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H A T Á R O Z A T A 

 
A Dr. Dobos János Emlékérem alapításáról, és adományozása szabályairól1 

 
 

Az egyesület Elnöksége az Alapszabály 28.§ m./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
egyesületben végzett szakmai és szervezeti munka, valamint az egyesület támogatásáért 
kifejtett erőfeszítések, illetve a hazai kriminalisztika fejlődéséhez való hozzájárulás 
elismerésének kifejezésekén az alábbiakról határoz: 
 
 

1.§ 
 

(1) Az Elnökség megalapítja a „Dr. Dobos János Emlékérem” elnevezésű elismerését 
(továbbiakban: Emlékérem). 
(2) Az Emlékérem háromfokozatú elismerés, melynek hivatalos elnevezése kiegészül a 
fokozat (arany, ezüst, bronz) megnevezésével. 
(3) Az Emlékérem az egyesület második legmagasabb elismerési formája, a Dr. Dobos 
János-díj után. 
 
 

2.§ 
 

(1) 2Az Emlékérem odaítélhető 
a) annak, aki kiemelkedően aktív szervezeti tevékenységet folytatott az egyesületünk 
fejlődése és eredményes működése, valamint a közössége építése érdekében; 
b) annak, aki folyamatosan önzetlenül támogatta az egyesületünk munkáját, 
hozzájárult egyesületünk hírnevének öregbítéséhez és pozitív megítéléséhez; 
c) annak, aki hosszú időn keresztül bűnüldözői szakmai munkáját kiemelkedő 
színvonalon végezte, vagy kimagasló szakmai munkájával egyedi sikert ért el; 
d) annak, akit felterjesztettek a Dr. Dobos János-díjra, és azt nem neki ítélték oda; 
e) egyedi esetben annak a hazai vagy külföldi személynek, aki szakmai-tudományos 
munkásságával hozzájárult a magyar kriminalisztika fejlődéséhez, a hazai 
bűnüldözés elismertségéhez. 

(2) Az Emlékérem odaítélésének fokozatonkénti részletszabályait, az Emlékérmek leírását, 
és egyéb rendelkezéseket e határozat Mellékletében szereplő Alapszabály tartalmazza. 
(3) Az Emlékérmet egy évben egyszer, a Dr. Dobos János Emléknapon, ünnepélyes keretek 
között, a Dr. Dobos János-díjat követően kell átadni. Az Emlékérmet az Elnökség az 
egyesület nevében adományozza. 
(4) 3Az Emlékérem posztumusz is adományozható. 
(5) 4 Az (1) bekezdés c) és e) pontjai vonatkozásában közösségek elismerése esetén az 
Emlékérem megosztva is adományozható. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 A határozat hatályban lépett kihirdetésekor: 2013. 10. 30-án 
2 Módosította a 06/2017. (VIII.29.) Eln. sz. elnökségi határozat 1.§ (1)bek.-e. Hatályos: 2017.VIII.29-től 
3 Megállapította a 06/2017. (VIII.29.) Eln. sz. elnökségi határozat 1.§ (2)bek.-e. Hatályos: 2017.VIII.29-től 
4 Megállapította a 06/2022. (X.05.) Eln. sz. elnökségi határozat 1.§ -a. Hatályos: 2022.X.15-től 

 



 
3.§ 

 
(1) Az Emlékérem adományozásáról az egyesület Elnöksége dönt alakszerű határozatával. 
(2) 5Az Elnökség az adományozásról saját elhatározása alapján, vagy előterjesztésre dönt. 
Előterjesztést tehet az egyesület rendes tagja írásban, indokolással. 
(3) Az Elnökség az adományozásról szóló határozatát rövid indokolással közzéteszi, a 
felterjesztés elutasításához indokolást nem fűz. 
(4) Az Elnökség dönthet úgy, hogy az Emlékérmet, vagy annak valamely fokozatát adott 
évben nem adományozza.  
 
 

4.§ 
 

(1) Az adományozás tényét legkorábban az Emlékérem átadását megelőző 15 nappal lehet 
nyilvánosságra hozni.  
(2) Az elismerésben részesültek névsorát az átadást követően nyilvánosságra kell hozni az 
egyesület internetes portálján, az erre kialakított külön aloldalon. 
(3) Az adományozásról az egyesület Magyar Bűnüldöző c. szaklapjában önálló tudósítást 
kell megjelentetni, melyben az arany fokozattal elismertről laudációt kell, az ezüst fokozattal 
elismertről laudációt lehet megjelentetni.  
 
 

5.§ 
 

(1) Az egyesület Elnöksége az Emlékérmet alakszerű, megindokolt határozatával 
visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik. 
(2) Az érdemtelenné válás tényét a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága állapítja 
meg. 
(3) Érdemtelenné válik az Emlékéremre különösen az,  

a) akit az egyesület tagjaként az Alapszabály 13.§ (1) bekezdés b./ vagy d./ pontja 
alapján jogerősen kizártak az egyesületből, 
b) illetve az a személy, akit a bíróság jogerős ítéletében eltiltott a közügyek 
gyakorlásától. 

