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szám: ………/2022. MRK

Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Rendvédelmi Kar (székhely: 1145 Budapest XIV., Róna u. 124.,
nyilvántartási szám: 01-03-0000030; a továbbiakban: MRK) 2022. június 24. napján
megtartott – az MRK Közgyűlés tagjainak 2022. évi választását követő első – Közgyűlésén.
Helyszín: Belügyminisztérium, Márvány Aula
1051 Budapest, József Attila. u. 2-4.
Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra
Résztvevők:
- MRK Közgyűlés tagjai a mellékelt tagozatonkénti jelenléti ív szerint
- Egyéb közreműködők, meghívottak:
- Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
- Dr. Szebeni Andrea főosztályvezető-helyettes, Belügyminisztérium
- Hegymegi Ildikó, MRK elnöki titkárságvezető
- Reiter László, MRK főtitkár
- dr. Kálmán Adrienn, MRK jogász
- MRK Választási Bizottság elnöke
- Tanácskozási joggal a rendvédelmi szervek vezetői, illetve képviselői:
- Dr. Halmosi Zsolt r. altábornagy, OIF főigazgató
- Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, ORFK
- dr. Demeter Tamás pénzügyőr dandártábornok, bűnügyi főigazgató, NAV
- Alpek Szilvia nb. dandártábornok, NBSZ
- Dr. Harmati Zsolt nb. ezredes, IH
- Ördög István tű. ezredes főosztályvezető, BM OKF
I. Napirendi pont előtt:
Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, elnök (Elnök): köszöntötte a megjelenteket és felkéri Zsinka
András személyügyi helyettes államtitkár urat köszöntő megtartására.
Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár: köszöntőjében kiemelte, hogy az MRK
szerepe elsősorban a szakmai érdekképviselet a hivatásos állományú tagok és a rendvédelmi
igazgatási alkalmazottak tekintetében. A hivatásos állomány szakmai javaslatait, célkitűzéseit
képviselve azokat eljuttatják a döntéshozók felé. Párbeszéd megléte a legfontosabb, amely
növeli a rendvédelem elismertségét, szakmai céljainak megvalósítását.
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Az MRK a Hszt. szerint 5 év után tisztújítás előtt áll, és reményei szerint az előző évek
eredményeit, a kiszámítható karrierrendszert tovább viszik, a hivatásos állomány érdekeit
képviselve. Utalt arra, hogy a rendvédelmi szervek állománymegtartó ereje csökkent, annak
ellenére, hogy a hathavi és egyéb kiegészítő juttatásokat az állomány megkapta. A
tiszthelyettesek anyagi megbecsülése fontos feladat. Az MRK az állomány tajainak szakmai
érdekeit képviselve jogosult javaslatokat megfogalmazni a döntéshozók felé.
Megköszönte a korábbi elnök, tisztségviselők eddigi munkáját. Kiemelte, hogy az elnökkel és
elnökséggel kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tudtak kiépíteni. Az MRK a szakmai
érdekképviselet keretében a munkáltató érdekeit is képviselte. A továbbiakban sikeres
tisztségviselő választatást, jó munkát kívánt a közgyűlésnek.
Elnök: Megköszönte helyettes államtitkár úr szavait. Megállapította, hogy a Közgyűlés az
Alapszabályban foglaltak szerint határozatképes a mellékelt jelentéti ívek szerinti 49 fővel.
Ismertette az írásban kiküldött napirendi pontokat, amely után javasolta, hogy először a
legelső napirendi pont szerint döntsön a közgyűlés a következőkről:
I. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
szavazatszámláló választása
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fő

