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A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
ELNÖKSÉGÉNEK
11/2006. (XII.14.) számú
HATÁROZATA
A tanácsosi, főtanácsosi címek alapításáról, adományozásuk rendjéről1
Az Elnökség az Alapszabály 28.§ m./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.§
Általános szabályok
(1)1 Az Elnökség az egyesület érdekében kifejtett szakmai munka, a kimagasló
szakmai tudás, valamint a szaktudományok magas szintű művelése elismeréseként
megalapítja az:
a./ „Elnökségi tanácsos”
b./ „Elnökségi főtanácsos”
c./ „Címzetes elnökségi főtanácsos”
címeket.
(2) E határozat alkalmazásában a szakmai munkán, szakmai tudáson a bűnüldözés
szakterületét: a bűnügyi felderítői, bűnügyi vizsgálati munkát, a büntető ügyészi
tevékenységet, és a büntető bíráskodást; a bűnüldözés szakterületét segítő
tevékenységeket:
közrendvédelmi,
határrendészeti,
vámrendészetés
vámigazgatási, általános rendészeti, rendészet-igazgatási tevékenységeket kell
érteni.
(3) E határozat alkalmazásában a szaktudományokon: a jogtudomány alkotmányjogi,
közigazgatási jogi, büntető,- és büntetőeljárás-jogi ágát, a bűnügyi tudományokat, és
a rendészet-tudományon belül a határrendészeti és vámrendészeti tudományokat
kell érteni.
2.§
(1) Az 1.§ (1)bekezdésben írt címeket (továbbiakban: cím) az Elnökség
határozatában adományozza az a./ és b./ pontok esetében az egyesület rendes
tagjának, a c./ pont esetében az egyesület pártoló tagjának, amennyiben az e
határozatban írt feltételeknek megfelelnek.
(2) A címek adományozására javaslatot tehetnek:
a./ az Elnökség tagjai,
b./ a Közgyűlés állandó bizottságának tagjai,
c./ az elnök által kinevezett szaktitkárok.
(3) Az egyesület bármely tagja előterjesztést tehet a címek adományozására a
(2)bekezdésben írt javaslattételi joggal rendelkezőknek.
(4) A cím adományozására tett javaslatokat rövid indokolással írásban a főtitkárnak
kell benyújtani, legkésőbb 30 nappal a következő soros Közgyűlés előtt.
(5)2 3
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A címek elnevezését, módosította a 24/2010. (X.14)Eln. sz. határozat 1.§ (1)-(2) bekezdése: Hatályos: 2010.11.01.-től
Módosította a 24/2010. (X.14)Eln. sz. határozat 2.§ (1)bekezdése. Hatályos: 2010.11.01.-től
3
Hatályon kívül helyezte: 03/2015. (V.12.) Eln. sz. határozat 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatáytalan: 2015.05.12.-től
2

2
4 5

(6)
Az 1.§ a./ és b./ pontjában írt címek odaítéléséről az Elnökség dönt. Az
adományozáshoz az elnökségi ülésen megjelentek 2/3-os minősített többsége
szükséges.
(7)6 7Az 1.§ c./ pontjában írt cím odaítéléséről az Elnökség a jelenlévő elnökségi
tagok egyszerű többségével dönt.
(8)8
(9) A cím viselésének joga megszűnik:
a./ a rendes, illetőleg a pártoló tagsági viszony megszűnése esetén,
b./ a cím viseléséről írásos nyilatkozattal való lemondás esetén,
c./9 viselésére méltatlanná vált, mert olyan magatartást tanúsít, vagy
mulasztást követ el, ami nyilvánvalóan az egyesület érdekei ellen való, így e
határozat szellemiségével ellentétes, és emiatt a 2.§ (6)bekezdése szerinti
eljárásban a címet tőle visszavonták,
d./ akit az Elnökség az Alapszabály 13.§ (1)bekezdés a./ - d./ pontjai alapján
az egyesület tagjai közül kizárt.
(10)10 A (9)bekezdés b./, c./, d./ pontjaiban meghatározott esetekben a cím volt
tulajdonosa köteles az adományozó okiratot 8 napon belül az Elnökség részére
visszaküldeni.
(11) A cím viselési jogának megszűnését a főtitkár határozatában állapítja meg; e
határozat ellen panasznak helye nincs.

