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A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
VIII /2010. (III.26.) KGY. számú 

 
H A T Á R O Z A T A1 

 
A Dr. Dobos János-díj megalapításáról, az adományozása rendjéről 

 
Az egyesület Közgyűlése attól a felismeréstől indíttatva, hogy szakterülete egyik elismert, 
nagy tiszteletnek örvendő művelőjének emlékét, annak munkásságát, szakmai eredményeit 
ápolja, rá emlékezzék, és a szakmai elkötelezettségét, a szakmai iránti tiszteletét, alázatát 
napjainkban tovább vivők munkásságát a nevét viselő díjjal ismerje el, az Elnökség 
javaslatára az alábbi határozatot hozza: 
 

1.§ 
 

(1) A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Közgyűlése Dr. Dobos János születésének 
75. évfordulója alkalmából megalapítja a „ Dr. Dobos János–díj” –at (továbbiakban: Díj). 
(2)2 Díj az egyesület olyan legmagasabb elismerése, melyet az egyesületen kívüli 
magánszemélyek is megkaphatnak. 
 

2.§3 
 

(1) A díjra csak az természetes személy jelölhető, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelel (a továbbiakban: jelölt). 
(2) A díjra az 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt nyomozó hatóságok, valamint c)–
d) pontjában feltüntetett oktatási intézmények hivatásos, kormánytisztviselő, köztisztviselő, 
közalkalmazott jogállású, illetve nyugállományú tagját lehet jelölni, aki legalább 15 éves4 
tényleges szolgálati jogviszonnyal rendelkezik vagy rendelkezett, bűnügyi szakterületen 
tevékenykedik, avagy tevékenykedett, a szakterületén huzamosabb időn keresztül kimagasló 
teljesítményt nyújtott és nem áll 
  a) büntetőeljárás, 
  b) fegyelmi eljárás, 
  c) etikai vagy méltatlansági eljárás, illetőleg 
  d) büntetőítélet hatálya alatt. 

 
 

3.§5 
 

(1)6 A Díjra a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 
elnökének felhívása alapján 

a) a központi nyomozó hatóságok bűnügyi vezetői,  
b) a területi (regionális) nyomozó hatóságok bűnügyi vezetői,  
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a 
továbbiakban: NKE-RTK) oktatási és tudományos dékánhelyettese, 
d) a rendészeti szakközépiskolák oktatási igazgató-helyettesei (a 
továbbiakban együtt: jelölésre jogosultak) 

írásban terjeszthetnek elő indokolt javaslatot.  
(2) A központi és a területi (regionális) nyomozó hatóságokat külön jogszabály határozza 
meg. 
(3) A díjra természetes személy (magánszemély), társadalmi (civil) szervezet és gazdasági 
társaság nem tehet javaslatot. 
 

 
1 Hatályba lépett: 2010.03.30.-án. 
2 Módosította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
3 Módosította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 2.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén  
4 Módosította a VI/2014. (V.15.) KGY. sz. határozat. Hatályba lép: 2014.12.31-én 
5 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 3.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
6 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 1.§-a. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 



– 2 – 
 

 
 
 

4.§7 
 

(1)8,9 A Díj adományozásáról a Közgyűlés által megválasztott társadalmi kuratórium javaslata 
alapján az Elnökség határoz. Az Elnökségnek – a szavazategyenlőség esetét kivéve – nincs 
mérlegelési jogköre a társadalmi kuratórium javaslatáról. Az Elnökség a Díjat a Közgyűlés 
nevében adományozza. 
(2)10 A Díj – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – csak annak jelöltnek [2. §] 
adományozható, akit arra a jelölésre jogosult [3. § (1) bekezdése] az e határozat 
rendelkezéseinek megfelelően előterjesztett, és akinek a társadalmi kuratórium a Díjat 
adományozni javasolta. A társadalmi kuratórium létrehozásáról, működési rendjéről külön 
közgyűlési határozat rendelkezik. 
(3)11,12 A Díj 2020-tól kétévente, minden páros évben egyszer adományozható. Érvényes 
jelölés hiányában, illetve a beérkezett jelölések ismeretében a társadalmi kuratórium ez 
irányú javaslatára a Díj abban az adott esztendőben nem adható ki. 
(4)13,14 Az Elnökség rendkívül indokolt és méltányolható esetben a társadalmi kuratórium 
véleményének kikérése után – a (3) bekezdésben foglaltak szerint –dönthet egy további Díj 
kiadásáról is. 
(5) E határozat rendelkezése alapján – a díjazott mellett – külön eljárás nélkül dr. Dobos 
János özvegye a Díj első kitüntetettje, melyet részére a (6) bekezdésben írt első 
rendezvényen kell átadni. 
(6)15,16 A Díj átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 
megtartott tudományos konferencián, ünnepélyes keretek között kerül sor. 
(7) Az Elnökség a (6) bekezdésben meghatározottaktól indokolt esetben eltérhet. 
(8) A Díj átadásának helyéről az egyesület lehetőségeinek függvényében az Elnökség dönt. 
(9)17 A Díj kitüntetettje külön eljárás nélkül az Egyesület tiszteletbeli tagjává válik. E 
minőségében tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. 
 
 

5.§18,19 

 
(1) A Díjat az Elnökség visszavonja, ha utóbb megállapítható, hogy a díjazottal szemben a 
díjátadást megelőzően a 2.§ (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamelyik kizáró ok 
fennállt. 
(2) A Díjat az Elnökség visszavonhatja, amennyiben a díjazottal szemben a díjátadást 
követően merül fel a 2.§ (2) bekezdés a)–d pontjában foglalt valamelyik kizáró ok. 
(3) A Díj visszavonásának, és nyilvánosságra hozatalának szabályaira az adományozás 
szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Díj visszavonását bárki 
kezdeményezheti az ok pontos megjelölésével, és az azt alátámasztó tények közlésével. A 
Díj visszavonásáról az Elnökség az (1) bekezdés esetén tájékoztatja, a (2) bekezdés esetén 
konzultál a társadalmi kuratóriummal 
 
 
 
 

 
7 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 4.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
8 Módosította a XI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1.§ (1)bek.-e. Hatályba lép: 2016.01.01-jén 
9 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ (1)bek.-e. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
10 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ (2)bek.-e. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
11 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ (3)bek.-e. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
12 Módosította a IV/2020. (V.29.) KGY. sz. határozat 1.§ (1)bek.-e. Hatályba lép: 2020.12.01-jén 
13 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ (4)bek.-e. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
14 Módosította a IV/2020. (V.29.) KGY. sz. határozat 1.§ (2)bek.-e. Hatályba lép: 2020.12.01-jén 
15 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 2.§ (5)bek.-e. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
16 Módosította a IV/2020. (V.29.) KGY. sz. határozat 1.§ (3)bek.-e. Hatályba lép: 2020.12.01-jén 
17 Megállapította a XI/2015. (XI.06.) KGY. sz. határozat 1.§ (2)bek-e. Hatályba lép: 2016.01.01-jén 
18 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 5.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
19 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 3.§ -a. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
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6.§20 
 

A Díj leírását, a jelölés, az adományozás és az átadás részletes szabályait a Díj Szabályzata 
tartalmazza, amely e határozat 1.sz. melléklete. 
 

 
7.§21 

 
(1) E határozat 2011. február 01-jén lép életbe.22 
(2) A határozatot egységes szerkezetbe foglalva a főtitkár kihirdeti. 
(3)23 A határozat végrehajtásáért az Elnökség felelős. 
(4) Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy az e határozatban nem szabályozott kérdésekről 
döntsön.  
(5) E határozat végrehajtását az Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: ÁÜB) ellenőrzi. Az ÁÜB elnöke az ellenőrzés tapasztalatairól évente beszámol 
a Közgyűlésnek. 
 
 
 
 
 
                      Hóbor Zsolt s.k.                                                  Jakab György s.k. 

                       főtitkár                                                                    elnök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 6.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
21 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 7.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
22 Az alaphatározatot módosító IX/2011. (I.28.) KGY. számú határozat hatályba lépési időpontja. 
23 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 4.§ -a. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
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1.sz. Melléklet 
 

Dr. Dobos János-díj 
S Z A B Á L Y Z A T A24,25 

 
 

 
1. A Dr. Dobos János-díj (Díj) plakettből, és adományozó oklevélből áll. 

1.1. A Díj plakettje 6 mm. vastagságú, legalább 90 mm. átmérőjű bronzplakett, melynek 

előoldalán Dr. Dobos János domborított arcképe mellett a „Dr. Dobos János-díj” felirat 

olvasható. A plakett hátoldala a síkjából kiemelkedően felezve van: a felső részen a 

„Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete” szöveg olvasható, mellette az egyesület 

domborított logója látható; az alsó rész sima felületű, ide az adományozás éve, és a 

díjazott neve gravírozandó. 

1.2. Az adományozó oklevél tartalmazza az adományozó egyesület hivatalos 

elnevezését és logóját, a Díj elnevezését, a kitüntetett nevét, rendfokozatát, tudományos 

(oktatói) fokozatát (egyesületi tag esetében az erre való utalást, és az esetlegesen 

betöltött tisztséget), az adományozás egyetlen mondatos indokolását, az adományozás 

dátumát, az Egyesület és a társadalmi kuratórium elnökének aláírását, és az egyesület 

szárazbélyegzőjének lenyomatát.  

1.3. A Díj mellé pénzjutalom nem jár. 

 

2. A jelölésre jogosultaknak a javaslattételre szóló felhívást legkésőbb a tárgyév május 30. 

napjáig, ésszerű határidő kitűzésével, írásban kell megküldeni. Az Egyesület elnökének 

felhívását az Egyesület honlapján, a „Magyar Bűnüldöző” c. tudományos-szakmai 

folyóiratban, és a szaksajtóban is közzé lehet tenni. 

2.1. Egy jelölésre jogosulttól csak egy jelöltet lehet a Díjra javasolni. A javaslat indokolás 

része minimum egy, de maximum két gépelt kell, hogy legyen, valamint tartalmazza azt, 

hogy a jelölt a díjra jelölés általános és különös feltételeinek megfelel.  

2.2. A javaslatokat a jelölésre jogosultak az egyesület társadalmi kuratóriumának 

írásban, elektronikus módon küldik meg.  

2.3. Az elkésett (határidőn túli) javaslatok elbírálásáról az Elnökség dönthet. 

 

3. A Díj adományozásáról a társadalmi kuratórium létrehozásáról szóló közgyűlési 

határozatban és ezen alapító határozatban meghatározott módon az Elnökség dönt.  

 

 

 
24 Megállapította a IX/2011. (I.28.) KGY. sz. határozat 6.§-a. Hatályba lép: 2011.02.01-jén 
25 Módosította a VI/2017. (V.26.) KGY. sz. határozat 5.§ -a. Hatályba lép: 2017.06.01-jén 
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3.1. A társadalmi kuratórium a szavazásról összesítést készít, melynek tartalmaznia kell: 

a) a beérkezett jelölések számát, 

b) a jelölt nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és beosztását, valamint az őt jelölő 

személy betűkódját, 

c) azt, hogy a jelölt összesen mennyi szavazatot kapott, 

e) az adott évben a Díjat elnyert jelölt nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és 

beosztását, 

f) a társadalmi kuratórium aktuális létszámát, a beérkezett összes szavazatok 

számát, 

f) a szavazás lezárásának, és a szavazok összesítésének a dátumát. 

3.2. Az összesítőt a társadalmi kuratórium elnöke és titkára írja alá. Az összesítőhöz 

csatolni kell a díjat elnyert jelölt előterjesztését.  

3.3. Az e pontban meghatározott dokumentumokat a társadalmi kuratórium titkára három 

munkanapon belül, eredetben megküldi az Egyesület főtitkárának. 

3.4.  A díjazott személye az ünnepélyes díjátadásig „Egyesületi Bizalmas” minősítésű 

adat. 

 

4.  Az ünnepélyes díjátadásra dr. Dobos János özvegyét, a díjazottat, a díjazott közvetlen 

hozzátartozóit, valamennyi jelölésre jogosult vezetőt, valamint a társadalmi kuratórium 

tagjait, és az Egyesület tagjait meg kell hívni.  

4.1. A díjátadásról a szaksajtót (az írott és elektronikus sajtót is) értesíteni kell. A 

díjátadás helyét és időpontját az egyesület honlapján, valamint a „Magyar Bűnüldöző” c. 

tudományos-szakmai folyóiratban – lehetőség szerint – közzé kell tenni.  

4.2. Az ünnepélyes díjátadás alkalmával a jelölteket fel kell sorolni név, rendfokozat, 

beosztás és szolgálati hely szerint, ismertetni kell a leadott szavazatok alakulását, és ki 

kell hirdetni a díjazottat, rövid szakmai életútjának ismertetése mellett. 

4.3. A díjat az Egyesület elnöke és a társadalmi kuratórium elnöke közösen adja át.  

4.4. A díj adományozásának tényét, a díjazott nevét, rendfokozatát, beosztását 

(tudományos/oktatói fokozatát, illetve egyesületi tag esetén az erre való utalást) és 

szolgálati helyét a sajtó útján közlemény formájában ki kell hirdetni, illetőleg az Egyesület 

honlapján, valamint a „Magyar Bűnüldöző” c. tudományos-szakmai folyóiratban közzé 

kell tenni.  

 
 