jegyzőkönyv-hitelesítő,
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fő

Levezető elnök: Felkéri jegyzőkönyv vezetésre Hegymegi Ildikó MRK elnöki titkárságvezető
asszonyt, valamint felkéri jegyzőkönyv hitelesítésére: a PNSZ Tagozat két tagját,
szavazatszámlálóknak Kajtár Szabolcs püőr. alezredes, Kiss János István r. alezredes és Pach
Dániel István r. főhadnagy urakat.
Ezt követően jelenlévő tagok – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:
1/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A tagok megválasztják a Közgyűlés levezető elnökének Dobson Tibor tű. vezérőrnagy MRK
elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Hegymegi Ildikó MRK elnöki titkárságvezetőt, a
jegyzőkönyv hitelesítőinek a PNSZ Tagozat két tagját, szavazatszámlálóknak Kajtár
Szabolcs püőr. alezredest, Kiss János István r. alezredest és Pach Dániel István r.
főhadnagyot.”
Levezető elnök: Tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy a Közgyűlés nem szabályszerűen
került összehívásra, miután az Alapszabály szerint a Közgyűlés tagjai és a részvételre
jogosultak részére a meghívót legkésőbb az ülés megtartását megelőzően tizenöt nappal kell
kiküldeni, viszont a választás befejezését követően, a Közgyűlésbe került tagok személye a
visszalépések, a lemondások miatt a Közgyűlést megelőző 15 napon belüli időpontra
tisztázódott. Ezért a 15 napos határidőt sajnos nem tudtuk tartani, a meghívó 15 nap helyett 11
nappal korábban került kiküldésre.
Az Alapszabály V.6.4. pont szerint, 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.
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Dr Tóth Ferenc tű. dandártábornok (Dr. T.F.): álláspontja szerint az Alapszabály V.11.2.
rendelkezésére figyelemmel a közgyűlésen elfogadásra kerülő határozatokat a közgyűlés
valamennyi tagja írásban kell, hogy érvényesnek ismerje el a közgyűlést követő 30 napon
belül annak érdekében, hogy a közgyűlés a választást a szabálytalan összehívás ellenére meg
tudja tartani. Álláspontja szerint az Alapszabály a Ptk. rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat
tartalmaz a szabálytalan összehívás orvoslása tekintetében.
Dr. Kálmán Adrienn ügyvéd (Dr. K.A.): megerősítette és idézte az Alapszabály (Ptk.-val
egyező) V.6.4. rendelkezését, mely szerint, 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.
Levezető elnök: szavazásra bocsájtotta a Dr T. F. javaslatát
Jelenlévő tagok – nyílt, kézfeltartásos szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett meghozták az alábbi határozatot:
2/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
A tagok elfogadják, hogy a Közgyűlésen elfogadott határozatokat a közgyűlést követő 30
napon belül valamennyi közgyűlési tag írásban ismételten ismerje el érvényesnek.
Levezető elnök: az Alapszabály rendelkezésére tekintettel, az eljárási szabályok betartása
érdekében felkéri a jelenlévőket, hogy járuljanak hozzá az ülés mai napon történő
megtartásához. Megerősíti, hogy teljesül az a feltétel, hogy az ülésen a részvételre jogosultak
legalább háromnegyede jelen van.
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévő tagok – nyílt, kézfeltartásos
szavazással – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi
határozatot:
2/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„Jelenlévők egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy az MRK Közgyűlés az ülését a mai
napon (2022. június 24.) megtartsa.”
Levezető elnök: előadta, hogy az eredetileg, 2022. június 13. napján kiküldött meghívóban
szereplő napirendi pontokhoz az MRK főtitkára határidőben, 8 napon belül, 2022. június 21.
napján a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt tett. Az indítványt az MRK elnökeként,
mint a Közgyűlést összehívó személy jóváhagytam. A napirendi pontok kiegészítéséről szóló
tájékoztató, és annak mellékleteként a vonatkozó előterjesztés a T. Közgyűlési tagok részére
kiküldésre került. Utóbb tisztázódott jogitechnikai kérdés, hogy a napirendi pont kiegészítés
tárgya (az MRK Közgyűlés tisztségviselőválasztás lebonyolításának szabályai) a főtitkári
előterjesztésben foglaltak szerint a Hszt. 298. §-ára tekintettel Alapszabályra tartozó
kérdéseket rendez.
Hszt. 298. § Az Elnökség, az Elnökség tagjai, a Felügyelőbizottság és az Etikai Bizottság
feladat- és hatáskörét, annak átruházási módját, működésük rendjét és választásuk részletes
szabályait az Alapszabály határozza meg.
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A fentiekre tekintettel kéri a közgyűlési Tagokat, hogy az eredeti és a kiegészített meghívóban
foglaltakon túlmenően, illetve a napirendi pont kiegészítés pontosításaként járuljanak hozzá
ahhoz, hogy a Közgyűlés napirendi pontjai kiegészítésre kerüljenek az Alapszabálymódosítással.
Ennek megfelelően új IV. napirendi pont lenne az Alapszabály-módosítás, majd V. napirendi
pont a tisztségviselőválasztás, az eredeti meghívóban feltüntettek szerint. A Közgyűlés
elfogadásra javasolt napirendi pontjai tehát:
I.
II.

Levezető elnök, 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő, 3 fő szavazatszámláló választása
Az MRK Választási Bizottság elnökének jelentése az MRK Közgyűlési Tagok 2022.
évi választásának (Választás) lebonyolításáról, a Választás eredményének kihirdetése

III.

Megbízólevelek átadása a megválasztott közgyűlési tagok részére

IV.

Alapszabály-módosítás: a tisztségviselőválasztás lebonyolítása érdekében eljárásrend
meghatározása

V.

Tisztségviselő választás:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MRK elnökének megválasztása
MRK alelnökeinek megválasztása (tagozatonként 1 fő)
MRK Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
MRK Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
(FB elnökét adó tagozat kivételével tagozatonként 1 fő)
MRK Etikai Bizottság elnökének megválasztása
MRK Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
(EB elnökét adó tagozat 3 fő, Ogy. Őrség Tagozat 1 fő, a többi tagozat esetén
tagozatonként 4 fő)

Levezető elnök: szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással –
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:
3/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„Jelenlévők a napirenden nem szereplő kérdés (Alapszabály-módosítás) megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak, és az elnök által előterjesztett napirendi pontokat a napirendi
pontok kiegészítésére irányuló javaslattal együtt elfogadják.”
Napirendi pontok megtárgyalása következett.
II.

napirendi pont: Az MRK Választási Bizottság elnökének jelentése az MRK
közgyűlési tagok 2022. évi választásának (választás) lebonyolításáról, a választás
eredményének kihirdetése

Levezető elnök: felkérte a VB elnökét tájékoztatójának megtartására.
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MRK Választási Bizottság elnök: a jelöltállítás és választás lefolyásáról adott rövid
tájékoztatót. A választások előkészítése már 2021. novemberben elkezdődött a jelöltállítási és
választás szabályainak pontosításával. 2022 januárjában megkezdődött a választáshoz és a
jelöltállításhoz kapcsolódó szakmai munka, a felkészítés a humán szervek részére, majd 2022.
márciusban elindult a jelöltállítási folyamat: az ajánlószelvények gyűjtési időszakát követően
megtörtént az ajánlószelvények összeszámolása, az érvényesség ellenőrzése, majd a szervek
részére a jelöltek neveinek megküldése. 2022. májusban zajlott le a szavazás. Az MRK
nevében köszönte a bizottságokban résztvevők munkáját. Tételesen ellenőrizték a jelölő
szelvényeket, a szavazatokat. Néhány esetben találtak szabálytalanságot, de az nem
befolyásolta érdemben a választás eredményét.
A VB elnöke az MRK választást lezáró jegyzőkönyvet az MRK Közgyűlés rendelkezésére
bocsátotta, és a választás eredményét az MRK Közgyűlésének kihirdette.
Megállapította, hogy a közgyűlési tagok a törvényi szabályok szerint kerültek megválasztásra.
Kéri, hogy a rendvédelmi kar állományában azt a bizalmat becsüljék meg, amelyet az elődök
kivívtak, illetve az állomány elért.
Levezető elnök: megköszönte a VB elnök jelentését és felkérte, hogy a megbízóleveleket
adják át az újonnan megválasztott MRK Közgyűlési tagok részére.
III.

napirendi pont: Megbízólevelek átadása a megválasztott közgyűlési tagok részére

szünet 10.55, állófogadás
Szünet után folytatódik a Közgyűlés: 11.55 órakor
Levezető elnök: a határozatképesség ellenőrzése keretében ellenőrizte a jelenlévő közgyűlési
tagok létszámát, amely a szünet után változatlanul 49 fő.
Közgyűlés napirendi pontjai megtárgyalásának folytatása
IV.