3.§
(1)11 12A cím egy oklevélből áll, melyet az egyesület elnöke ír alá.
(2) Az oklevél tartalmazza az egyesület logóját, a díj elnevezését, a díjazott nevét,
tudományos fokozatát, és egy bővített mondatban a rövid indokolást.
(3) Az okleveleket úgy kell elkészíteni, hogy cím fokozatai jól megkülönböztethetőek
legyenek.
(4)8 13 A címet ünnepélyes keretek között, lehetőleg soros Közgyűlés alkalmával a
tagság előtt kell átadni.
(5) A cím tulajdonosa jogosult a cím viselésére egyesületen belül, és az egyesületen
kívül is; jogosult névkártyáján, levelezés során neve után a címet feltüntetni; az
adományozott címet tagsági igazolványa is tartalmazza.
(6)14 Az 1.§ a./ és b./ pontjában írt cím tulajdonosa tanácskozási joggal részt vehet
az Elnökség ülésein.
(7) A cím adományozásának tényét a következő havi tájékoztatóban ismertetni kell a
tagsággal, nyilvánosságra kell hozni az egyesület honlapján, és —az Elnökség eseti
döntése szerint— közzé kell tenni szak,- vagy napilapban.
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4.§
Az „Elnökségi tanácsos” cím1
(1) Az „Elnökségi tanácsos” cím az egyesület érdekében kifejtett tevékenység
elismeréséül annak adományozható, aki a szakmai munkájában, vagy a
szaktudomány valamely területén huzamos időn át eredményesen dolgozott, vagy az
egyesület szakmai munkáját, céljai megvalósulását huzamos időn át, vagy többször
segítette, és legalább egy éve rendes tagja az egyesületnek.
(2) Az „Elnökségi tanácsos” cím viselőjét a mindenkori éves egyesületi tagdíjból
25%-os tagdíjcsökkentés illeti meg.
5.§
Az „Elnökségi főtanácsos” cím1
(1)15 Az „Elnökségi főtanácsos” cím az egyesület érdekében kifejtett tevékenység
elismeréséül annak adományozható, aki a szakmai munkájában, vagy a
szaktudomány valamely területén hosszú időn át eredményesen dolgozott, lehetőleg
felsőoktatási intézményi oktatói, vagy tudományos fokozattal rendelkezik, vagy az
egyesület szakmai munkáját, céljai megvalósulását hosszabb időn át, vagy többször
kimagaslóan eredményesen segítette, és legalább három16 éve rendes tagja az
egyesületnek.
(2) Az „Elnökségi főtanácsos” cím viselőjét a mindenkori éves egyesületi tagdíjból
50%-os tagdíjcsökkentés illeti meg.
(3)17 Az egyesület elnöke, és tudományos titkára tisztségük viselésének ideje alatt az
„Elnökségi főtanácsos” cím birtokosai, de a (2)bekezdésben megállapított
tagdíjkedvezmény rájuk nem vonatkozik. Tisztségük megszűnése után a címük
további viseléséről az Elnökség a 2.§ (6)bekezdés szerinti módon dönt.
(4) E cím adományozásának nem előfeltétele az „Elnökségi tanácsos” cím megléte,
de a fokozatosság elvének betartása célszerű.
6.§
A „Címzetes elnökségi főtanácsos” cím
(1) A „Címzetes elnökségi főtanácsos” cím az egyesület érdekében kifejtett
tevékenység elismeréséül annak adományozható, aki huzamosabb időn át
tevékenyen részt vett az egyesület munkájában, vagy az egyesület célkitűzései
megvalósulását többször eredményesen, vagy kimagaslóan segítette, és legalább
két éve pártoló tagja az egyesületnek.
(2) E cím kivételes esetben adományozható annak az egyesületen kívüli személynek
is, akinek kimagasló szakmai munkáját, vagy szaktudományos tevékenységét az
egyesület céljai megvalósítása érdekében egy, vagy több esetben kamatoztatta.
(3) Az egyesület azon rendes tagja, aki birtokosa az „Elnökségi főtanácsos” címnek,
és tagsági viszonyát kérelmére pártoló tagsággá minősítik át, e cím birtokosává válik.
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A címe változását a főtitkár határozatában állapítja meg, e határozat ellen
panasznak helye nincs.
(4) Az egyesület azon rendes tagja, aki birtokosa az „Elnökségi tanácsos” címnek, és
tagsági viszonyát kérelmére pártoló tagsággá minősítik át, e cím adományozásáról
az Elnökség a 2.§ (6)bekezdése szerinti módon dönt. A címe megszűnését, vagy e
címre való átminősítését a főtitkár határozatában állapítja meg, e határozat ellen
panasznak helye nincs.
7.§
Átmeneti, és hatályba léptető rendelkezések
(1)18 Az Elnökségnek figyelembe kell vennie az adományozásnál a címek
jelentőségének, méltóságának mindenkori megőrzését.
(2)19 Az 1.§ (1)bekezdés a./ pontjában meghatározott címből évente legfeljebb kettő,
a b./ pontjában meghatározott címből pedig egy adományozható.
8.§
(1) E határozat hatályba lépésekor —tekintet nélkül az általános, és speciális
hatályba lépések időpontjára— az Elnökség jogosult a 2.§ (3)-(6)bekezdéseiben
rögzített eljárási szabályok figyelmen kívül hagyásával, de az Általános és Ügyrendi
Bizottság elnökének egyetértésével egy „Elnökségi tanácsos” és egy „Elnökségi
főtanácsos” cím adományozására.
(2) Az e szakasz alapján adományozott cím átadásának időpontjáról az Elnökség
eseti döntést hozhat, de az átadás ünnepélyessége nem mellőzhető.
9.§
(1) E határozat a (2)bekezdésben foglalt kivétellel elfogadása napján lép hatályba.
(2) E határozat 2.§ (2)-(7) bekezdései, a 4.§ (2)bekezdése, az 5.§ (2)bekezdése, a
6.§ (3)-(4)bekezdései 2007. január 01.-én lépnek hatályba.
(3)20 E határozatot a teljes tagsággal ismertetni kell. A 2010. november 01.-jén
hatályba lépő módosítást megelőzően az e határozat alapján adományozott címek a
módosított elnevezéssel továbbra is érvényesek. E változásról a címek viselőit a
főtitkár írásban értesíti.

10.§
(1) E határozat végrehajtásáért a (2)-(5)bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel az
Elnökség felelős.
(2) A 2.§ (4) és a (9)bekezdése, a 3.§ (1)-(4)bekezdéseiben, a 6.§ (3)(4)bekezdéseiben, a 7.§ -ban foglaltak végrehatásáért a főtitkár felelős.
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(4) A 4.§ (2)bekezdésében, és az 5.§ (2)bekezdésében foglalt feladatok
végrehajtásáért a főtitkár és a pénztáros felelős.
(5) 22
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Elnöksége nevében:

Jakab György s.k.
elnök
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