozhat  problémát.  (Pl.  ha egy rendőr  megszegi  a  tűzgyújtási  tilalmat  és 
megbírságolják,   az  MRK  megírja  a  fellebbezést,  ugyanakkor  etikai  eljárást 
kezdeményez a rendőr ellen?)

p) tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes  szolgáltatásokat 
nyújthat,

Ezekről a szolgáltatásokról egyelőre semmit nem tudunk, de maga a rendelkezés így 
is  több  kérdést  vet  fel.  Az  egyik,  hogy  az  MRK  miből  nyújtja  ezeket  a 
szolgáltatásokat? Nyilván a költségvetésből, amelyet csak a munkáltatóktól  lehet 
elvonni. A másik, hogy az MRK-nak érvényesíteni kell az  egyenlő elbírálás elvét, 
ugyanazon szolgáltatást kell nyújtania minden szervezet és minden állománycsoport 
számára, miután minden tagja ugyanazon törvényi kötelezés alapján tag. Ezt az elvet 
azonban a munkáltatónak is érvényesítenie kell, nem különböztethet annak alapján, 
hogy MRK tag-e valaki vagy nem. A kétféle rendszer egyidejű működtetése belső 
konfliktusokhoz vezet. (A szolgálati jogviszonyban lévőnek jár – például - temetési 
segély, az Mt. hatálya alatt foglalkoztatottnak nem?)
Ha  véletlenül  vannak  források  ilyen  szolgáltatások  nyújtására,  az  MRK  tagságát 
foglalkoztató munkáltatók számára elő lehet írni e szolgáltatások nyújtását akkor 
is, ha az MRK nem létezik.

r)  megfigyelőként  részt  vehet  tagjai  szakmai  vizsgáztatásában  és 
továbbképzésében,  indokolt  esetben törvényességi  vagy egyéb  intézkedést 
kezdeményez,
s) tagot delegál a Rendészeti Szakvizsga Bizottság elnökségébe,
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Ezek a rendelkezések tudomásunk szerint nem mondanak ellent a tételes jognak, 
ugyanakkor kérdéses, hogy e tevékenységnek mi a haszna. (Az r) pont esetében 
nem  egészen  világos,  hogy  hogy  kapcsolódik  össze  a  vizsgáztatás  és  a 
továbbképzés a törvényességi intézkedésekkel, mintha épp ezen a területen lenne 
jellemző a törvénytelen eljárás. Ha ez így van, nem szabad az MRK-ra várni...) 

[t)  megalkotja  éves  költségvetését,  elfogadja  az  éves  költségvetés 
végrehajtásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámolót,
u) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, kormányrendelet vagy 
az Alapszabály határoz meg.]

A fentiek szerint az MRK-nak van egy sor olyan feladata, amelyet nem láthat el, 
és  egy  sor  álfeladata,  amely  csak  azért  keletkezett,  mert  a  szervezetet  a 
jogalkotó létrehozta.  Mindez azonban nagyon sok pénzbe is kerülhet, a források 
elvonása  és  az  MRK  számára  történő  átadása  valós  funkciók  károsodását 
okozhatja és ez - paradox módon – nem szolgálja az MRK tagságának érdekeit... 

3. A szakszervezeti jogok áthelyezése az MRK-hoz
29/A §...
(5)  A  fegyveres  szerv  vezetője  köteles  kikérni  az  MRK  véleményét a 
személyi  állomány  szolgálatteljesítésére,  illetve  munkavégzésére, 
szolgálatteljesítési idejére, illetve munkaidejére, pihenőidejére, jutalmazására, 
valamint juttatásaira vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról.
(6)  Az  MRK  jogosult  véleményezni  a  tagjai  csoportját  érintő  munkáltatói 
intézkedést  (döntést)  vagy  annak  tervezetét,  ezzel  összefüggésben 
konzultációt kezdeményezni.