napirendi pont: Alapszabály módosítás

Levezető elnök: felkéri Dr. K.A. ügyvéd asszonyt, hogy ismertesse az Alapszabálymódosítással kapcsolatos előterjesztést
Dr. K. A.: előadta, hogy a 2/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat., melyben a Közgyűlés a
határozatok utólagos, 30 napon belüli ismételt érvényesnek történő elfogadásáról határozott,
érvénytelen, mivel a Közgyűlés még az előtt hozott határozatot a kérdésben, hogy hozzájárult
volna az ülés megtartásához. A Közgyűlés lebonyolítása szempontjából technikailag tehát
elsőként az ülés megtartása kérdésben kellett dönteni, majd a napirendi pontok elfogadásáról.
A napirendi pontok között elfogadásra került az Alapszabály módosítás.
A felmerült kérdésben, azaz, hogy szükséges-e a tisztségviselő választás eredményét 30 napon
belül újra írásban megerősíteni, a tisztségviselő választás lebonyolításához kapcsolódóan, az
Alapszabály-módosítást érintő napirendi pont keretében lehet megvitatni. Megjegyzi, hogy az
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Alapszabály V.11.2. pontja valóban nem szó szerint veszi át a Ptk. rendelkezését, azonban
nem volt cél, hogy az MRK a Ptk. rendelkezésénél szigorúbban szabályozza a szabálytalan
összehívás esetén irányadó eljárást.
A jegyzőkönyvben ennek megfelelően a 2/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat. törlésre került, a
kérdést a jelenlévők jelen IV. napirendi pont keretében vitatják meg.
Dr. K.A.: előadta, hogy a tisztségviselőválasztás lebonyolításának eljárásrendjét a Hszt. 298.
§-a rendelkezésére figyelemmel az Alapszabályban kell meghatározni.
A napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó főtitkári javaslat az eljárási szabályokra
vonatkozó előterjesztést megtette. Az alapszabály-módosításra az előterjesztés Alapszabályba
emelésével kerülne sor. Ismertette az előterjesztésben foglaltakhoz a kiküldést követően
beérkezett észrevételeket, javaslatokat:
a)
elkülönített blokkokba rendezni a nyílt és a titkos szavazásra vonatkozó pontokat
b)
ha egy tisztségre egynél több jelölt van, titkos szavazás legyen
c)
nyílt szavazás esetén, amennyiben több jelölt van, a levezető elnök névsor szerint
tegye fel szavazásra a jelölteket; a tisztségről való döntés során 1 közgyűlési tag csak annyi
személyre adhat le igen szavazatot, ahány fő az adott tisztségre megválasztható. Amennyiben
valamely közgyűlési tag a fentiek szerinti maximum létszámnál több igen szavazatot ad le, az
adott tisztségről való döntés során valamennyi szavazata érvénytelen.
d)
Amennyiben a többes jelölés következményeként második szavazási forduló
lebonyolítása válik szükségessé, úgy a második forduló során csak a legtöbb szavazatot kapott
két jelölt vehet részt a választáson.
A tisztségviselőválasztás kapcsán dönteni kell, hogy nyílt vagy titkos szavazással történjen a
választás. Az Alapszabályt a döntésnek megfelelően pontosítani kell. Azt is egyértelművé kell
tenni, hogy titkos szavazás esetén valamennyi tisztség esetén legyen titkos szavazás, vagy
csak bizonyos tisztségek esetén, illetve kötelező legyen-e a titkos szavazás, vagy arról minden
esetben külön szülessen döntés az Alapszabály hatályos rendelkezése szerint: A közgyűlés
határozatait nyílt szavazással hozza, a Közgyűlés egyszerű többséggel elrendelheti azonban
bármely kérdésben a titkos szavazást.
A Közgyűlésnek dönteni kell abban a kérdésben is, hogy pontosítja-e az Alapszabály V.11.2.
rendelkezését. Az Alapszabály az összehívás szabálytalanságának korrigálására vonatkozó
eljárási szabályokat a Ptk-val egyezően kívánta szabályozni. Az összehívás érvénytelensége,
vagy a napirendi pontok hiányossága kiküszöbölhető, ha a Közgyűlésen a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához vagy a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához. Ha ezen feltételek
teljesülnek, akkor már nem beszélhetünk érvénytelenségről, melyet utólag, 30 napon belül
még orvosolni kell. Ezzel ellentétes értelmezés nem logikus, és nem lenne értelme az
Alapszabály V.6.4. és V.11.1. pontjának. Az egyértelműség kedvéért azonban javasolja az
Alapszabály V.11.2. pontjának törlését. A rendelkezés helyett a Ptk., mint háttérjogszabály
vonatkozó rendelkezései lesznek irányadók, melyek kifejezetten azt rögzítik, hogy a
közgyűlési határozatok érvényességéhez az utólagos, 30 napon belüli írásbeli megerősítésére
csak abban az esetben van szükség, ha az Alapszabály V.6.4. és V.11.1. pontjában foglaltak
nem teljesülnek, azaz a Közgyűlésen nincs jelen a részvételre jogosultak legalább
háromnegyede és/vagy nem járulnak hozzá egyhangúlag az ülés megtartásához vagy a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához.
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Az Alapszabály ezirányú módosítása valójában technikai jellegű, egy pontatlan jogszabályi
átvezetést korrigálna a 2017-es eredeti előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. A kérdés
kapcsolódik a tisztségviselő választás eljárási szabályaihoz is, mivel a felvetett problémából
következően nem mindegy, hogy a tisztségviselő választás eredményét utólag meg kell
erősíteni egy 30 napon belül tartandó ismételt Közgyűlés keretében, vagy a Közgyűlés
érvényesnek fogadja el a mai napon meghozott határozatokat.
Levezető elnök: felkérte a jelenlévőket, hogy vitassák meg a napirendi pontot a szavazásra
bocsátandó előterjesztés véglegesítése érdekében.
Jelenlévők a felmerült kérdéseket részletesen megvitatták. Külön kiemelésre kerülnek az
alábbi észrevételek:
Kiss János István r. alezredes, (K.J.I.): javasolja, hogy amennyiben több jelölt van, akkor
legyen titkos a szavazás, ez bármely tisztséget érintheti.
Dr. Búza László püőr. alezredes (Dr. B.L.): jelenleg is megengedi az Alapszabály a kétféle
szavazást.
Nagy Gábor c. tű. zászlós: értelmezni kívánta a megküldött módosító javaslatot.
Dr. T.F.: reggeli javaslatát a megkapott mail alapján tette meg. Véleménye szerint akkor lehet
módosítani az Alapszabályt, ha az már korábban megküldött és a napirendi pontok között
szerepel. Véleménye szerint vétett a korábbi közgyűlés, hogy nem észlelte az általa felvetett
hibát (Alapszabály V.6.4. és V.11.1. pontjaival ellentmond a V.11.2. pont), és nem módosította
az Alapszabályt. Az Alapszabályban foglaltakat most módosítani nem lenne etikus.
Dr. B.L.: ez véleménye szerint csak egy technikai kérdés.
Levezető elnök: megköszönte a hozzászólásokat, és megjegyezte, hogy az MRK törvényesen
működött és működik. Kérte ügyvéd asszonyt az alapszabály-módosításra vonatkozó
előterjesztés véglegesítésére és kivetítésére. Ennek érdekében technikai szünet elrendelésére
kerül sor.
szünet 13.30-kor
13.45-kor folytatódott a Közgyűlés.
Levezető elnök: ismét megkérte a szavazatszámlálókat a létszám ellenőrzésére, amely a
szünet után változatlanul 49 fő.
Levezető elnök: ügyvéd asszony az Alapszabály-módosításra vonatkozó előterjesztést
előkészítette, kivetítésre kerül. Mivel a Közgyűlés megalakult, joga van az Alapszabály
módosítására, döntéshozatalra.
A napirendi pontok elfogadásakor ismertette, hogy a 4. pont tárgya az Alapszabály
módosítása, amely a Közgyűlés részéről egyhangúlag elfogadásra került.
Dr. K.A.: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések szerint ismertette az
alapszabály módosítási javaslatokat, amelyek kivetítésre kerültek a Közgyűlés tagjai részére.
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Dr. B.L: addig kell szavazni, amíg meg nem lesz a 50%+1 szavazat?
Dr. K.A.: eredménytelen szavazás esetén lehetőség van másik közgyűlés összehívására is,
ahol folytathatják a választást, ha egy adott napon nem tud eredményesen dönteni a
Közgyűlés.
Levezető elnök: szavazásra bocsátja az Alapszabály-módosításra vonatkozó előterjesztéseket.
1 fő távozott a Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozatból, így a létszám a szavazás előtt
48 főre változott.
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással –
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatokat:
4/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés elfogadja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar Alapszabálya, a jelen
jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 1.-ben foglaltak szerint módosításra, azaz az
MRK Közgyűlés tisztségviselői választásának lebonyolítására vonatkozó szabályokkal
kiegészítésre kerüljön.”
5/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés elfogadja, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar Alapszabálya, a jelen
jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 2.-ben foglaltak szerint (V.11.2. pont törlése)
módosításra kerüljön.”
A IV. napirendi pont lezárásra került.
Elnök megköszönte a tagok véleményeit, hozzászólásait.
V.

