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szám: 21-7/2022. MRK   
 

Jegyzőkönyv 
   
amely készült a Magyar Rendvédelmi Kar (székhely: 1145 Budapest XIV., Róna u. 124., 
nyilvántartási szám: 01-03-0000030) 2022. április 29. napján megtartott Közgyűlésén. 
 
Helyszín: Belügyminisztérium, színházterem 
      1051 Budapest, József Attila. u. 2-4. 
 

Az ülés kezdetének időpontja: a Rendvédelemért Emlékérem elismerések átadását és az azt követő 
ünnepi állófogadást követően 13.00 óra 
 

Résztvevők:  
- MRK Közgyűlés tagjai a mellékelt tagozatonkénti jelenléti ív szerint 
- Egyéb közreműködők, meghívottak:  

Hegymegi Ildikó elnöki titkárságvezető, gazdasági vezető 
Rumpler Erzsébet könyvelő 
 

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

I. Napirendi pont előtt: 
 

Elnök: Megállapította, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. 
 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a NAV Tagozatot érintően a jelenlévő közgyűlési tagok száma 4 fő, 
azonban jelen van Nagy Csaba püőr. alezredes, akit a NAV Tagozat a megüresedett közgyűlési tagsági 
helyekre újonnan delegál a Közgyűlésbe a Közgyűlés tagjainak 2017. évi választása során elért 
szavazatszámok alapján. 
Megkérte Nagy Csaba püőr. alezredes urat, hogy a jelenlévő közgyűlési tagoknak mutatkozzon be. 
 

Nagy Csaba püőr. alezredes: röviden bemutatkozott és jelezte, hogy vállalja az MRK Közgyűlési 
tagságot. 
 

A közgyűlés tagjainak ellenvetése nem volt. 
Ennek megfelelően a megbízólevél átadására került sor a NAV Tagozaton belül Nagy Csaba püőr. 
alezredes részére. Az MRK Közgyűlés NAV tagozatot képviselő új tagja Nagy Csaba püőr. alezredes. 
 

Elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dr. Búza László pü. alezredes (NAV Tagozat) elektronikus 
hírközlő eszköz útján kapcsolódik be a Közgyűlésbe, figyelemmel arra, hogy erre a koronavírus 
járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX. törvény 26. § (1) – (2) bekezdésére figyelemmel lehetőség van akkor is, ha az 
elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján 
való tanácskozás és döntéshozatal szabályairól az Alapszabály nem rendelkezik. A vonatkozó 
eljárásrend (jelen Közgyűlésre irányadóan) elkészítésre és az MRK honlapján közzétételre került.  
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Ennek megfelelően Dr. Búza László püőr. alezredes, a NAV Tagozat tagja Skype alkalmazáson 
keresztül csatlakozik be a Közgyűlés munkájába „László Dr. Búza” Skype profillal. Az MRK Skype 
profilja: „Elnök Magyar Rendvédelmi Kar”. Az MRK Iroda a Skype partner felvételekor előzetesen 
hitelt érdemlően meggyőződött arról, hogy a „László Dr. Búza” Skype profil Dr. Búza László püőr. 
alezredes, a NAV Tagozat tagjának Skype profilja.  
 

A Közgyűlés kezdetén a Közgyűlésen személyesen jelen lévő résztvevők egyhangúlag kétséget 
kizáróan megállapították, hogy a Skype alkalmazáson keresztül bejelentkezett személy az általuk 
személyesen is ismert Dr. Búza László püőr. alezredes. 
 
Elnök: Megállapította, hogy a Közgyűlés az Alapszabályban foglaltak szerint határozatképes a 
mellékelt jelentéti ívek szerinti 41 fővel.  
 

Felkérte Hegymegi Ildikó elnöki titkárságvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére, Hódi István nb. 
alezredes és Hopka Attila ogy. őrnagy urakat a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint Nagy Herbert 
püőr. főtörzszászlós urat szavazatszámlálónak. 
 

Jelöltek a felkérést elfogadták. 
 
Elnök: Ismertette a határozati javaslatot. A Közgyűlés tagjait felkérte szavazásra. 
 

A szavazás kezdetén a Közgyűlésen személyesen jelen lévő résztvevők egyhangúlag kétséget kizáróan 
megállapították, hogy Dr. Búza László püőr. alezredes Skype alkalmazáson keresztül jelen van az 
ülésen, a Skype alkalmazáson keresztül bejelentkezett személy az általuk személyesen is ismert Dr. 
Búza László püőr. alezredes. 
 

