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szám: ………/2016. MRK
Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Rendvédelmi Kar (székhely: 1145 Budapest XIV., Róna u. 124.,
nyilvántartási szám: 01-03-0000030) 2016. április 6. napján megtartott Közgyűlésén.
Helyszín: Belügyminisztérium, Márvány Aula
1051 Budapest, József Attila. u. 2-4.
Az ülés kezdetének időpontja: a Rendvédelemért Emlékérem elismerések átadását és az azt
követő ünnepi állófogadást követően 12.00 óra
Résztvevők:
- MRK Közgyűlés tagjai a mellékelt tagozatonkénti jelenléti ív szerint
- Egyéb közreműködők, meghívottak:
Hegymegi Ildikó gazdasági vezető
Pach Dániel r. ftzls. MRK Iroda munkatárs
Molnárné Bitter Krisztina MRK Iroda munkatárs
dr. Kálmán Adrienn MRK jogász
Reiter László humánpolitikai szakértő
Boroczki Erika Mária és Rumpler Erzsébet könyvelők
Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök (Elnök): köszöntötte a megjelenteket.
I. Napirendi pont előtt:
Elnök: Megállapította, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, és az
Alapszabályban foglaltak szerint határozatképes a mellékelt jelentéti ívek szerinti 47 fővel.
Ezt követően jelenlévő tagok – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:
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1/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„A tagok a Közgyűlés levezető elnökének Dobson Tibor tű. ddtbk. elnököt,
jegyzőkönyvvezetőnek Molnárné Bitter Krisztinát, az MRK Iroda munkatársát, a
jegyzőkönyv hitelesítőinek Hódi István nb. alezredest (alelnök, PNSZ Tagozat) és Horváth
László ogy. ezredest (alelnök OGY Őrség Tagozat), szavazatszámlálóknak Hegymegi
Ildikót, az MRK gazdasági vezetőjét és Pach Dániel r. főtörzszászlóst, az MRK Iroda
munkatársát választják meg.”
Elnök: ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Az MRK Közgyűlését érintő személyi változások;
2. Az ügyvezető szerv 2015. évi éves beszámolója (beszámoló a MRK 2015. évi szakmai
és társadalmi tevékenységéről, illetve az előző közgyűlést követő időszakról);
3. Az MRK 2015. évi gazdasági, pénzügyi beszámolója az FEB Elnök álláspontjának
ismertetésével;
4. Alapszabály-módosítás;
5. A 2016. évi II. Rendvédelmi Családi Nap előkészítése és programja, illetve
költségvetése;
6. Egyebek;
A Közgyűlés tagjai részéről a Közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban egyéb javaslat
nem érkezett.
Jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozták az alábbi határozatot:
2/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„Jelenlévők a napirendi pontokat az előterjesztettel egyezően elfogadják.”
Ezt követően a jelenlévők rátértek a napirendi pontok megtárgyalására:
II.

Napirendi pontok megvitatása

1. napirendi pont: Az MRK Közgyűlését érintő személyi változások
Elnök: Tájékoztatta a közgyűlési tagokat, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatali Tagozatban,
Sági Károly pü. százados mandátuma – szolgálati viszonyának megszűnése folytán –
megszűnt, helyette az MRK Közgyűlés NAV tagozatának új közgyűlési tagja – a Közgyűlés
tagjainak választása során elért szavazatszámok alapján – Povazsán Nándor pü. őrnagy.
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Povazsán N.: Röviden bemutatkozott a Közgyűlés tagjainak. Reményét fejezte ki a jövőbeni
munkája eredményességét illetően.
Elnök: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozatnál
Magyar Lászlóné nb. ftzls. asszony mandátuma – szolgálati viszonyának megszűnése folytán
– megszűnt, helyette az MRK Közgyűlés PNSZ Tagozat új közgyűlési tagja – a Közgyűlés
tagjainak választása során elért szavazatszámok alapján – Dürgő Magdolna nb.
főtörzszászlós asszony.
Dürgő M.: Röviden bemutatkozott a Közgyűlés tagjainak. Reményét fejezte ki a jövőbeni
munkája eredményességét illetően.
Ezt követően megbízólevelek átadására került sor Povazsán Nándor pü. őrnagy és Dürgő
Magdolna nb. főtörzszászlós részére.
Elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az MRK Alapszabályának az új Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseivel való összhangba hozatali kötelezettségből adódóan az MRK
vezetői tisztségviselői (elnök, alelnökök) az MRK-ban más tisztséget nem tölthetnek be.
Figyelemmel arra, hogy Pásztor Árpád pü. őrnagy, NAV tagozati alelnök az Etikai
Bizottságnak is tagja volt, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Pásztor Árpád
lemondott az Etikai Bizottságban betöltött tisztségéről.
Dr. Búza L.: Ismertette a NAV Tagozatot érintő személyi változásokat.
A NAV Tagozattal történt előzetes egyeztetés alapján a Tagozat Povazsán Nándor pü.
őrnagyot kívánja az Etikai Bizottság tagjai közé delegálni. Előadta továbbá, hogy a NAV
Tagozat döntése alapján az Etikai Bizottságba Pásztor Árpád pü. őrnagy helyére Nagy
Csaba pü. alezredest kívánják delegálni.
A személyváltozásokra tekintettel szavazásra kéri fel a Közgyűlés tagjait.
Jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:
3/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Povazsán Nándor pü. őrnagyot /NAV Tagozat/ és Nagy Csaba pü. alezredest
az MRK Etikai Bizottságának tagjává választja.”