napirendi pont: Tisztségviselő választás

Levezető elnök: felkérte Dr. K.A. ügyvéd asszonyt a tisztségviselőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok ismertetésére.
Dr. K.A.: A tisztségviselő megbízatás betöltésének feltételeit a mindenkor hatályos Hszt. és
Ptk. rendelkezései határozzák meg. Előadta, hogy a tisztségek betöltésének feltételei és az
összeférhetetlenségi szabályok a közgyűlést megelőzően a közgyűlési tagok részére
kiküldésre kerültek. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kérik-e a szabályokról való szóbeli
tájékoztatást.
A Közgyűlés tagjai megerősítették, hogy nem kérik a tájékoztató újbóli ismertetését.
Szavazatszámlálók: jelzik, hogy a Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat létszáma 1 fővel
bővült, ennek alapján a közgyűlés létszáma ismét 49 fő.
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Levezető elnök: előadta, hogy az MRK Közgyűlésének tagja rendvédelmi szervek hivatásos
állományának tagjai és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak közül kerülnek megválasztásra
öt évre, ugyanígy a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők megbízatása is 5 évre, az
újonnan megválasztott MRK Közgyűlés megalakulásáig szól. Ezért jelen Közgyűlésen, mint
az MRK újonnan megválasztott Közgyűlésén a tisztségviselők megválasztásra is sort kell
keríteni.
Az MRK megválasztandó tisztségviselői (hatályos Hszt. és Alapszabály szerint):
a) az elnök (vezető tisztségviselő),
b) az alelnökök (elnökség tagjai, vezető tisztségviselők),
c) a FB elnöke,
d) az EB elnöke,
e) bizottsági tagok (felügyelőbizottság, etikai).
Felhívta a figyelmet, hogy az MRK Alapszabály V.14.3. pontja szerint a határozat
meghozatalakor nem szavazhat az, aki személyesen érdekelt a döntésben. Ennek megfelelően
nem szavazhat a jelölt, akinek a személyéről a Közgyűlés dönt.
V.1. napirendi pont: MRK elnökének megválasztása
Levezető elnök: felhívta a Közgyűlési tagokat, hogy tegyék meg javaslataikat az Elnök
személyére.
Tagozatonként javaslat az MRK elnök személyére:
Büntetés-végrehajtási Tagozat: nem jelöl elnököt
Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat: Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat: nem jelöl elnököt
Rendőrségi Tagozat: Asztalos Zoltán r. alezredes (A.Z.), Tóth Zoltán r. alezredes (T.Z.)
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat: Powell Pál nb. alezredes (P.P.)
Országgyűlési Őrség Tagozat: nem jelöl elnököt
További jelölt nem volt az elnöki tisztségre: A Közgyűlés tagjai az egyes tagozatok által nem
jelölt további személyre nem tettek javaslatot, és a Közgyűlés tagjai közül saját magát sem
jelölte meg jelöltként senki.
Levezető elnök: Felkérte a jelölteket röviden ismertessék az elképzeléseiket.
A.Z.: nem kíván ismét hozzászólni, ezt már korábban megtette.
P.P.: ismertette az elképzeléseit, amelyek az illetmény alap emelését, a cafetéria elem
emelését, a nyugdíj, illetve a rendelkezési állományba való korábbi életkorba kerülés
megvalósítását, a lakáshoz jutás reformálását, illetve a Hszt. felülvizsgálatát igen fontos
célnak tartja. oktatás, előmeneteli rendszer tekintetében.
Dr. T.F.: a motivációs levelet megküldte, de ismét elmondja, hogy a rendvédelmi szervekre
fontos feladat vár. Illetmény rendszer és infrastrukturális támogatás; tudják a rendvédelemben
lévők, mi az az MRK; legyen több, akár új elismerési rendszer; költségtérítési szabályok
módosítása; egészségügyi ellátás, ill. orvosi alkalmasság egyszerűsítése; MRK és
szakszervezetek közötti szövetség továbbvitele. Elnökséget szolgálatnak tekinti, amelyről el
akar számolni.
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T.Z.: az állomány úgy tekint a MRK-ra, mint olyan szervezetre, aki tehet valamit az állomány
érdekében. Arra most itt nincs idő, hogy mindent felsoroljon, mindenki döntsön a szíve szerint
a rendvédelmi állomány érdekében.
A.Z..: egyrészt a Hszt. módosítását kívánja előterjeszteni, az illetményalap emelését tartja
legfontosabbnak. Egységes szervezetnek kell lennie a MRK-nak, olyan szervezetnek, hogy az
a tagság érdekeit képviselje a mindenkori lehetőségekhez képest.
Levezető elnök: megköszönte a hozzászólásokat.
Juhász Krisztián ogy. főtörzszászlós: javaslatot tesz a titkos szavazás lebonyolítására.
Levezető elnök: az Alapszabály V.15. pontjára tekintettel szavazásra bocsátja a kérdést, hogy
az elnök személyéről a Közgyűlés kíván-e titkos szavazással dönteni.
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással,
40 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett – meghozták az alábbi határozatot:
6/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés elfogadja, hogy a Közgyűlés az MRK elnökének megválasztása kérdésében
titkos szavazással döntsön.”
Levezető elnök: Ismertette, hogy Közgyűlés döntésének értelmében a választás titkos
szavazással történik. A jelöltek neve ABC sorrendben felkerül a szavazólapra, amelyen egy
főre lehet érvényesen szavazatot leadni, egy jelölt neve mellé tett egyértelmű (X) jellel. A
szavazás lebonyolítására, valamint a szavazólapok kiosztására felkérte a szavazatszámlálókat,
és a titkos szavazás előkészítésére fél óra időre szünetet rendelt el.
Technikai szünet után a szavazólapok elkészültek, amelyek kiosztásra kerültek. A Közgyűlés
tagjai a szavazatszámlálóktól a szavazólapokat tagozatonként jegyzékkel vették át. A
szavazólapokat a szavazatszámlálók hitelesítik, (bélyegzik, aláírásra kerül).
A szavazatszámlálók megállapították, hogy az urna sértetlen, üres. Erről külön jegyzőkönyv
került felvételre. A szavazatszámlálók az urnát a közgyűlési tagok jelenlétében lezárták,
hitelesítették. Az urna a szavazatszámlálók kísértében és felügyeletével a szavazásra kijelölt
helyre került. A szavazatok leadása a kijelölt szavazó helyen, a szavazólapok hitelesített
szavazóurnába történő bedobásával történik.
14.00 órától – 14.40 óráig: SZAVAZÁS

Levezető elnök: ismertette, hogy a titkos szavazás befejeződött, azt előzetesen
eredményesnek ítélték a szavazatszámlálók. Mielőtt ismertetésre kerülne az eredmény, azt
kéri a jelenlévőktől, mindenki úgy tekintsen erre az eredményre, hogy nincs vereség, hanem
egy helyzet. A Közgyűlés tagjainak a tisztségviselő választás eredményétől függetlenül a
teljes közösségért kell dolgozni, hiszen ezért, ennek reményében választották meg a
rendvédelem állományában dolgozók a tagozatok képviselőit.
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Hangsúlyozta, hogy természetesen mindent jobban, részletesebben ki lehet dolgozni, lehet
pontosabban szabályozni, de a munka a lehetőségek keretei között, a kijelölt irányvonalak
alapján eddig is megfelelően folyt az MRK-ban. Ismertette a titkos szavazás eredményét:
49 fő volt a közgyűlés jelenlévő tagjainak létszáma, de mivel a jelöltek nem szavazhattak, így
45 fő adta le a szavazatát.
Ennek alapján Tóth Zoltán r. alezredes 4 szavazatot kapott, Dr. Tóth Ferenc tű.
dandártábornok 8 szavazatot kapott, Asztalos Zoltán r. alezredes 7 szavazatot kapott, Powell
Pál nb. alezredes 26 szavazatot kapott.
A fentiek alapján – a szavazatszámlálók összesítése alapján – megállapításra került, hogy a
jelenlévők titkos szavazással, 4 tartózkodás mellett, 26 igen, 19 nem szavazattal meghozták az
alábbi határozatot:
7/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Powell Pál nb. alezredest /PNSZ Tagozat/ 2022. június 24. napjától kezdődő 5
éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar elnökének (vezető tisztségviselő)
választja; részére általános és önálló képviseleti jogot biztosít.”
Levezető elnök: ismerteti azon előírást, hogy az MRK Alapszabálya szerint az MRK elnöke
az MRK-ban más tisztséget nem tölthet be, egyúttal felkéri a megválasztott elnököt, hogy a
Hszt. szabályainak megfelelően nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy fennáll-e vele szemben
bármilyen összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői
megbízatás betöltésének.
Powell Pál nb. alezredes: nyilatkozik, hogy megfelel a tisztségviselőkkel szemben támasztott
jogszabályi feltételeknek, és vele szemben álláspontja szerint nem áll fenn
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői megbízatása
betöltésének. Amennyiben a betöltött más tisztségei – jogértelmezés alapján – esetleg mégis
összeférhetetlenséget jelentenek, akkor minden összeférhetetlenségi okot határidőben
megszüntet.
Powell Pál nb. alezredes a vezető tisztségviselői megbízatást külön íven szerkesztett
nyilatkozattal elfogadja.
V.2. napirendi pont: MRK alelnökeinek megválasztása
Levezető elnök: ismertette, hogy az elnök munkáját az alelnökök segítik. Az alelnökök száma
tagozatonként egy-egy, összesen hat fő. Az alelnökök feladata az adott tagozat képviselete, az
elnök helyettesítése és egyéb feladatok ellátása.
Felhívta az egyes tagozatokat, hogy tegyék meg javaslataikat a tagozati alelnök személyére:
Tagozatonkénti javaslatok az MRK alelnökök személyére:
Büntetés-végrehajtási Tagozat: Pintér Erzsébet bv. alezredes
Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat: Bősze Zoltán c. tű. főtörzsőrmester
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tagozat: Magyar Melinda püőr. alezredes
Rendőrségi Tagozat: Markovics György r. őrnagy
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat: egy főt jelöl
Országgyűlési Őrség Tagozat: Kovács Kálmán ogy. alezredes
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A fentieken túlmenően a Rendőrségi Tagozattól Horogh Zoltán c. r. alezredes, a NAV
Tagozatból Dr. Búza László püőr. alezredes jelezte, hogy jelöltként kívánnak indulni az
alelnöki megbízatásért. Más személy(ek)re nem érkezett javaslat, jelölés.
A jelöltek ezt követően valamennyien nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják.
Levezető elnök: felkérte az alelnök jelölteket rövid bemutatkozásra
Dr. B.L.: javasolta, hogy a Közgyűlés az alelnökök személyéről titkos szavazással döntsön
abban azon tagozatok vonatkozásában, ahol több alelnökjelölt van.
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők – nyílt, kézfeltartásos szavazással, 7
igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – meghozták az alábbi határozatot:
8/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Közgyűlés az MRK alelnökeit nyílt szavazással
válassza meg abban az esetben is, ha egy adott tagozat vonatkozásában több alelnök jelölt
kíván a tisztségért indulni.”
Az alelnökök megválasztásáról való határozathozatalt megelőző ismételt határozatképesség
vizsgálat keretében megállapításra került, hogy 5 fő közgyűlési tag a Közgyűlésről egyéb
elfoglaltság miatt távozott. A Közgyűlés jelenlévő tagjainak létszáma: 44 főre változott.
Az eltávozott személyek között van Pintér Erzsébet bv. alezredes alelnök jelölt is, illetve
rögzítésre kerül, hogy a NAV Tagozatból Magyar Melinda püőr. alez. nincs jelen a
Közgyűlésen. Tekintettel arra, hogy az érintett, indokoltan és igazoltan távollévő jelöltek
előzetesen írásban nyilatkoztak az alelnöki tisztségre jelölés elfogadásáról és az
összeférhetetlenségre vonatkozóan, az elfogadott Alapszabály-módosítás rendelkezései
alapján a választás a távollétükben is megtartható a személyüket illetően.
Levezető elnök: szavazásra bocsájtotta az egyes jelölteket, (tagozatonként, minden jelöltről
