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A Magyar Rendvédelmi Kar [MRK] Közgyűlése a Magyar Rendvédelmi Kart, 

mint köztestületet létrehozó 1996. évi XLIII. törvény, illetve a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény [Hszt.], valamint az MRK Alapszabály V.4. g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rendvédelemért Emlékérem Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Az emlékérem alapításának célja, hogy az MRK elismerje a díjazottak magyar 

rendvédelem területén, a rendvédelem személyi állománya szociális, szolgálati-, 

munka- és életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett, valamint a 

rendvédelem személyi állománya körében végzett közösségfejlesztő munkáját.  

 

A Hszt. MRK tagjait érintő 2021. január 1. napjától hatályba lépett 

módosítására tekintettel az MRK Közgyűlése a Rendvédelemért Emlékérem 

adományozásának célját érintően az alábbiak szerint határozott: 

A Rendvédelemért Emlékérem adományozásának célja, hogy a Magyar 

Rendvédelmi Kar elismerje a díjazottak mindenkori MRK tagok szociális, 

szolgálati-, munka- és életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett, 

valamint az MRK tagjai körében végzett közösségfejlesztő munkáját. A 

Rendvédelemért Emlékérem adományozásának szempontjából az MRK tagok 

minendkori munkáltatói a rendvédelem területétén működő munkáltatónak 

minősülnek. 

Az emlékérem neve: Rendvédelemért Emlékérem   

Az emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár. 

 

Az emlékérem kivitelezése: 

 

A Rendvédelemért Emlékérem 65 mm átmérőjű, művészi kivitelű bronz plakett. 

Előoldalán az MRK logója, hátoldalán középen a Rendvédelemért felirat, 

körülötte a MRK tagozatainak logója körben, babérkoszorúra helyezve, melyet 

kiegészít az emlékérem élén az adományozás éve és a sorszám. Az emlékérem 

névre szóló emléklappal, az előoldal kicsinyített másolatát megjelenítő 

kitűzővel, díszdobozban kerül átadásra. 
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Előoldal:      Hátoldal: 

                        
 

Az érmet tervezte: Szabó Géza ötvösmester. 

 

 

Az emlékérem odaítélésének szempontjai: 

 

Az MRK 2014. évtől kezdődően adományoz emlékérmet.  

A Rendvédelemért Emlékérem a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal bármely – az emlékérem alapításának céljával összhangban 

tevékenykedő – MRK tagjának (hivatásos állományú tag, rendvédelmi 

igazgatási alkalmazott, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr 

státuszú foglalkoztatottja) odaítélhető. 

 

A díjban MRK tagozatonként évente 1000 főnként – 500 fő fölött 1000 főre 

kerekítve - 1 személy részesülhet.  

 

Rendvédelemért Emlékérem adományozható továbbá a rendvédelem érdekében 

huzamos időn át kifejtett átlagon felüli munkát, támogató tevékenységet végző 

személynek vagy szervezetnek. Az ezen jogcímen odaítélhető emlékérmek 

száma évente maximum 20 db. 

 

Az emlékérem ismételten nem adományozható. 

 

Az emlékérem adományázása történő javaslattétel: 

 

A Rendvédelemért Emlékérem adományozására történő javaslatok 

benyújtásának határideje: minden év december elseje.  

 

Javaslatot tehetnek: a MRK Közgyűlésének tagjai.  
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A javaslatokat a MRK elnökéhez a MRK alelnökein keresztül kell eljuttatni 

írásos formában. A javaslatoknak tartalmaznia kell az érintett pontos nevét, 

elérhetőségének adatait, és a szakmai szempontoknak megfelelő ajánlást. Az 

adott tagozatra vonatkozó javaslatokat az adott tagozat vezetője (MRK alelnök) 

összesíti. A tagozatok az emlékérem odaítélésnek szempontjai alapján saját 

hatáskörben döntenek az általuk díjra javasolt személyekről. 

 

Az emlékérmek odaítéléséről szóló döntés: 

 

Az emlékérmek odaítéléséről – a MRK alelnökeinek előterjesztése alapján – a 

MRK Elnöksége dönt. 

 

Az emlékérmek átadása: 

 

Az emlékérem adományozása évente egyszer, minden tárgyévet követő év első 

Közgyűlésén, ünnepélyes keretek között történik. 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A Magyar Rendvédelmi Kar Közgyűlése a 2013. november 8. napján megtartott 

ülésén döntött a Rendvédelemért Emlékérem alapításáról. 

 

Jelen Alapító Okirat a Rendvédelemért Emlékérem Alapító Okiratának időközi 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a szervezet 2021. június 11. 

napján megtartott Közgyűlésén elfogadott szövege. A módosításokat jelen 

Alapító Okirat dőlt, vastag betűvel szedve tartalmazza. 

 

 

 

Budapest, 2021. június 11.  

 

 

  

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy 

elnök 
 


