A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
A Magyar Rendvédelmi Kar Közgyűlése – a Magyar Rendvédelmi Kart, mint köztestületet
létrehozó 1996. évi XLIII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény [a
továbbiakban Hszt.] felhatalmazása alapján – a Magyar Rendvédelmi Kar Választási
Szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg:

I. Általános rendelkezések
1. Az MRK Közgyűlésének tagjai általános, egyenlő választójog alapján, öt évre, titkos
szavazással kerülnek megválasztására.
2. A jelen Szabályzatban foglaltak szerint az MRK valamennyi tagja részt vehet a közgyűlési
tagok választásában, továbbá – amennyiben a Hszt. 301. §. (2) bekezdésben foglalt kizáró ok
nem áll fenn, és megfelel a Hszt. 303. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek vagy nem esik
azok korlátozása alá – közgyűlési tagnak választható.
3. A választáson minden szavazásra jogosult a Hszt. 301. § (4) bekezdésben, illetve jelen
szabályzat 35. pontjában meghatározottak szerinti létszámra szavazhat, minden szavazat
egyenlő.
II. Bizottságok
4. Az MRK Közgyűlése a választások előkészítése és lebonyolítása céljából, a szükséges
feladatok koordinálása érdekében saját tagjai sorából Választási Bizottságot, valamint Jelölőés Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, a választás kitűzött időpontját megelőzően
legalább hatvan nappal. A bizottságokat úgy kell létrehozni, hogy abban a tagozatok arányos
képviselete – lehetőség szerint – biztosított legyen.
5. A Választási Bizottság hét tagból (tagozatonként egy-egy tag és a főtitkár), a Jelölő- és
Szavazatszámláló Bizottság tizenegy tagból (tagozatonként kettő-kettő tag, illetve az
Országgyűlési Őrség tagozat részéről egy tag) áll. A bizottságok saját tagjai közül elnököt
választanak. Döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák.
6. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában – az 5. pontban rögzítettek céljából
– az Információs Hivatalnál, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál (a továbbiakban: Hivatal) hivatalonként külön Választási Bizottság, valamint
Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban együtt: hivatali bizottságok) kerül
létrehozásra.
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7. A 6. pont szerinti hivatali bizottságok – az elnökkel együtt – legalább három tagból állnak,
akiket az MRK Választási Bizottsága Hivatalt képviselő tagjának javaslatára a Hivatal
főigazgatója jelöl ki. A hivatali bizottságok működésére és a döntéshozatalra az 5. pontban
foglaltak megfelelően irányadók.
8. Az MRK Közgyűlése egyedi esetekben ideiglenesen is alakíthat választási bizottságot (a
továbbiakban: IVB). IVB az alábbi esetekben alakítható:
- ha a Hszt. változása szükségessé teszi;
- a közgyűlési tagság megszűnése esetén, ha a kieső közgyűlési tag tagozatán belül bármely
oknál fogva nincs lehetőség az MRK Közgyűlés tagjainak választása során elért
szavazatszámok alapján soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt közgyűlési taggá
válására, és ezáltal a Közgyűlés törvényes működése kizárólag az érintett tagozaton belüli
időközi közgyűlési választásokkal biztosítható;
- az Elnökséghez a közgyűlést megelőzően ideiglenes választással kapcsolatosan – az MRK
Alapszabálya V.6.3.1. pontjában meghatározottak szerint – előterjesztett javaslat alapján.
8.1 Amennyiben IVB felállításra kerül sor, abban az esetben az IVB feladata a 9. pontban
felsoroltak végrehajtása a választási szabályzat rendelkezései alapján.
8.2. Az IVB megalakításával egyidejűleg a Közgyűlés Ideiglenes Jelölő- és
Szavazatszámláló Bizottságot (a továbbiakban: IJSZB) is létrehoz. Az IJSZB feladata a 11.
pontban felsoroltak végrehajtása a választási szabályzat rendelkezései alapján.