külön-külön szavaztatva)
Jelenlévők nyílt, kézfeltartásos szavazással – az egyes alelnökjelölteket érintő szavazáskor az
érintett alelnökjelölt személy kivételével – meghozták az alábbi határozatokat:
Egyhangúlag:
9/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Pintér Erzsébet bv. alezredest /Büntetés-végrehajtási Tagozat/ 2022. június
24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökének
(vezető tisztségviselő) választja.”
43 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett:
10/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Bősze Zoltán c. tű. főtörzsőrmestert /Hiv. Katasztrófavédelmi Tagozat/ 2022.
június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar
alelnökének (vezető tisztségviselő) választja.”
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A NAV Tagozatot érintően Dr. Búza László püőr. alezredes jelölt, majd Magyar Melinda püőr.
alez. jelölt vonatkozásában a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
Dr. Búza László püőr. alezredes vonatkozásában: 1 fő tartózkodás mellett, 14 fő igen, 29 fő
nem szavazat,
Magyar Melinda püőr. alezredes vonatkozásában: 0 fő tartózkodás mellett, 28 fő igen, 16 fő
nem szavazat alapján.
11/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Magyar Melinda püőr. alezredest /NAV Tagozat/ 2022. június 24.
napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökének
(vezető tisztségviselő) választja.”
Egyhangúlag, 1 fő tartózkodás mellett:
12/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Kovács Kálmán ogy. ezredest /Ogy. Tagozat/ 2022. június 24. napjától
kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökének (vezető
tisztségviselő) választja.”
Egyhangúlag, 1 fő tartózkodása mellett:
13/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a PNSZ Tagozat által jelölt személyt /PNSZ Tagozat/ 2022. június 24.
napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökének
(vezető tisztségviselő) választja.”
A Rendőrségi Tagozatot érintően Horogh Zoltán c. r. alezredes jelölt, majd Markovics György
r. őrnagy jelölt vonatkozásában a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
Horogh Zoltán c. r. alezredes vonatkozásában: 1 fő tartózkodás mellett, 6 fő igen, 37 fő nem
szavazat,
Markovics György r. őrnagy vonatkozásában: 1 fő tartózkodás mellett, 36 fő igen, 7 fő nem
szavazat alapján
14/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Markovics György r. őrnagyot /Rendőrségi Tagozat/ 2022. június 24.
napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar alelnökének
(vezető tisztségviselő) választja.”
Levezető elnök felkéri a megválasztott alelnököket, hogy a Hszt. szabályainak megfelelően
nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy fennáll-e velük szemben bármilyen
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői megbízatásuk
betöltésének.
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A megválasztott alelnökök nyilatkoznak, hogy megfelelnek a tisztségviselőkkel szemben
támasztott jogszabályi feltételeknek, és velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok,
amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői megbízatás betöltésének.
A megválasztott alelnökök a vezető tisztségviselői megbízatást külön íven szerkesztett
nyilatkozattal elfogadják.
V.3. napirendi pont: Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
Levezető elnök: ismertette, hogy a Felügyelőbizottság a Közgyűlés által saját tagjai közül
megválasztott, tagozatonként egy, összesen hat tagból áll, Elnök + 5 bizottsági tag, akik a
MRK-ban más tisztséget nem tölthetnek be.
Felhívta az egyes tagozatokat, hogy tegyék meg javaslataikat a felügyelőbizottság elnökének
személyére (javaslat bekérése tagozatonként)
Jelöltek tagozatonként:
BV Tagozat: nem jelöl
Hiv. Kat.véd. Tagozat: nem jelöl
NAV Tagozat: Kajtár Szabolcs püőr. alezredes
OGY Tagozat: nem jelöl
PNSZ Tagozat: nem jelöl
Rendőrségi Tagozat: Horogh Zoltán c. r. alezredes.
Más személy(ek)re nem érkezett javaslat.
A jelöltek ezt követően nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják.
Levezető elnök: szavazásra bocsátotta az egyes jelölteket
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők nyílt, kézfeltartásos szavazással – az
egyes jelölteket érintő szavazáskor az érintett jelölt személy kivételével – meghozták az
alábbi határozatot:
Horogh Zoltán c. r. alezredes vonatkozásában: 1 fő tartózkodás mellett, 11 fő igen, 32 fő nem
szavazat,
Kajtár Szabolcs püőr. alezredes vonatkozásában: 2 fő tartózkodás mellett, 31 fő igen, 11 fő
nem szavazat alapján
15/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Kajtár Szabolcs püőr. alezredest /NAV Tagozat/ 2022. június 24. napjától
kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar felügyelőbizottsága
elnökének választja.”
V.4. napirendi pont: Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
Levezető elnök: Felhívta az egyes tagozatokat, hogy tegyék meg javaslataikat a
felügyelőbizottsági tagok személyére.
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Jelöltek tagozatonként:
BV Tagozat: Sáfrányos Krisztián bv. őrnagy
Hiv. Kat.véd. Tagozat: Mutnyánszki Tibor. tű. alezredes
NAV Tagozat: --OGY Tagozat: Hopka Attila ogy. őrnagy
PNSZ Tagozat: egy főt jelöl
Rendőrségi Tagozat: Horogh Zoltán c. r. alezredes.
