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szám: ………/2020. MRK   

     

Jegyzőkönyv 

- kivonat –  

 

amely készült a Magyar Rendvédelmi Kar (székhely: 1145 Budapest XIV., Róna u. 124., 

nyilvántartási szám: 01-03-0000030) 2020. szeptember 10. napján 10.00 órai kezdettel 

megtartott Közgyűlésén. 
 

Helyszín: a Készenléti Rendőrség tanácskozó terme  

(1101 Budapest, Kerepesi út. 47-49.).  

Résztvevők:  

- MRK Közgyűlés tagjai a mellékelt tagozatonkénti jelenléti ív szerint 
 

- Egyéb közreműködők, meghívottak:  

Hegymegi Ildikó gazdasági vezető (Gazdasági vezető) 

Pach Dániel r. ftzls. MRK Iroda munkatárs (P.D.) 

Reiter László humánpolitikai szakértő 

 

Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök (Elnök): köszöntötte a megjelenteket.  

 

I. Napirendi pont előtt: 

 

Elnök: Tájékoztatást adott arról, hogy a Közgyűlésre szóló szabályszerűen kiküldött meghívó 

szerint a Közgyűlés megtartására eredetileg 2020. szeptember 11. napján 10.00 órakor 

Lakitelken került volna sor, azonban néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy a koronavírus 

járvány miatt a helyszínen nincs lehetőség a Közgyűlés megtartására. Emiatt értesítették a 

Közgyűlés tagjait és a munkáltató rendvédelmi szerveket a változásról, miszerint a Közgyűlés 

megtartására az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal 2020. szeptember 10. napján, 

10.00 órakor, Budapesten, jelen helyszínen kerül sor.  

 

Ismertette az Alapszabály alábbi rendelkezését: 

V.6.4. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és 

egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlésen jelen van a részvételre jogosultak legalább 

háromnegyede, és a Közgyűlés az Alapszabályban foglaltak szerint határozatképes a mellékelt 

jelentéti ívek szerinti 46 fővel. 
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Felhívta a figyelmet, hogy a jelenlévőknek határozniuk kell, hogy hozzájárulnak-e az ülés 

megtartásához, és a napirendi pontok megtárgyalásához. 

 

Felkérte Hegymegi Ildikó elnöki titkárságvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére, Hódi 

István nb. alezredes és Kucsera Miklós bv. alezredes urakat a jegyzőkönyv hitelesítőinek, 

valamint Nagy Herbert püőr. törzszászlós urat szavazatszámlálónak. 
 

Jelöltek a felkérést elfogadták. 

 

Ezt követően jelenlévő tagok – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 
 

1/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A tagok a Közgyűlés levezető elnökének Dobson Tibor tű. dandártábornok. elnököt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Hegymegi Ildikó MRK elnöki titkárságvezetőt, a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Hódi István nb. alezredest (alelnök, PNSZ Tagozat) és Kucsera Miklós bv. 

alezredest (BV Tagozat), szavazatszámlálónak Nagy Herbert püőr. törzszászlóst (NAV 

Tagozat) választják meg.” 

 

Elnök: ismertette az ülés napirendi pontjait. 

 

Napirend tervezet:  

1. Tájékoztató a Közgyűlés megváltozott napirendjének okáról, valamint a nem 

szabályszerűen összehívott ülés megtartásának és módosított napirendjének 

megszavazása. Továbbá egy új közgyűlési tagnak a mandátum igazolás átadása. 

Előadó: elnök 

2. Az MRK 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, 

amely eredetileg a pandémia miatt elhalasztott 2020. április 9-ei Közgyűlés napirendjén 

szerepelt - a FB véleményének ismertetésével - és szavazattól függő elfogadása (írásbeli). 

Előadó: elnök, gazdasági vezető, FB elnök 

3. A 2021. évi Munka- és költségvetési terv megtárgyalása és szavazattól függő elfogadása 

(írásbeli). 

Előadó: elnök, gazdasági vezető, FB elnök 

4. Az MRK Alapszabálya módosításának – az on-line közgyűlési határozathozatal 

lehetőségének megteremtése – megtárgyalása és szavazattól függő elfogadása (írásbeli). 

 Előadó: elnök, főtitkár  

5. Az MRK Országgyűlési Őrség (OGYŐ) Tagozatba az új alelnök megválasztása az 

OGYŐ Tagozat jelölése alapján (szóbeli). 

Előadó: elnök 

6. Az MRK Felügyelőbizottságába egy új tag megválasztása az OGYŐ Tagozat jelölése 

alapján (szóbeli). 