Dr. Búza László püőr. alezredes: jelezte, hogy az elhangzottakhoz nincs kérdése, azt elfogadja, azaz 
a határozattervezetre igennel szavaz. 
 

A Közgyűlés tagjai – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozták az alábbi – határozati javaslattal egyező – határozatot: 
 

1/2022. (IV. 29.) sz. Közgy. hat. 

„A tagok a Közgyűlés levezető elnökének Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, elnököt, 
jegyzőkönyvvezetőnek Hegymegi Ildikó MRK elnöki titkárságvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek 
Hódi István nb. alezredes, alelnököt (PNSZ Tagozat) és Hopka Attila ogy. őrnagy urat (Ogy 
Tagozat), szavazatszámlálónak Nagy Herbert püőr. főtörzszászlós urat (NAV Tagozat) választják 
meg.”  
 
Elnök: ismertette a napirendi pont javaslatokat: 
 

1. Tájékoztató az előző Közgyűlést követő időszakról. (szóbeli) 
Előterjesztő: Elnök 

2. A MRK 2021. évi gazdálkodási beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének 
megtárgyalása, illetve elfogadása,  
Előterjesztő: Elnök, Gazdasági vezető, FEB Elnök 

3. Kucsera Miklós bv. alezredes megválasztása a Választási Bizottságba, az időközben betegség 
miatt a Választási Bizottsági tagságról felmentését kérő Lampert Csaba bv. őrnagy helyett. 
Előterjesztő: Elnök 

A Közgyűlés személyesen jelenlévő tagjai részéről a Közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban 
egyéb javaslat nem érkezett. 
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Dr. Búza László püőr. alezredes: jelezte, hogy az elhangzottakhoz nincs kérdése, azt elfogadja. 
 

Elnök: a Közgyűlés tagjait felkérte szavazásra. 
 

A szavazás kezdetén a Közgyűlésen személyesen jelen lévő résztvevők egyhangúlag kétséget kizáróan 
megállapították, hogy Dr. Búza László püőr. alezredes Skype alkalmazáson keresztül jelen van az 
ülésen, a Skype alkalmazáson keresztül bejelentkezett személy az általuk személyesen is ismert Dr. 
Búza László püőr. alezredes.  
 

Dr. Búza László püőr. alezredes: nyilatkozik, hogy a határozattervezetre igennel szavaz. 
 

Jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozták az alábbi – határozati javaslattal egyező – határozatot: 

 
2/2022. (IV. 29.) sz. Közgy. hat. 

 
„Jelenlévők a napirendi pontokat az elnök által előterjesztett javaslattal egyezően elfogadják.” 

 
 
Napirendi pontok megvitatása: 
1. napirendi pont: Tájékoztató az előző Közgyűlést követő időszakról. 
 

Elnök: az MRK 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót a Közgyűlés tagjai írásban már 
előzetesen megkaptak. Kiegészítésül elmondta, hogy a pandémia miatt 2020-ban sok rendezvény 
elmaradt, de azok nagy részét, illetve a tervezett rendezvényeket, legyen az jótékonysági vagy szakmai 
program, a tavalyi évben volt lehetőségünk pótolni. Ez számos átszervezési/újraszervezési munkával 
járt, hiszen pl. a 2021-ről a Rendvédelemért emlékérem átadó ünnepséget– a közgyűlés és az elnökség 
javaslatára - a 2022. évivel együtt, a mai napon tudtuk megvalósítani, amelyhez mind a szerveket, 
mind a közel 170 érintettet meghívtuk és ki kellett értesíteni, illetve a szükséges egyeztetéseket le 
kellett folytatni.  
Ez az iroda munkáját az elmúlt időszakban jelentősen megnövelte, figyelemmel a jogszabályok előre 
nem tervezhető változásaira és a szervezési feladatok minél gyorsabb megvalósítására.  
 