2. napirendi pont: Az ügyvezető szerv 2015. évi éves beszámolója (beszámoló a MRK
2015. évi szakmai és társadalmi tevékenységéről, illetve az előző közgyűlést követő
időszakról)
Elnök: Röviden ismertette az 2015. évi tevékenységről szóló beszámolót. Az összefoglaló a
közgyűlési tagok részére előzetesen megküldésre került. Felkérte a tagozatokat, hogy az MRK
tevékenységének fejlesztésével, hatékonyságának növelésével kapcsolatos további
javaslataikat és elképzeléseiket elektronikusan küldjék meg az MRK Elnöksége részére.
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3. napirendi pont: Az MRK 2015. évi gazdasági, pénzügyi beszámolója a FEB Elnök
álláspontjának ismertetésével.
Gazd.vez.: Ismertette az MRK gazdasági helyzetét, részletezte a 2015. évi pénzügyi
teljesítéseket, illetve a költségvetés alakulását. Felkérte Kiss János FEB elnököt a gazdasági,
pénzügyi beszámolóval kapcsolatos FEB vélemény ismertetésére.
Kiss J.: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a jelenlévőket. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a
Felügyelőbizottság a pénzügyi ellenőrzései során mindent rendben talált. A részletes főkönyvi
kivonat áttekintése és a könyvelőkkel történt egyeztetés alapján megállapította, hogy az MRK
a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét, amely szerint az MRK 2015. évi mérleg szerinti eredménye: 2.047
eFt, mérleg főösszege: 25.505 eFt, melyet elfogadásra javasol.
Észrevételezte és kérte a Tagozatokat, hogy a leadott számlák mellé minden esetben
készítsenek táblázatot a rendezvények kiadásairól, figyeljék pontosan az anyagi kereteiket,
valamint felhívta a tagok figyelmét, hogy az anyagi támogatásokat a tagozatvezetőktől
(alelnökök) kell kérni.
Ezt követően jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi
határozatokat:

4/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés az ügyvezető szerv MRK 2015. évi működéséről szóló beszámolóját
elfogadja.”
5/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés az MRK 2015. évi számviteli beszámolóját és annak mellékletét képező
közhasznúsági jelentést 2.047 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 25.505 eFt mérleg
főösszeggel elfogadja.”
4. napirendi pont: Alapszabály-módosítás
dr. K.A: Tájékoztatta a Közgyűlés tagjait arról, hogy a Fővárosi Törvényszék 2016. március
18-i végzésével jóváhagyta az MRK 2015. november 20-i Közgyűlésén elfogadott
Alapszabály-módosítását, ezáltal az MRK eleget tett az Alapszabály és az új Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseinek összhangba hozatalára vonatkozó törvényben előírt
kötelezettségének.
Előadta, hogy az Alapszabály újabb módosítását a Becsületbíróság működésének és
eljárásának 2016. január 1. napjával történt hatályba lépése indokolja. A napirendi ponthoz
kapcsolódó előterjesztés a Közgyűlés tagjai számára előzetesen kiküldésre került. Ismertette
az Alapszabály-módosításra vonatkozó – előterjesztés szerinti – javaslatot.
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A Közgyűlés tagjai a módosítási javaslatokat részletesen megvitatták, majd – nyílt,
kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az
alábbi határozatot:egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi
határozatot:
6/2016. (IV.06.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés elfogadja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar Alapszabálya az alábbiak szerint
módosításra kerüljön:
Az Elnökség hatáskörét érintően az Alapszabály VI.3. pont t) alpontja:
„ t)

ellátja a jogszabályban, az MRK szabályzataiban és a Közgyűlés által részére
meghatározott egyéb feladatokat.”