Előadó: FB elnök 

7. Az MRK Etikai Bizottságába egy új tag megválasztása a PNSZ tagozat jelölése alapján 

(szóbeli). 

Előadó: EB elnök 

8. Beszámoló az előző közgyűlést követő időszakról (szóbeli). 

Előadó: elnök 



3 

 

9. Tájékoztató a 2020. évi Munka- és költségvetési terv végrehajtásának időarányos 

helyzetről (szóbeli). 

Előadó: elnök, gazdasági vezető 

10. Tájékoztató a tagozatok létszámának és utánpótlásának helyzetéről, a Közgyűlés 

működőképességének biztosításáról a 2022. évi általános közgyűlési választásokig. 

(szóbeli) 

Előadó: elnök 

11. Egyebek, aktuális kérdések (pl.: a VI. Családi Nap, a 2020. évi Rendvédelemért 

Emlékérem átadása stb.). (szóbeli) 

Előadó: elnök 

12. Tájékoztató az MRK tagságának kialakított OTP kedvezményes szolgáltatásairól. 

Előadó: Pach Dániel r. ftzls. munkatárs, 

  

A Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásbeli anyagokat a közgyűlés előzetesen 

elektronikusan megkapta. 

 

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: 

 

2/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

 

„Jelenlévők hozzájárulnak az ülés megtartásához, és a napirendi pontok megtárgyalásához, 

a napirendi pontokat az elnök által előterjesztettek szerint elfogadják.” 

 

Ezt követően a jelenlévők rátértek a napirendi pontok megtárgyalására: 

 

Napirendi pontok megvitatása: 

. 

. 

. 

 

2. napirendi pont: Az MRK 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

megtárgyalása, amely eredetileg a pandémia miatt elhalasztott 2020. április 9-ei 

Közgyűlés napirendjén szerepelt - a FB véleményének ismertetésével - és szavazattól 

függő elfogadása (írásbeli). 

 

Elnök: az írásban megküldött anyaghoz további kiegészítés, javaslat a közgyűlésig nem 

érkezett, azt a MRK elnöksége az augusztus 26-ai ülésén elfogadásra javasolta a Közgyűlés 

részére. Megkérdezte, hogy az elmondottakhoz van-e bárkinek kérdése, vagy kiegészítése, 

javaslata? Felkérte a FB elnökét kiegészítésre. 

 

FEB elnök: a korábban megtörtént FEB ülésen tett javaslathoz további kiegészítést nem tesz. 

Nem volt további kérdés, hozzászólás. 
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Elnök: szavazásra tette fel a már elhangzott, MRK működéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Ezt követően a jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

 

3/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés az ügyvezető szerv MRK 2019. évi működéséről szóló beszámolóját 

elfogadja.” 

 

 

Elnök: felkérte Markovics György r. őrnagy urat, FB elnököt, hogy ismertesse a FB-nek a 

MRK 2019. évi működésével és gazdálkodásával kapcsolatos véleményét. A FB ellenőrzési 

jegyzőkönyve a közgyűlési tagok részére korábban megküldésre került. 
 

Markovics György r. őrnagy FB elnök: A FB az ellenőrzésén egy esetben talált eltérést, 

minden más esetben rendben találta a dokumentációkat, a felmerülő kérdésekre az illetékesek 

azonnali válaszokkal szolgáltak. A 2019. évi költségvetés megvalósult, a FB az ellenőrzést 

követően a kifogásolt 2.000,- Ft összeg korrekcióját követően, a módosított beszámolót 

elfogadásra javasolja.  
 

Elnök: szavazásra tette fel a MRK 2019. évi beszámoló közhasznúsági mellékletének 

elfogadását. 
 

Ezt követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

 

4/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés az MRK 2019. évi számviteli beszámolóját és annak mellékletét képező 

közhasznúsági jelentést 25 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 23 260 eFt mérleg főösszeggel 

elfogadja.” 

 

3. napirendi pont: A 2021. évi Munka- és költségvetési terv megtárgyalása és szavazattól 

függő elfogadása (írásbeli). 

 

Elnök: a Közgyűlés tagjai részére – amelyet az elnökség előzetes megtárgyalt és a közgyűlés 

részére elfogadásra javasolt – előzetesen megküldtük a 2021. évi költségvetési tervet és 

munkatervet, amelyhez annyi kiegészítést tett, hogy a Rendvédelmi Családi Nap 

megrendezését az elnökség az előző ülésén az elmaradt, ezévi rendezvény helyszínére, 

továbbra is Miskolcra javasolta, amelyhez kérte a tagozatok időpont javaslatát, amikor ez már 

aktuálissá válik. A munkatervhez hozzátette, hogy szükség esetén kiegészítésre kerülhet az 

aktuális feladatok, egyéb javaslatok miatt, ahogy az ebben az évben is megtörtént.  