Az elnökségi ülésen már ismertette az eddigi választással kapcsolatos elvégzett feladatokat, az eddigi 
tevékenységet, amelyet a közgyűlésnek is elmondott. A MRK és a jogi szakértő elkészítette az 
országos hatáskörű szervekkel egyeztetve a választás lebonyolításával kapcsolódó szerződéseket, 
amelyeket határidőre megkötöttünk. A választás május 23-26. között lesz, amelyhez hozzátette, hogy 
június elején egy felkészítő konzultációt javasol tartani a megválasztott tagoknak a jelenlegi 
tisztségviselőkkel együtt, amellyel lehetőséget nyújtana valamennyi tagozatnak a további feladatok, a 
következő alakuló közgyűlés előkészítéséhez. Természetesen hozzátette, ezt akkor tudja 
megvalósítani, amennyiben erre van igény, így ez egy felajánlás a további munka megkönnyítése 
érdekében. 
Az eddigi és jövőbeni állomány megtartás érdekében, javasolja a következő elnökségnek a Hszt. és az 
életpályamodell újragondolását és érvényesítését, illetve az eddigi előterjesztés továbbfejlesztését. Ez 
elsősorban az illetmény, a lakhatási támogatás és a biztosítási konstrukció kérdéseit érintené. 
Jelezte, ahogy azt az elnökségi ülésen is megtette, hogy a választást és az alakuló közgyűlést követően 
a MRK külső képviseletét már a következő elnök - a jogszabály biztosította lehetőségek 
figyelembevételével - fogja ellátni. 
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A választást követően a gazdálkodással kapcsolatosan még az ügyvezető elnök az aláíró, mint 
kötelezettséget vállaló, és a MRK működéséhez szükséges feltételeket kell biztosítsa, de további, nem 
a működéshez kapcsolódó kötelezettséget nem vállal, valamint a megválasztott elnöknek a 
törvényszéki bejegyzéséig még nem lesz munkáltatói hatásköre. 
 

Magyar Melinda püőr. alezredes: Megkérdezte, hogy az alakuló közgyűléshez, amennyiben nem tud 
eljönni valamennyi küldött, akkor az elektronikus úton történő bejelentkezés szükség szerint 
megoldható-e? 
 

Elnök: az alakuló közgyűlésen való megjelenéshez jelenleg nem tud alapszabály módosítást 
készíttetni, ezt majd azt követően, az az az új közgyűlésnek lesz lehetősége megtenni. 
 

Jelezte továbbá - a már korábban az elnökségnek felajánlott - OIF látogatás jelenleg is fennálló 
felkérését. 
 
Ismertette, hogy az elkövetkező időszakra nincs tervezve MRK vezetői fórum.   
 

A MRK 2012-2020. időszakról szóló, már elkészült összefoglalójának kiegészítését kérte a MRK 
elnökségtől, amely egyrészt MRK honlapon a dokumentumtárban már megtalálható, amelyet a 
választásokig történő időszakkal lenne célszerű kiegészíteni. 
 

Megkérdezte, hogy az elmondottakhoz van-e bárkinek kérdése, vagy kiegészítése, javaslata? 
 

Nem volt további kérdés, hozzászólás, a napirendi pont lezárásra került. 
 

2. napirendi pont: Az MRK 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 
elfogadása 
 

Elnök: elmondta, hogy a közgyűlés tagjai részére a 2021. évi munka- és költségvetési terv 
végrehajtásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés írásban előzetesen megküldésre került, a 
beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem érkezett, valamint azt, hogy az Elnökség 2022. április 6-ai 
ülésén elfogadta és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolta. Felkérte Hegymegi Ildikó gazdasági 
vezetőt (Gazdasági vezető), hogy a pénzügyi beszámolóhoz rövid kiegészítést tegyen. 
Gazdasági vezető: Kiegészítésül elmondta, hogy a MRK határidőre teljesítette a beszámolók, 
részbeszámolók felterjesztését a BM és a NAV részére, azok elfogadása vagy már megtörtént, vagy 
annak ellenőrzése folyamatban van.  Mind a BM, mind a NAV felé a tavaly, a pandémia miatt fel nem 
használt keretet, illetve a korábbi évek pénzmaradványait ez előző évben a rendezvényeihez 
felhasználta. A FB ellenőrizte az MRK költségvetésének aktuális helyzetét, a dokumentációit, arról 
jegyzőkönyv készült, amelyet a közgyűlési tagok is megkaptak. 
 

Elnök: felkérte Markovics György r. őrnagy urat, FB elnököt, hogy ismertesse a FB-nek a MRK 2021. 
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 ellenőrzésen minden esetben rendben találta a 
dokumentációkat, a felmerülő kérdésekre az illetékesek azonnali válaszokkal szolgáltak. A 2021. évi 
költségvetés – a járványhelyzet miatt szükséges átcsoportosításokkal - megvalósult, a beszámolót a FB 
az ellenőrzést követően az Elnökségnek, illetve most a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolta.  
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Elnök: megköszönte a hozzászólásokat, amelyekhez további észrevétel a közgyűlés tagjai részéréről 
nem érkezett, majd szavazásra tette fel a már elhangzott, MRK működéséről szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Dr. Búza László püőr. alezredes: jelezte, hogy az elhangzottakhoz nincs kérdése, és azt elfogadja. 
 

