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1./ Bevezetés 
 

 
Tisztelt Tagtársaim! 

 
 
A világban kialakult súlyos helyzet miatt éves értekezletünket nem lehetett 
megtartani, ezért az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete 2019. évi munkájáról az 
alábbi tájékoztatót készítettünk, melyet tagjaink részére megküldünk. 
 
Az elnöki munka vonatkozásában a 2019-es esztendő számomra a „tanulás éve” 
volt, míg a 2020-as évet tevékenységemmel a „megújulás éve” jegyében kívánom 
folytatni! 
 

 

2./ Általános helyzet 
 

 
Tekintsük át az előzményeket. Mint tudjuk, az International Police Association 
(rövidítve: IPA) magyarra fordítva Nemzetközi Rendőrszövetséget jelent, napjainkban 
a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete. 
 
Fő célkitűzése a különböző nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi 
dolgozóinak egységbe kovácsolása a szolgálat és a barátság útján. Az IPA 
nemzetközi jelmondata egy eszperantó mottó: "Servo per Amikeco" (Barátsággal 
szolgálni) mely több mint 63 ország közel félmillió rendőre (tagja) számára jelenti egy 
és ugyanazt. 
Miután 29 évvel ezelőtt hazánk is csatlakozott a világszervezethez IPA Magyar 
Szekció néven a fővárosban 2005 novemberében, 12 fő részvételével megalakult az 
International Police Association Magyar Szekció BRFK Egyesülete, melyet a 
Fővárosi Bíróság a 01-02-0011801. sorszám alatt bejegyzett és 2006. január 11-én 
felvette a társadalmi szervezetek nyilvántartásába. Ilyen előzmények ismeretében: 
 

 

3./ Vezetésirányítás 
 
 
Több fontos változás történt az egyesület életében. Korábbi elnökünk, Kozák Tibor úr 
lemondott. Választást követően 2019. március 22-től, új elnökség folytatja 
szervezetünk tevékenységét. 
Az elnökség összetétele: elnök, alelnök, titkár, kincstárnok, elnöki tanácsadó testület. 
Az Elnökség mellett dolgozik a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság, valamint 5 főből álló 
referensi csoport.  
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Megválasztásom ezúton is tisztelettel megköszönöm és megtiszteltetésnek tartom 
ezt a bizalmat. Kozák Tibor urat egyesületünk „tiszteletbeli elnökként” jegyzi be 
történetébe. 

 

4./ Szervezeti információ 

 
 
Egyesületünk új elnöksége vezetésemmel az alábbi lett: 

- Elnök: Császár Mihály István 
- Alelnök: Dr. Horváth Józsefné 
- Titkár: Horogh Zoltán 
- Kincstárnok: Tóth Imre 

 
Felügyelő Bizottság 

- Elnöke: Nagy Ágnes 
Tagjai: 

- Bozó Csaba és  
- Tornai Tamás 

 
Referensek: 

- Nyámcz Györgyi 
- Pesti Judit 
- Szaka Zsoltné 
- Büki Gyula 
- Gál Tibor 

 
Elnöki tanácsadó testület tagjai: 

- Dr. Gyarmati István, 
- Dr. Korein László, 
- Dr. Kovács Péter. 

 
 
A Fővárosi Törvényszék 2019. szeptember 3-án adta ki a bejegyzésre vonatkozó 
végzését, innentől kezdődhetett meg tényleges elnöki munkám.  
 
Egyesületi feladataink elvégzését meghatározó szabályzatok:  

- 2014. évi berlini IPA Nemzetközi Szervezet Alapszabálya 
- IPA Magyar Szekció Alap- és Működési Szabálya 
- illetve Egyesületünk saját Alapszabályzata. 

 
Egyesületünknek 2019. április 1-én 205 fő, 2020. január 1-i adat szerint 291 tagja 
volt, (a Magyar Szekció közel 3300 fő), melyből megállapítható, hogy létszámunk 
dinamikusan növekszik. Tagjaink lehetnek aktív és nyugdíjas, hivatásos és 
közalkalmazotti jogviszonyban álló rendvédelmi dolgozók, illetve barátaink. A 
belépést megszigorítottuk, szabályoztuk. 
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Magyar Szekció szervezeti információja: 
 
Még meg sem száradt a bélyegző a törvényszéki végzésen, amikor már egy 
rendkívül fontos feladat várt bennünket, hiszen az országos szekció elnökének 
lemondásával új választás lett kitűzve 2019. november 29-re. Ebben jelentős 
szerepet kapott egyesületünk részéről Tóth Imre kincstárnok úr. Őt választották meg 
a Jelölő Bizottság élére. Nem mindennapi munkája eredményeként a mi tagunk, Dr. 
Dános Valér úr lett az új vezető, a Magyar Szekció elnöke!  Sikerként könyvelem el 
és ezúton is tisztelettel megköszönöm a teljes magyar szekció elnökeinek ezt a 
megbízást, s Dr. Dános úrnak is a vállalást!  Ugyanezen tisztelettel gratulálok és 
sikeres jó munkát kívánok Dr. Horváth Józsefné alelnök asszonynak, aki a Magyar 
Szekció elnökségének tagja lett. Komoly elismerések az egyesületünk számára ezen 
választási eredmények. 
 
Az új országos vezetés:  
 

- Elnök: Dr. Dános Valér, IPA MSZ BRFK Egyesülete 

- