A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
KÖZGYŰLÉSÉNEK
VII /2017. (V.26.) KGY. számú
HATÁROZATA
a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium létrehozásáról, és működésének
szabályairól
A Közgyűlés az Alapszabály 21.§ (1) bekezdés f./ pontjában rögzített jogkörében
eljárva, legmagasabb szintű elismerése, a Dr. Dobos János-díj adományozásával
kapcsolatos szabályokról, és azok végrehajtásártól az alábbi határozatot hozza:
1.§
(1) E határozat alkalmazásában:
a) Díjra jelölt: a Dr. Dobos János-díj megalapításáról, az adományozása
rendjéről szóló VIII/2010. (III.26.) KGY. számú határozat (továbbiakban:
Díjhat.) a jelölésre jogosult által a Dr. Dobos János-díjra (továbbiakban: Díj)
jelölt természetes személy, aki megfelel a Díjhat. általános, és különös
feltételeinek;
b) Dr. Dobos János-díj: A Díjhat. rendelkezése alapján alapított díj
c) Jelölésre jogosult: a Díjhat. 3.§ (1) bekezdésében meghatározott vezetők;
d) Elektronikus út: az Internet által biztosított elektronikus levél (e-mail)
formájában történő adattovábbítás;

2.§
(1) A Közgyűlés megalakítja a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratóriumot,
melynek rövidített elnevezése: Dobos-díj Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium).
(2) A Kuratórium:
a) a Díjjal már kitüntetettekből,
b) az egyesület rendes tagjai közül felkértekből,
c) az Elnökség által delegált 1 főből,
d) a Rendőrség és a NAV bűnügyi szakterülete felkért vezetői által delegált 11 főből,
e) szakmai tudományos testületek, felsőoktatási intézmények felkért vezetői
által delegált 1-1 főből,
f) a Dr. Dobos János Emlékéremmel elismertek közül e feladatra felkért
személyekből
tevődik össze.
(3) A Kuratórium az Egyesület „egyéb testület” besorolású szervezeti egysége, amely
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Feladata a jelölésre jogosultak által küldött
előterjesztések alapján a Dr. Dobos János-díj (a továbbiakban: Díj) adományozására
történő javaslattétel.

(4) A Kuratórium (2) bekezdésben felsorolt tagjait az Elnökség előzetes
megkeresésére adott elfogadó nyilatkozata, illetve delegáltja megnevezése után a
Közgyűlés kéri fel, illetve értesíti.
(5) A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) a Díjjal már korábban kitüntetett, illetve a felkért személy halálával,
b) a Díjjal már korábban kitüntetett, illetve a felkért személy írásbeli
lemondásával,
c) a felkért személy esetében a felkérésének visszavonásával,
d) a szervezetek által delegáltak esetében a delegálás visszavonásával.
(6) A Közgyűlés a kuratóriumi tagok sorából elnököt választ. A Kuratórium elnöke
protokolláris tevékenységet lát el: képviseli a Kuratóriumot, átadja a Díjat, és jegyzi a
Kuratórium által keletkezett iratokat, azonban önálló rendelkezési és ügydöntő
jogköre nincs.
(7) A Közgyűlés az egyesület rendes tagjai sorából megválasztja a Kuratórium
titkárát. A titkár végzi a Kuratórium adminisztrációs tevékenységét, kezeli a külön e
célra létrehozott dobosdij@gmail.com e-mail címet, végzi a küldemények
elektronikus úton történő beérkeztetését és továbbítását, figyelemmel kíséri a
jelölések beérkezését, valamint a szavazás időszakában a leadott szavazatokat,
azokat összesíti, vezeti és hitelesíti az eljárás végén az összesítő ívet. A Kuratórium
titkárának e jogkörében eljárva önálló aláírási joga van.
(8) A Kuratórium legalább 10 főből áll. Tagjai díjazásban nem részesülnek, tagsági
feladatukat társadalmi munkában végzik. A Kuratórium (6)-(7) bekezdésben
meghatározott tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, de megbízatásuk során
felmerült költségeik megtérítését kérhetik, a költségtérítésekre vonatkozó külön
szabályok szerint.
(9) A Kuratórium nem testületi szerv, ülést nem tart, döntése elektronikus úton küldött
szavazatok összesítése alapján állapítható meg.
3.§
(1) A Kuratórium a 2.§ (3) bekezdésben meghatározott feladatát az alábbiak szerint
hajtja végre:
a) az Egyesület elnöke által a jelölésre szóló felhívás kiküldése után a
beérkező jelöléseket fogadja, és kezeli az e célra létrehozott e-mail címen;
b) a jelölési határidő lejártával a beérkezett jelöléseket összesíti, majd a
Kuratórium tagjainak az e-mail címére a szavazásra felhívó kísérőlevéllel
együtt megküldi;
c) a Kuratórium tagjai a részükre elektronikusan megküldött jelölések alapján
felállítanak egy sorrendiséget jelentő ötös listát, melyet visszaküldenek a
központi e-mail címre;
d) a szavazási határidő letelte után a szavazatokat összesíti, kitölti és hitelesíti
az összesítő ívet, melynek adattartalmát a Díjhat. 1. sz. Melléklete 3.1 pontja
tartalmazza.
(2) A Díj adományozására a Kuratórium azt a jelöltet terjeszti elő az Egyesület
Elnökségének, aki a legtöbb szavazatot kapta.
(3) Az Egyesület Elnöksége a Díjat a Kuratórium javaslata alapján külön mérlegelés
nélkül adományozza.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerint szavazategyenlőség miatt nem
lehet az eredményt megállapítani, a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet második
körben ismét szavazásra kell bocsájtani a Kuratórium tagjai körében. Ha az így
született eredmény alapján sem lehet megállapítani a győztest, akkor a Kuratórium
elnökével és titkárával kibővített Elnökség dönt a két jelölt közül az Díj
adományozásáról, a jelenlévők 2/3-os többségével.
(5) A szavazás eredményéről az összesítő ív kiküldésével tájékoztatják a Kuratórium
tagjait. A kuratóriumi tagok a szavazás eredményét nem hozhatják nyilvánosságra,
és nem közölhetik egyik díjra jelölttel sem.
(6) A díjazottat a Kuratórium titkára hivatalosan értesíti a Díj átadása időpontjának,
és körülményeinek egyidejű közlésével.
4.§
(1) A Díj adományozásával kapcsolatban felmerülő, a Díjhat.-ban, és e határozatban
nem szabályozott kérdésekben az Elnökség jogosult dönteni.
(2) A Díj méltóságának megőrzése az Elnökség kötelessége, melyhez a Kuratórium
tevékenységével is hozzájárul.
(3) E határozat 2017. június 01. napján lép életbe, ezzel egyidőben a Dr. Dobos
János-díj (eseti) Bizottság megalakításáról, feladat- és hatásköréről, valamint tagjai
megválasztásáról szóló X/2015. (XI.06.) KGY. számú közgyűlési határozat hatályát
veszti.
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