Más személy(ek)re nem érkezett javaslat.
A jelöltek valamennyien nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják.
Ezt követően – a határozatképesség megvizsgálását követően – jelenlévők nyílt, kézfeltartásos
szavazással – az FB tagjelölt személyek kivételével – egyhangúlag meghozták az alábbi
határozatot:
16/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Sáfrányos Krisztián bv. őrnagyot /Bv. Tagozat/, Mutnyánszki Tibor. tű.
alezredest /Katasztrófavédelmi Tagozat/, Hopka Attila ogy. őrnagyot /Ogy. Tagozat/, PNSZ
Tagozat által jelölt személyt /PNSZ Tagozat/ és Horogh Zoltán c. r. alezredest /Rendőrségi
Tagozat/ 2022. június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar
Rendvédelmi Kar felügyelőbizottsági tagjává választja.”
Levezető elnök felkéri a megválasztott FB elnököt és FB tagokat, hogy a Hszt. szabályainak
megfelelően nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy fennáll-e velük szemben bármilyen
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a tisztségviselői megbízatásuk betöltésének.
A megválasztott FB elnök és FB tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a tisztségviselőkkel
szemben támasztott jogszabályi feltételeknek, és velük szemben nem áll fenn
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői megbízatás
betöltésének.
A megválasztott felügyelőbizottsági tisztségviselők a megbízatást külön íven szerkesztett
nyilatkozattal elfogadják.
V.5. napirendi pont: Etikai Bizottság elnökének megválasztása
Levezető elnök: ismertette, hogy az Etikai Bizottság a Közgyűlés által saját tagjai közül
megválasztott, 21 tagú bizottság (tagozatonként 4 fő, kivéve az Országgyűlési Őrség tagozat:
1 fő). A bizottság tagjai az MRK-ban más tisztséget is elláthatnak. Az EB elnökét és tagjait a
Közgyűlés választja meg.
Felhívta az egyes tagozatokat, hogy tegyék meg javaslataikat az etikai bizottság elnöke
személyére.
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Jelöltek tagozatonként:
BV Tagozat: nem jelöl
Hiv. Kat.véd. Tagozat: Andráska Attila tű. százados
NAV Tagozat: nem jelöl
OGY Tagozat: nem jelöl
PNSZ Tagozat: nem jelöl
Rendőrségi Tagozat: Dr. Sári Éva Orsolya r. főhadnagy.
Más személy(ek)re nem érkezett javaslat.
A jelöltek valamennyien nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják.
Levezető elnök: szavazásra bocsájtotta az egyes jelölteket
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők nyílt, kézfeltartásos szavazással – az
egyes jelölteket érintő szavazáskor az érintett jelölt személy kivételével – meghozták az
alábbi határozatot:
Andráska Attila tű. százados vonatkozásában: 2 fő tartózkodás mellett, 20 fő igen, 22 fő nem
szavazat,
Dr. Sári Éva Orsolya r. főhadnagy vonatkozásában: 2 fő tartózkodás mellett, 22 fő igen, 20 fő
nem szavazat alapján
17/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés Dr. Sári Éva Orsolya r. főhadnagyot /Rendőrségi Tagozat/ 2022. június 24.
napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar etikai bizottsága
elnökének választja.”
V.6. napirendi pont: Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
Levezető elnök: Felhívta az egyes tagozatokat, hogy tegyék meg javaslataikat az etikai
bizottsági tagok személyére (javaslat bekérése tagozatonként, EB elnökét adó tagozat 3 fő,
Ogy. tagozat 1 jelölt, a többi tagozat esetén 4-4 jelölt)
Jelöltek tagozatonként:
BV TAGOZAT:
Beliczki Adrienn bv. őrnagy
Bódizsné Takács Erzsébet bv. főhadnagy
Kincséné Bak Regina Erika bv. alezredes
Lelovics Zoltán c. bv. őrnagy
KATVÉD TAGOZAT:
Krucsó Róbert tű. főtörzsőrmester
Mrena Tibor János c. tű. főtörzsőrmester
Nagy Gábor c. tű. zászlós
Tóth Béláné tű. őrnagy
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NAV Tagozat:
Dr. Búza László püőr. alezredes
Dávid Zoltán püőr. alezredes
Horváth Ákos püőr. százados
Kovács Attila püőr. százados
OGY TAGOZAT: Juhász Krisztián ogy. főtörzszászlós
PNSZ TAGOZAT:
négy főt jelöl
RENDŐRSÉGI TAGOZAT:
Dr. Lukácsevich Éva r. alezredes
Tóth Zoltán r. alezredes
Dr. Vajda Gábor r. alezredes
Más személy(ek)re nem érkezett javaslat. A jelöltek ezt követően nyilatkoztak, hogy a jelölést
elfogadják.
Levezető elnök: Szavazásra bocsátotta az egyes jelölteket (tagozatonként, a Közgyűlés
egyhangúan elfogadta, hogy az etikai bizottság tagjairól tagozatonként összevontan történjen
a szavazás)
A határozatképesség megvizsgálását követően jelenlévők nyílt, kézfeltartásos szavazással – az
egyes EB tagjelölteket érintő szavazáskor az érintett EB tagjelölt személy(ek) kivételével –
egyhangúlag meghozták az alábbi határozatokat:
18/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a Bv. Tagozat közgyűlési tagjaiból Beliczki Adrienn bv. őrnagyot, Bódizsné
Takács Erzsébet bv. főhadnagyot, Kincséné Bak Regina Erika bv. alezredest és Lelovics
Zoltán c. bv. őrnagyot 2022. június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a
Magyar Rendvédelmi Kar etikai bizottsági tagjává választja.”
19/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a Katasztrófavédelmi Tagozat közgyűlési tagjaiból Krucsó Róbert tű.
főtörzsőrmestert, Mrena Tibor János c. tű. főtörzsőrmestert, Nagy Gábor c. tű. zászlóst és
Tóth Béláné tű. őrnagyot 2022. június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a
Magyar Rendvédelmi Kar etikai bizottsági tagjává választja.”