A költségvetés és munkaterv elfogadása esetén az a BM felé benyújtásra kerül, hogy a 2021. 

évre időben rendelkezésre álljon a keret. 
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Jelezte azt is, hogy a közösségi programok a szakmai munka előtérbe helyezésével 

kerülhetnek megvalósításra, elsődleges szempont mindig a szakmai munkavégzéshez 

szükséges feltételek megteremtése, így a munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatások, 

valamint pl. az utazási és egyéb költségek biztosítása. 
 

Az elnök, valamint a gazdasági vezető tájékoztatása alapján a költségvetési terv egy tervezet, 

amelyet szükség szerint a következő, beszámoló elfogadására összehívott közgyűlés a tények 

figyelembe vételével változtathat, így azt elfogadásra javasolták.  

 

Elnök: Megkérdezte az FB elnökét, hogy van-e további kiegészítése a megküldött napirendi 

ponthoz kapcsolódó anyagokhoz. 
 

Markovics György (FB elnök): megkapták a pénzügyi / költségvetési tervet, további 

kiegészítésre javaslata nem volt, a FB véleménye szerint is pontos és részletes a költségvetési 

terv indoklása, részére nem érkezett kérés további ellenőrzésre vonatkozóan, a terveket 

elfogadásra javasolja a FB. 
 

Elnök: megkérdezte, hogy van-e további kérdés, javaslat? 
 

Ezt követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

 

5/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés az MRK 2021. évi Munka- és költségvetési tervét az előterjesztésben 

foglaltakkal egyezően elfogadta.” 

 

4. naprendi pont: Az MRK Alapszabálya módosításának – az on-line közgyűlési 

határozathozatal lehetőségének megteremtése – megtárgyalása és szavazattól függő 

elfogadása (írásbeli). 

 

Elnök: a Közgyűlés megkapta az írásbeli anyagot, amelyhez további észrevételt nem tett, 

azzal egyet értett. Megkérdezte. hogy van-e további kérdés, javaslat? 
 

Ezt követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

 

6/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés elfogadja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar Alapszabálya, a jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.” 

 

5. napirendi pont: Az MRK Országgyűlési Őrség (OGYŐ) Tagozatba az új alelnök 

megválasztása az OGYŐ Tagozat jelölése alapján (szóbeli). 

 



6 

 

Elnök: előzetesen ismertette az OGY Tagozat javaslatát, majd felkérte Juhász Krisztián ogy. 

főtörzszászlóst hozzászólásra: 

Juhász Krisztián: ismertette a változásokat, kettő főre csökkent a tagozat által delegált 

közgyűlési tagok létszáma, de a pandémia helyzet miatt még új tagot nem sikerült választani. 

Mivel a korábbi alelnök közgyűlési tagsága is megszűnt, jelezte, hogy az alelnöki jelölést 

elfogadja. 

Ezt követően a jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

 

7/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés Juhász Krisztián ogy. főtörzszászlóst 2020. szeptember 10. napjától az 

újonnan megválasztott MRK Közgyűlés megalakulásáig terjedő határozott időtartamra a 

Magyar Rendvédelmi Kar alelnökévé /Országgyűlési Őrség Tagozat/ választja.” 

 

6. napirendi pont: Az MRK Felügyelőbizottságába egy új tag megválasztása az OGYŐ 

Tagozat jelölése alapján (szóbeli). 

Elnök: előzetesen ismertette, hogy az OGY Tagozat az MRK Felügyelő Bizottságába Hopka 

Attila ogy. őrnagyot javasolja, figyelemmel arra, hogy a Tagozat által a bizottságba delegált 

korábbi tag közgyűlési tagsága megszűnt. 

Hopka Attila: a felkérést elfogadja  

Ezt követően a jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot: 

  

8/2020. (09. 10.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés Hopka Attila ogy. őrnagyot 2020. szeptember 10. napjától az újonnan 

megválasztott MRK Közgyűlés megalakulásáig terjedő határozott időtartamra a Magyar 

Rendvédelmi Kar felügyelőbizottsági tagjává /Országgyűlési Őrség Tagozat/ választja.” 

 

. 

. 

. 

Elnök: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés résztvevői egyéb napirendi ponti indítványt, 

javaslatot és észrevételt nem tettek, megköszönte a részvételt és a hatékony munkát, majd az 

ülést lezárta. 

Jegyzőkönyv lezárva: 11.50 órakor 

k.m.f. 

 