8.3. Az időközi választásra a Választási Szabályzat általános rendelkezései megfelelően
alkalmazandók.

9. A Választási Bizottság feladata:
a) szavazólapok elkészíttetése,
b) a jelöléssel kapcsolatos kifogások elbírálása a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
tagozata kivételével,
c) a választás koordinálása, a választások tisztaságának biztosítása,
d) a választás eredményének megállapítása,
e) a választásokkal kapcsolatos kifogások elbírálása a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
tagozata kivételével, az MRK Közgyűlés megalakulásáig.
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10. A Hivatali Választási Bizottság feladata:
a) a Hivatal adatszolgáltatása alapján a választói névjegyzék összeállítása, amelyet – az
esetleges változások miatt – a választások kezdő napját megelőző ötödik napig aktualizálni
kell,
b) szavazólapok elkészíttetése és hitelesítése,
c) a jelöléssel kapcsolatos kifogások elbírálása,
d) a választás lebonyolítása,
e) a választás – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata adott hivatalra vonatkozó –
részeredményének megállapítása,
f) a választásokkal kapcsolatos kifogások elbírálása az MRK Közgyűlés megalakulásáig.
11. A Jelölő-és Szavazatszámláló Bizottság feladata:
a) az ajánló szelvények és a szavazóurnák elkészíttetése,
b) az ajánlások érvényességével kapcsolatos kifogások vizsgálata, az érvénytelen ajánlások
kizárása és a szelvényeknek a Választási Bizottsághoz történő továbbítása, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata kivételével,
c) a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata
kivételével – a Választási Bizottsághoz történő továbbítása,
d) a választások vagy annak egy része elleni megalapozott kifogás esetén a szavazatok
újraszámlálása és összesítése.
12. A Hivatali Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság feladata:
a) az ajánló szelvények kibocsátása és összegyűjtése,
b) az ajánlások érvényességének vizsgálata, az érvénytelen ajánlások kizárása és a
szelvényeknek a hivatali választási bizottsághoz történő továbbítása,
c) a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak a hivatali választási bizottsághoz történő továbbítása,
d) a szavazóurnák választásra való előkészítése és ellenőrzése,
e) a szavazásra jelentkezők részére szavazólap biztosítása,
f) a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása és
összesítése,
g) a szavazás során emelt kifogások közlése a hivatali választási bizottsággal.
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13. A választásra kijelölt helyszíneken a Választási Bizottság munkáját legalább három fő
választási biztos, a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság munkáját legalább három fő jelölőés szavazatszámláló biztos (a továbbiakban együtt: biztosok) segíti. (Hivatali bizottságok és
biztosok a továbbiakban együtt: helyi választási szervek).
14. A Választási Biztos feladata:
a) a rendvédelmi szerv adatszolgáltatása alapján a választói névjegyzék összeállítása, amelyet
– az esetleges változások miatt – a választások kezdő napját megelőző ötödik napig
aktualizálni kell,
b) szavazólapok hitelesítése,
c) a választás lebonyolításában való részvétel,
d) a választásokkal kapcsolatos kifogások továbbítása a Választási Bizottság részére.
15. A Jelölő-és Szavazatszámláló biztos feladata:
a) az ajánló szelvények kibocsátása és összegyűjtése,
b) az ajánlások érvényességének vizsgálata, az érvénytelen ajánlások kizárása és a
szelvényeknek a Választási Bizottsághoz történő továbbítása,
c) a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak a Jelölő-és Szavazatszámláló Bizottsághoz történő
továbbítása,
d) a szavazóurnák választásra való előkészítése és ellenőrzése,
e) a szavazásra jelentkezők részére szavazólap biztosítása,
f) a szavazás befejezését követően az urnák felnyitása, a szavazatok összeszámlálása, és
összesítése,
g) a szavazás során emelt kifogások közlése a Választási Bizottsággal.