A fenti két bekezdésből az első a szakszervezeti jogok csorbítására irányul, ilyen 
módon tarthatatlan, a második pedig klasszikus participációs jog, amely nem 
fér össze a parancs természetével. A participáció azt jelenti, hogy a munkavállalók 
képviselőik útján részt vesznek a döntések kialakításában. Egy olyan szervezetben 
azonban,  ahol  a  munkavégzés  alapja  a  parancs  és  annak  végrehajtása,  a 
döntésekbe általában nem lehet  beleszólni,  sőt  a döntés felelősségét  megosztani 
sem szabad. A (6) bekezdés semmilyen megkülönböztetést nem tartalmaz, így az 
MRK-nak minden munkáltatói intézkedéssel kapcsolatosan, amely legalább 2 embert 
érint,  véleményezési joga, a munkáltatónak konzultációs kötelezettsége keletkezik. 
És ne felejtsük el, hogy a fegyveres szerv vezetője, a munkáltató képviselője is MRK 
tag, az MRK nem tudja képviselni csupán a munkavállalókat.  
(A  törvényben  az  MRK  funkciói  általunk  beláthatatlan  jogszabály-szerkesztési 
okoknál fogva a 31. és 32. §§-ban folytatódnak.)  

Az MRK és állami szervek kapcsolata
31. § (1) Az MRK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben az adott 
kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és
a)  tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást 
(a továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet,
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,
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c)  az  általa  irányított  szerv  működésével,  illetve  az  általa  kibocsátott 
jogszabállyal,  közjogi  szervezetszabályozó  eszközzel  és  egyéb  –  az  MRK 
tagjainak csoportját érintő – döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, 
kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.
(2) A megkeresett szerv a megkeresésre 30 napon belül köteles érdemben 
válaszolni. Ha a tájékoztatás, illetve a válaszadás vagy az intézkedés nem a 
megkeresett  szerv  hatáskörébe  tartozik,  az  köteles  a  megkeresést  három 
napon  belül  áttenni a  hatáskörrel  rendelkező  szervhez,  és  erről  a  jog 
gyakorlóját egyidejűleg tájékoztatni.

Az (1) bekezdés alapján az MRK-nak lehetősége van arra, hogy bármely kérdésben 
(miután  hatásköre  a  jelenlegi  szabályok  alapján  mindenre  kiterjed,  ami  az  általa 
lefedett szerveknél történik) tájékoztatást, adatot kérhet, a döntésekbe beleszólhat, 
azok visszavonására szólíthat fel  stb.-  azaz úgy viselkedhet,  mint  a munkáltatók 
ellenőrző  szerve.  Kérdés,  ez  volt-e  a  jogalkotó  célja?  Másfelől  viszont  a 
munkáltatóknak, azon kívül,  hogy érdemben válaszolnak az MRK megkeresésére, 
semmilyen kötelezettségük nincs az MRK-val  szemben. Nem is kell,  hogy legyen 
ilyen  kötelezettség,  azért  van  a  szolgálati  hierarchia,  hogy  az  alsó  szint  a  felső 
szintnek feleljen azért, amit tett vagy mulasztott. Ilyen körülmények között azonban 
minden MRK megkeresés plusz munka, amelynek semmilyen kimenete nincs. A 
parancsnokok és a vezetők nyilván ki fogják használni a (2) bekezdésben megnyitott 
lehetőséget  és  továbbítják  a  megkeresést  a  hatáskörrel  rendelkezőnek  (forró 
krumpli),  így  kerül  hamarosan  a  miniszter  asztalára  az  a  probléma,  hogy  az  x-i 
rendőrőrsön nem adják ki a heti 2 óra rekreációs időt...   
Ugyanakkor  a fent felsorolt jogok nem illetik meg a szakszervezetet. A törvény 
azokat az eseteket sorolja, amikor a szakszervezet a tájékoztatáshoz való jogában 
korlátozható,  a  munkáltatói  érdekegyeztető  fórumon  kívül  semmilyen  munkáltatói 
kötelezettséget a szakszervezetekkel szemben nem ír elő. E tekintetben javasoljuk 
a  régi  Hszt.  szabályait  (különösen  a  30.  §.-t)  visszaállítani,  miután  itt  ismét 
megvalósul a szakszervezeti jogok korlátozása, a szakszervezet gyengítése. 

A rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai
32.  §  (1)  A  fegyveres  szervvel  fennálló  szolgálati  viszonyt  vagy 
közalkalmazotti jogviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben a személyi 
állomány érdekeinek egyeztetése,  a  vitás  kérdések tárgyalásos rendezése, 
valamint  a  megfelelő  megállapodások  kialakítása  céljából  a  miniszter  az 
ágazati érdekvédelmi tanáccsal egyeztet. Az ágazati érdekvédelmi tanács a 
miniszter,  az országos parancsnok,  valamint  az MRK képviseletében eljáró 
konzultatív  tanács  részvételével működik.  A  konzultatív  tanáccsal  való 
együttműködésről  a  fegyveres  szerveket  irányító  miniszterek  és  az  MRK 
együttműködési  megállapodást  kötnek.  A  konzultatív  tanácsba  a  miniszter 
meghívhatja  a  Magyar  Kormánytisztviselői  Kar  képviselőjét  a  fegyveres 
szervekkel  vagy  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatallal  kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók érdekeinek egyeztetése céljából.
(2) Az ágazati érdekvédelmi tanácsot legalább félévente egy alkalommal kell 
összehívni.
(3)  Az  ágazati  érdekvédelmi  tanács  hatáskörébe  az  adott  ágazatban 
foglalkoztatott  hivatásos állomány tagjainak és közalkalmazottainak élet-  és 
munkakörülményeire,  foglalkoztatási  feltételeire  vonatkozó  tárgykörök, 
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továbbá  mindazok  a  tárgykörök,  amelyek  e  törvény  alapján  az  MRK 
feladatkörébe tartoznak.
(4) Az ágazati érdekvédelmi tanács tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre 
jogosult  a  (3)  bekezdés  szerinti  hatáskörébe  tartozó  egyéb  ügyekkel 
kapcsolatban.
(5)  Az  ágazati  érdekvédelmi  tanács  szervezetének  és  működésének 
szabályait  a  Kormány  nevében  eljáró  rendészetért  felelős  miniszter  és  az 
érdekegyeztetésben  részt  vevő  felek  közötti  megállapodás  tartalmazza. 
Titkársági feladatait a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
látja el.
(6) Az ágazati érdekvédelmi tanácsra vonatkozó rendelkezések nem zárják ki 
alacsonyabb szinten érdekegyeztető fórum alapítását.

A 32.  §.  megfogalmazásainak esetlegességétől  itt  eltekintve,  az idézett  szakasz 
egészében  jogellenes,  annál  az  oknál  fogva,  hogy  az  ágazati 
érdekegyeztetésből kizárja a szakszervezeteket, helyükre egy olyan szervezetet 
jelöl  ki  partnernek,  amelynek  tagjai  a  munkáltatók  képviselői  is,  és  mint  fent 
kimutattuk,  érdekegyeztetés  folytatására  ennek  következtében  alkalmatlan. 
Alkalmatlan azért is, mert a tagok nem bízták meg érdekeik képviseletével. Ha a 
jogalkotó ragaszkodik ahhoz, hogy az MRK-val a vezetés rendszeresen konzultáljon, 
ezt  megteheti,  de  csak  egy  másik  intézményben,  nem  az  ágazati 
érdekegyeztetésben. Ez utóbbit  helyre kell állítani, ha az állam eleget akar tenni 
annak a kötelezettségének, hogy a munkavállalók képviselőivel tárgyal. 

Budapest.2012. április 10.

Dr. Bárdos Judit
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