20/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a NAV Tagozat közgyűlési tagjaiból Dr. Búza László püőr. alezredest, Dávid
Zoltán püőr. alezredest, Horváth Ákos püőr. századost és Kovács Attila püőr. századost
2022. június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar
etikai bizottsági tagjává választja.”
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21/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés az Ogy. Tagozat közgyűlési tagjaiból Juhász Krisztián ogy. főtörzszászlóst
2022. június 24. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar
etikai bizottsági tagjává választja.”
22/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a PNSZ Tagozat közgyűlési tagjaiból jelölt négy főt 2022. június 24. napjától
kezdődő 5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar etikai bizottsági tagjává
választja.”
23/2022. (VI. 24.) sz. Közgy. hat.
„A Közgyűlés a Rendőrségi Tagozat közgyűlési tagjaiból Dr. Lukácsevich Éva r. alezredest,
Tóth Zoltán r. alezredest és Dr. Vajda Gábor r. alezredest 2022. június 24. napjától kezdődő
5 éves határozott időtartamra a Magyar Rendvédelmi Kar etikai bizottsági tagjává
választja.”
Levezető elnök felkéri a megválasztott EB elnököt és EB tagokat, hogy a Hszt. szabályainak
megfelelően nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy fennáll-e velük szemben bármilyen
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a tisztségviselői megbízatásuk betöltésének.
A megválasztott EB elnök és EB tagok nyilatkoznak, hogy megfelelnek a tisztségviselőkkel
szemben támasztott jogszabályi feltételeknek, és velük szemben nem áll fenn
összeférhetetlenségi ok, amely akadályát képezné a vezető tisztségviselői megbízatásuk
betöltésének.
A megválasztott etikai bizottsági tisztségviselők a megbízatást külön íven szerkesztett
nyilatkozattal elfogadják.
Az V. napirendi pont lezárásra került.
Levezető elnök: Tájékoztatta a Közgyűlést a tisztségviselő választást követő, az újonnan
megválasztott tisztségviselők bírósági nyilvántartásba vételéig terjedő időszakot érintő
átmeneti szabályokról.
Az Alapszabály szerint a vezető tisztségviselők az új vezető tisztségviselők bírósági
nyilvántartásba történő bejegyzéséig ügyvezető elnökként, illetve ügyvezető alelnökként
gyakorolják hatáskörüket azzal, hogy az ügyvezetőként eljáró vezető tisztségviselők az
újonnan megválasztott vezető tisztségviselők előzetes jóváhagyása nélkül új kötelezettséget az
MRK költségvetése terhére nem vállalhatnak.
A napirendi pont zárásaként kérte, hogy a megválasztott tisztségviselők az elfogadó
nyilatkozatokat szíveskedjenek aláírni.
Levezető elnök: megköszönte a hozzászólásokat és további sikereket kívánt az újonnan
megválasztott elnök, tisztségviselők és a Közgyűlés munkájához. Felkérte a megválasztott
MRK elnököt hozzászólásra.
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Powell Pál nb. alezredes, elnök: Megköszönte a MRK Közgyűlés tagjainak bizalmát,
amelyet elnyert, és röviden tájékoztatta a közgyűlést a MRK-ban a bejegyzését követő
tervezett céljairól, a kapcsolódó társszervezetekkel, szakmai és érdekképviselettel történő
együttműködésről.
Jelezte, hogy a korábbi évek tapasztalatait fel fogja használni, kérte a tagozatokat
kezdeményezzék a közösséget érintő problémákat felvetését, tegyenek javaslatot konkrét
témákban, akár a szakmai hiátusok tekintetében.
Levezető 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: 17.05 órakor
k.m.f.

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy s.k
levezető elnök

Hegymegi Ildikó s.k.
jegyzőkönyvvezető
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