16.1. A biztosok a tagozat szerinti rendvédelmi szerv személyügyi, valamint jogi és
adminisztrációs/hivatali szakterületének felkért munkatársai, akiknek megbízólevelét az MRK
elnöke bocsátja ki.
16.2. Nem lehet a helyi választási szerv tagja az MRK választásokon jelöltként induló
személy és annak hozzátartozója.
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III. A MRK Közgyűlés tagjainak megválasztása
17. Az MRK Közgyűlés ötvenhárom tagja – a 18. pontban meghatározott eltéréssel – olyan
módon tevődik össze, hogy az MRK tagok saját tagozatukból kikerülő tíz-tíz tag, illetve az
Országgyűlési Őrség részéről három tag megválasztására jogosultak.
18. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata esetében a tíz főből négy főt a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, három főt az Alkotmányvédelmi Hivatal, három főt az
Információs Hivatal személyi állománya választ saját MRK tagjai közül.
Jelölés
19. MRK Közgyűlési tagjelöltté válik az a hivatásos állományú személy vagy a rendvédelmi
igazgatási alkalmazott, aki rendelkezik az adott tagozat létszáma egy százalékának, illetve a
Rendőrség tagozat esetében legalább háromszáz, az Országgyűlés Őrség tagozat esetében
legalább húsz – a jelölttel megegyező tagozatba tartozó MRK tag - ajánlószelvényen
összegyűjtött érvényes ajánlásával, és nyilatkozott a jelölés elfogadásáról, valamint arról,
hogy nem állnak fenn vele szemben a Hszt. 301. § (2), valamint 305. § (3) bekezdésében
megjelölt kizáró okok, illetve MRK tisztségviselővé történő megválasztása esetén a Hszt. 305.
§ (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okot a megválasztásától számított 15 napon belül
megszünteti. A tagozat létszámának megállapításánál a rendvédelmi szerv adatszolgáltatása
az irányadó.
20. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében az ajánlószelvények elektronikus úton
kerülnek az MRK tagok részére eljuttatásra. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. vezénylés,
illetmény nélküli szabadság miatt), akkor az ajánlószelvényt papír alapon kell az érintett
MRK tagok részére eljuttatni.
21. Az ajánlószelvénynek tartalmaznia kell
a) a választás célját,
b) a képviselni kívánt tagozatot,
c) az ajánlott és az ajánló személy alábbi adatait:
- családi és utónév,
- cím (pl. doktor)
- hivatásos állományú esetében rendfokozat, szolgálati hely és szervezeti elem,
valamint szolgálati beosztás (munkakör) megnevezését,
- rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a munkáltató megnevezését és
szervezeti egységét/elemét, valamint munkakörének megnevezését,
d) az ajánlás dátumát és az ajánló személy saját kezű aláírását.
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22. Az ajánlószelvény mintáját az 1. melléklet tartalmazza.
23. Ajánlást gyűjteni a kitűzött választás időpontját megelőző negyvenedik naptól a választás
időpontját megelőző huszadik napig lehet. Ajánlást gyűjteni a jelölt személyesen és képviselő
útján is jogosult. Az ajánló személy csak egy tagjelöltre adhatja le ajánlását, az ajánlás nem
vonható vissza.
23.1. Amennyiben a 23. pont szerinti időszak lezárultát követően valamely tagozatot
érintően a tagjelöltek (19. pont) létszáma nem éri el a Hszt.-ben az adott tagozatra
meghatározott létszámot (35. pont), az érintett tagozat(ok) vonatkozásában a Választási
Bizottság által meghatározott tíz nap időtartamra újra megnyílik a jelölési időszak, és ezzel
az ajánlószelvények gyűjtésének lehetősége (póteljárás).
23.2. A 23.1. pont alkalmazása a 23. pont szerint megszerzett tagjelöltséget (19. pont) nem
érinti, azonban a póteljárás során az érintett tagozat(ok) tagjelöltjei is jogosultak további
ajánlószelvények gyűjtésére. A tagjelöltek névsora a póteljárás és a 23. pont szerinti időszak
alatt megszerzett érvényes ajánlások együttes száma alapján kerül összeállításra.