Az Elnökség működését szabályozó VI. fejezet kiegészül az ülés tartása nélküli
határozathozatalra vonatkozó szabályokkal:
„Ülés tartása nélküli határozathozatal
VI. 11.1. Ha azt az ügy sürgőssége indokolja, az Elnökség ülés tartása nélkül is határozhat.
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét az Elnök írásban közli az Elnökség tagjaival
akként, hogy az Elnökség szavazásra jogosult tagjai a határozattal kapcsolatos
álláspontjukat megfelelően kialakíthassák. Az Elnökség tagjai szavazatukat írásban, a
tervezet kézhezvételétől számított kettő napon belül adják meg.
VI.11.2. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről az Elnökség
tagjait az utolsó szavazat beérkezését követő egy napon belül az Elnök írásban tájékoztatja.
VI.11.3. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, az Elnökség ülését a határozat-tervezet
megtárgyalására össze kell hívni.
VI.11.4. Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött
értesítést, határozat-tervezetet és szavazatot is.”
Az Etikai Bizottság feladatkörének kiegészítése a jogszabályban és az MRK szabályzataiban
meghatározott feladatok ellátásával:
„VII.8.1. Az EB feladata:
a) Etikai Szabályzatban kidolgozza az MRK tagságára vonatkozó etikai szabályokat és
kialakítja az etikai eljárás rendszerét,
b) lefolytatja az etikai eljárásokat,
c) ellátja a jogszabályban, MRK szabályzataiban részére meghatározott egyéb feladatokat,
d) beszámol évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről a Közgyűlésnek.
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VII.8.2. Az EB etikai eljárásokkal kapcsolatos hatáskörének részletszabályait, valamint
eljárási rendjét az Etikai Szabályzat és az Etikai Eljárási Szabályzat tartalmazza.”
A bizottságok ülés tartása nélküli határozathozatalára vonatkozó rendelkezések összhangba
hozatala az Elnökség – fentiek szerint elfogadott – ülés tartása nélküli határozathozatalára
vonatkozó szabályokkal:
„VII.2. Ha azt az ügy sürgőssége indokolja, a bizottság ülés megtartása nélkül is határozhat.
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat
írásban, a tervezet kézhezvételétől számított kettő napon belül adják meg. A szavazás
eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a bizottsági tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követő egy napon belül a bizottság elnöke írásban tájékoztatja. Ha bármelyik
bizottsági tag kéri, a bizottság ülését a határozat-tervezet megtárgyalására össze kell hívni.
Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött értesítést,
határozat-tervezetet és szavazatot is.”
Záró rendelkezések kiegészítése a Hszt.-re történő utalással:
„XII.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a
2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.”

5. napirendi pont: A 2016. évi II. Rendvédelmi Családi Nap előkészítése és programja,
illetve költségvetése
Andráska Attila tű. főhadnagy és Asztalos Zoltán r. alezredes részletes tájékoztatást adott a
2016. évi II. Rendvédelmi Családi Nap tervezett programjáról és költségvetéséről.

7. napirendi pont: Egyebek
Elnök: Rövid tájékoztatást adott a rendvédelmi életpálya-modellről. Hangsúlyozta, hogy az
életpálya-modell kidolgozásában, a szakmai javaslatok megfogalmazásában az MRK
kiemelkedő szerepet játszott. A Magyar Rendvédelmi Kar életpálya-modellel kapcsolatos
további feladatai a kormányzati döntések függvényében alakulnak.
Előadta, hogy 2016. második félévének fő feladata a 2017. évi választásokra való felkészülés,
amelyhez szakmai javaslatok megfogalmazását és kidolgozását kérte.
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Elnök: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés résztvevői egyéb napirendi ponti indítványt,
javaslatot és észrevételt nem tettek, megköszönte a részvételt és a hatékony munkát, majd
lezárta az ülést.
Jegyzőkönyv lezárva: 13:45 órakor
k.m.f.

Dobson Tibor tű. dandártábornok
elnök

Molnárné Bitter Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Horváth László ogy. ezredes

Hódi István nb. alezredes