Elnök: Miután a Közgyűlés tagjainak további kérdése nem volt, ismertette a határozattervezeteket és 
feltette szavazásra a napirendi pontban foglaltak elfogadását. 
 

A szavazás kezdetén a Közgyűlésen személyesen jelen lévő résztvevők egyhangúlag kétséget kizáróan 
megállapították, hogy Dr. Búza László püőr. alezredes Skype alkalmazáson keresztül jelen van az 
ülésen, a Skype alkalmazáson keresztül bejelentkezett személy az általuk személyesen is ismert Dr. 
Búza László püőr. alezredes. 
 

Dr. Búza László püőr. alezredes: nyilatkozik, hogy a határozattervezetekre igennel szavaz. 
 

Ezt követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozták az alábbi – határozati javaslatokkal egyező – határozatokat: 
 

3/2022. (IV. 29.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés az ügyvezető szerv MRK 2021. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 

 
4/2022. (IV. 29.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés az MRK 2021. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló 
egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet az MRK Felügyelő Bizottságának 

előzetes vizsgálata és javaslata alapján – 1 909 eFt eredménnyel (veszteség), 16 356 eFt 
mérlegfőösszeggel elfogadja.” 

 
További kérdés nem volt, a napirendi pont lezárásra került. 
 
3. napirendi pont: Kucsera Miklós bv. alezredes megválasztása a Választási Bizottságba, az 

időközben betegség miatt a Választási Bizottsági tagságról felmentését kérő Lampert Csaba 
bv. őrnagy helyett. 

Elnök: megkérdezte, hogy ki az, aki nem ért egyet az új Választási Bizottsági taggal? 
A Közgyűlés személyesen jelenlévő tagjainak nem volt ellenvetése. 
 

Dr. Búza László püőr. alezredes: jelezte, hogy nincs ellenvetése. 
 

Elnök: megkérdezte a jelöltet, hogy van-e kizáró ok a Választási Bizottságba való bekerüléshez? 
 

Kucsera Miklós bv. alezredes: megerősítette, hogy nincs tudomása a Választási Bizottságba való 
bekerülése esetén bármilyen, az Alapszabályba ütköző összeférhetetlenségről. 
 

Elnök: ismertette a határozattervezetet és a Közgyűlés tagjait felkérte szavazásra. 
A szavazás kezdetén a Közgyűlésen személyesen jelen lévő résztvevők egyhangúlag kétséget kizáróan 
megállapították, hogy Dr. Búza László püőr. alezredes Skype alkalmazáson keresztül jelen van az 
ülésen, a Skype alkalmazáson keresztül bejelentkezett személy az általuk személyesen is ismert Dr. 
Búza László püőr. alezredes. 
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Dr. Búza László püőr. alezredes: nyilatkozik, hogy a határozattervezetre igennel szavaz. 
 

Jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozták az alábbi – határozati javaslattal egyező – határozatot: 
 

5/2022. (IV. 29.) sz. Közgy. hat. 

„A Közgyűlés Kucsera Miklós bv. alezredes urat az MRK Választási Bizottság tagjának – Lampert 
Csaba bv. őrnagy. lemondása miatt – megválasztja.” 

 
Elnök: Megkérdezte, hogy az elmondottakhoz van-e bárkinek kérdése, vagy kiegészítése, javaslata? 
 

Nem volt további kérdés, hozzászólás, a napirendi pont lezárásra került. 
 

Elnök: jelezte, hogy Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a BM OKF pv. főfelügyelője hozzá kíván 
szólni a közgyűléshez. 
 

Tóth Ferenc tű. dandártábornok: röviden hozzászólt, amelyben a választásokkal kapcsolatosan 
ismertette a közgyűlésnek, hogy a MRK tagjai közé, mint a Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat 
tagja, jelöltetni szándékozik magát és ismertette eddigi életpályáját a rendvédelem területén eddig 
betöltött munkaköreit. 
Elnök: megköszönte a hozzászólást. 
 
Elnök: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés résztvevői egyéb napirendi ponti indítványt, javaslatot és 
észrevételt nem tettek, megköszönte a részvételt és a hatékony munkát, majd a hivatalos ülést lezárta. 

Jegyzőkönyv lezárva: 13.46 órakor 

k.m.f. 
 

  