23.3. A 23.1. pont alkalmazása esetén az MRK Elnöksége – a Választási Bizottság javaslata
alapján – a póteljárással érintett tagozat(ok) vonatkozásában külön határozatban dönt – az
eredetileg kitűzött választás időpontjától eltérő – szavazás végrehajtásának időszakáról (26.
b.a. pont).”
24. Érvénytelen
a) az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adnak le,
b) az az ajánlás, amit hiányos adattartalommal (21.) pont vagy a 23. pontban meghatározott
határidőn túl adnak le,
c) az az ajánlás, amelyen az ajánló személye olvashatatlan adatszolgáltatás vagy egyéb ok
miatt hitelt érdemlően nem azonosítható,
d) az ajánló személy részéről
d.a.) ugyanazon ajánlott személyre leadott többszöri ajánlás,
d.b.) több ajánlott személyre leadott ajánlás.
25. A tagjelöltek (19. pont) névsorát a rendvédelmi szerv intranetes hálózatán, a szervezeti
egységek/elemek hirdetőtábláin, illetve a helyben szokásos egyéb módón a választás
befejezéséig közzé kell tenni, majd azt követően onnan el kell távolítani.
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A választás lebonyolítása
26. Az MRK Elnöksége határozatban dönt
a) a választás kezdő időpontjáról,
b) a Hszt. hatálya alá tartozó szervek létszámára és sajátosságaira tekintettel – a rendvédelmi
szervek állásfoglalását is figyelembe véve –
b.a.) a választás helyszínének/helyszíneinek kijelöléséről,
b.b.) a szavazás végrehajtásának időszakáról.
27. A választás tagozatonként történik.
28. A Választási Bizottság és a hivatali választási bizottság a szavazás kezdetének időpontja
előtt legalább tíz munkanappal gondoskodik a választás időpontjának/időpontjainak és
helyszínének/helyszíneinek a helyben szokásos módon (belső intranet, elektronikus körlevél,
hirdetőtábla stb.) történő közzétételéről. A szolgálati helyről időszakosan távollévők
(vezénylés, szabadság, betegszabadság/betegállomány) választásról történő tájékoztatását
levélben kell biztosítani.
29. A választás legalább egy, maximum hét, egymást követő napon történhet. A szavazásra a
szolgálati helyek sajátosságaihoz igazodóan legalább napi négy órát kell biztosítani.
30. A választás időtartama alatt a tagozat szerinti rendvédelmi szerv központjában is kell
szavazási lehetőséget biztosítani.
Szavazás
31. Minden szavazóhelyiségben a szavazás céljára egy vagy több urnát kell felállítani. Az
urnát úgy kell lezárni, hogy azokból a szavazólapokat a zár felnyitása és a pecsét feltörése
vagy az urna szétszedése nélkül eltávolítani ne lehessen. Az urnák állapotát a szavazás
megkezdése előtt meg kell vizsgálni és a vizsgálat eredményét a választási jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni.
32. Több választási nap esetében az urna elzárásáról, más anyagoktól elkülönítetten történő,
zárt lemezszekrényben való tárolásáról a helyi választási szerv gondoskodik.
33. A szavazás a 2. melléklet szerinti szavazólapokkal történik. A szavazólapon – a 35.
pontban foglalt kivétellel – fel kell tüntetni a tagozat valamennyi jelöltje nevét ABC sorrend
szerint. A kitöltetlen szavazólapokat a hivatali választási bizottság tagja vagy a választási
biztos aláírásával hitelesíti. A szavazólapokat sorszámmal vagy egyéb – egyedi azonosításra
alkalmas módon – megjelölni nem lehet.
34. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata szavazólapján csak az adott Hivatal
állományába tartozó jelölteket lehet szerepeltetni.