(4) Az Emlékérem visszavonásáról szóló határozatot kézbesíteni kell az érintettnek, és fel 
kell szólítani, hogy az Emlékérmet 8 napon belül juttassa vissza az egyesületnek. Ennek 
figyelmen kívül hagyása esetén jogi úton kell a határozatnak érvényt szerezni. 
(5) A visszavonás tényét a személyiségi jogok betartásával nyilvánosságra kell hozni.  
 

 
6.§ 

 
(1) E határozat a kihirdetése napján lép életbe. 
(2) A határozat végrehajtásáért a főtitkár felelős, a határozat végrehajtásának ellenőrzésére 
az Elnökség a Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottságát kéri fel. 
(3) 6Az elnök javaslatára az Elnökség minősített többségű döntésével rendkívüli és egyedi 
esetben eltérhet az átadás helyének és időpontjának szabályától, valamint a 2.§ (1) 
bekezdés d) pontja esetében dönthet ezüst fokozat adományozásáról. 
 
 
 

Jakab György s.k. 
e l n ö k 

 
 
 

 
5 Módosította a 06/2017. (VIII.29.) Eln. sz. elnökségi határozat 2.§-a. Hatályos: 2017.VIII.29-től 
6 Megállapította a 06/2017. (VIII.29.) Eln. sz. elnökségi határozat 3.§ -a. Hatályos: 2017.VIII.29-től 

 



 
 
 

Melléklet a 05/2013. (X.25.) Eln. sz. határozathoz 

 
Dr. Dobos János Emlékérem 

ALAPSZABÁLYA 
 

I. 
Az Emlékérem leírása 

 
1. Az Emlékérem 40 mm. átmérőjű, fémből készült, vert, kétoldalt plasztikus érem, melynek 
előoldalán Dr. Dobos János portréja látható, a Dr. Dobos János Emlékérem körfelirattal, a 
hátoldalán a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete hivatalos logója látható. Az 
emlékérem fokozatonként eltérő színű díszdobozban kerül átadásra. 
 
2. Az emlékéremhez tartozó oklevél tartalmazza a díjazott nevét, rendfokozatát, tudományos 
fokozatát (amennyiben van), és rövid indokolást, valamint a hitelesítést. Az oklevél a díj 
fokozatához alkalmazkodó eltérő színű mappában kerül átadásra. 
 
3.7 Megosztott adományozás esetén egy Emlékérem, és személyenként egy-egy oklevél 
kerül átadásra. 
 

II. 
Dr. Dobos János Arany Emlékérem 

 
1. Az Arany Emlékérem az I.1. pontban leírtak alapján 925 0/00 tisztaságú ezüstből készült, 
aranyozással. Az Arany Emlékérem bordó díszdobozban, oklevele bordó színű 
oklevéltartóban, aranyozott felirattal kerül átadásra.  
2. Az Arany Emlékéremből évente legfeljebb 1 db. adományozható. 
3. Az Arany Emlékérem a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján annak 
adományozható, aki a feltételrendszernek hosszú időn át, igen kimagasló színvonalon tett 
eleget, vagy különösen jelentős mértékben segítette és támogatta az egyesületünket, és erre 
szakmai-tudományos előélete is méltóvá teszi. 
4. Az adományozandó fokozat meghatározása az e határozat és Alapszabály keretein belül 
az adományozó Elnökséget illetik meg. 
 

III. 
Dr. Dobos János Ezüst Emlékérem 

 
1. Az Ezüst Emlékérem az I.1. pontban leírtak alapján 925 0/00 tisztaságú ezüstből készült. Az 
Ezüst Emlékérem kék díszdobozban, oklevele kék színű oklevéltartóban, ezüstözött felirattal 
kerül átadásra.  
2. Az Ezüst Emlékéremből évente legfeljebb 5 db. adományozható. 
3. Az Ezüst Emlékérem a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján annak 
adományozható, aki a feltételrendszernek huzamos időn át, magas színvonalon tett eleget, 
vagy jelentős mértékben segítette és támogatta az egyesületünket, és erre szakmai, 
tudományos előélete, vagy egyesületen belüli kimagasló tevékenysége is méltóvá teszi. 
4. Az adományozandó fokozat meghatározása az e határozat és Alapszabály keretein belül 
az adományozó Elnökséget illetik meg. 

 
IV. 

Dr. Dobos János Bronz Emlékérem 
 

1. A Bronz Emlékérem az I.1. pontban leírtak alapján antikolt bronzból készült. A Bronz 
Emlékérem zöld díszdobozban, oklevele zöld színű oklevéltartóban, ezüstözött felirattal kerül 
átadásra.  
2. A Bronz Emlékéremből évente legfeljebb 10 db. adományozható. 
 

 
7 Megállapította a 06/2022. (X.05.) Eln. sz. elnökségi határozat 2.§ -a. Hatályos: 2022.X.15-től 



 
3. 8A Bronz Emlékérem a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján annak 
adományozható, aki a feltételrendszernek magas színvonalon tett eleget, vagy 
nagymértékben segítette és támogatta az egyesületünket, illetve annak, felterjesztettek fel a 
Dr. Dobos János-díjra, és azt nem kapta meg. 
4. Az adományozandó fokozat meghatározása az e határozat és Alapszabály keretein belül 
az adományozó Elnökséget illetik meg. 

 
8 Módosította a 06/2017. (VIII.29.) Eln. sz. elnökségi határozat 4.§-a. Hatályos: 2017.VIII.29-től 

 