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35. A választásra jogosult a szavazólapon feltüntetett jelöltek közül a Hszt.-ben tagozatonként
meghatározott létszámra – 10-10 főre (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagozata a 18.
pontban meghatározottak szerint választ saját MRK tagjai közül), illetve az Országgyűlési
Őrségnél 3 főre – szavazhat érvényesen. A szavazat akkor is érvényes, ha az MRK tag nem a
tagozat szerinti (maximális) lehetséges létszámú jelöltre, hanem annál kevesebbre szavaz.
36. A Választási Bizottság a választói névjegyzékben feltüntetett létszámon felül a választásra
jogosultak tíz százalékának megfelelő számú szavazólapot juttat el a szavazás helyszínén
közreműködő hivatali választási bizottságnak vagy választási biztosnak, aki azt – szoros
elszámolás mellett – átadja hivatali jelölő- és szavazatszámláló bizottságnak vagy a jelölő- és
szavazatszámláló biztosnak.
37. A szavazás helyszínén a helyi választási szervek három tagjának együttes jelenléte
szükséges.
38. A hivatali jelölő- és szavazatszámláló bizottság vagy a jelölő- és szavazatszámláló biztos
a szavazásra jelentkező választónak a személyazonosság – szolgálati, munkáltatói vagy
személyazonosító igazolvánnyal történő – igazolását és a választói névjegyzékben való
feltüntetés ellenőrzését követően adja át a szavazólapot. A szavazás lezárását követően a fel
nem használt szavazólapokat a hivatali választási bizottság elnöke vagy a választási biztos
darabszám szerint veszi vissza és ezek darabszámát jegyzőkönyvben rögzíti.
39. Érvénytelen a szavazat, ha
a) nem az érvényes szavazólapon adták le,
b) a szavazólapot áthúzták,
c) az alkalmazott jelölésből nem állapítható meg egyértelműen, hogy mely jelöltre adták le a
szavazatot.
d) a szavazólapon a 35. pontban meghatározottaknál több személyt jelöltek meg.
A választás eredményének megállapítása
40. A szavazás lezárása után a hivatali a jelölő- és szavazatszámláló biztos ellenőrzi az urnák
sértetlenségét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítése után azokat felbontja. Az
esetlegesen megsérült szavazóurnákról jegyzőkönyvet vesz fel, az abban leadott szavazatokat
az eredmény megállapításánál nem lehet figyelembe venni. A szavazás eredményének
megállapítására a szavazatok legalább kétszeri megszámlálását követően kerülhet sor.
41. A 40. pontban felsorolt feladatok végzése során a helyi választási szervek három tagjának
együttes jelenléte szükséges.
42. A választás során használt jegyzőkönyvek mintáját a 3-5. melléklet tartalmazza.
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43. A hivatali választási bizottság vagy a választási biztos az előzőek szerint megállapított
részeredményt tartalmazó, hitelesített jegyzőkönyvet elektronikus úton, soron kívül továbbítja
a Választási Bizottság részére, aki a tagozat összes részeredményének beérkezését követően
azt összesíti és megállapítja a választás végeredményét.
44. Az MRK Közgyűlésének tagjai – a 17-18. pontban meghatározott létszámok
figyelembevételével, tagozatonként – a legtöbb szavazatot elért jelöltek lesznek.
45. Szavazategyenlőség esetén az a jelölt szerez mandátumot, aki több érvényes ajánlással
rendelkezett.
IV. A választás lezárása
46. A választás lefolytatásáról az MRK Választási Bizottság Elnöke jegyzőkönyvet készít és
azt – az MRK Választási Bizottság tagjaival együtt – aláírja. A mandátumot szerzett jelölteket
az MRK Közgyűlés tagjává történt megválasztásukról az MRK Választási Bizottság elnöke
írásban értesíti.
47. Az MRK Választási Bizottság elnöke az MRK Közgyűlés alakuló ülésén jelentést tesz a
választásról és a jegyzőkönyvet az MRK Közgyűlés rendelkezésére bocsátja, majd a választás
eredményét az MRK Közgyűlésének kihirdeti.
48. A szavazásban részt vett tagok névjegyzékét, az ajánlószelvényeket és a szavazólapokat a
választást követő 120 nap elteltével meg kell semmisíteni, kivéve, ha a választással
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul. Ebben az esetben a választási iratokat a jogorvoslati
eljárás jogerős befejezéséről szóló döntés kézhezvételét követő 5 nap elteltével kell
megsemmisíteni. A jegyzőkönyveket az MRK Közgyűlési tagjai mandátumának lejártáig kell
megőrizni.
49. A polgári nemzetbiztonsági tagozat esetében a 48. pontban rögzített iratok őrzéséről a
Hivatal személyügyi szerve gondoskodik.
50. A választás eredményéről 8 munkanapon belül az MRK Elnöke jelentést tesz a
rendészetért felelős miniszternek, illetve a NAV Tagozatot érintően a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt irányító miniszternek, egyidejűleg megküldi a választás eredményét rögzítő
jegyzőkönyvet is.

V. Jogorvoslatok
51. A választói névjegyzékbe történt jogellenes felvétel, bármely MRK tag kihagyása vagy
téves felvétele miatt az érdekelt az MRK Választási Bizottságánál annak észlelésétől számított
két munkanapon belül kifogással élhet. A jelöléssel és választással kapcsolatos kifogást úgy
kell benyújtani, hogy legkésőbb a sérelmezett szabálysértés elkövetésének észlelésétől
számított kettő munkanapon belül megérkezzen az illetékes helyi választási szervhez.
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52. Az MRK Választási Bizottság, illetve a Hivatali Választási Bizottság a jelöléssel és a
választásokkal kapcsolatos, valamint az 51. pont szerinti kifogást a kifogás (Hivatali)
Választási Bizottsághoz történő beérkezésétől számított három munkanapon belül köteles
kivizsgálni, amelynek eredményeként a kifogásnak határozatával helyt ad vagy azt elutasítja.
Az MRK tagja a (Hivatali) Választási Bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételét
követő kettő munkanapon belül jogorvoslattal élhet az MRK Elnökségénél.
53. Az MRK Elnöksége az 52. pont szerinti fellebbezést a beérkezéstől számított három
munkanapon belül köteles kivizsgálni és határozatot hozni. Az MRK Elnöksége a (Hivatali)
Választási Bizottság kifogás tárgyában hozott határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja.
Az MRK Elnöksége határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
VI. Záró rendelkezések
53.1 Amennyiben az MRK Választási Bizottság vagy Hivatali Választási Bizottság tagját,
tagjának hozzátartozóját vagy szolgálati alá-, illetve fölérendeltségébe tartozó személyt érintő
jelöléssel vagy választással kapcsolatos kifogás kérdésében jár el, az érintett tag az eljárásból
ki van zárva.
53.2 Amennyiben az MRK Elnöksége tagját, tagjának hozzátartozóját, vagy szolgálati alá-,
illetve fölérendeltségébe tartozó személyt érintő jelöléssel vagy választással kapcsolatos
kifogás kérdésében jár el, az érintett tag az eljárásból ki van zárva.
54. Jelen szabályzat alkalmazásában
- hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa;
- rendvédelmi szerven a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a rendvédelmi szerv hivatásos
állományú tagján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottját is
érteni kell.
55. Ezen szabályzat 2013. június 01-én lép hatályba.
56. A Választási Szabályzat megismerését minden MRK tag számára lehetővé kell tenni. A
Választási Szabályzatot az MRK hivatalos honlapján elérhetővé kell tenni.
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Záradék:
Jelen Szabályzat az MRK Választási Szabályzatának időközi módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, a szervezet 2021. november 5. napján megtartott Közgyűlésén elfogadott
szövege. A módosításokat jelen Szabályzat dőlt vastag betűvel szedve tartalmazza.

Budapest, 2021. november 5.

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy s.k.
Magyar Rendvédelmi Kar
Elnök

11

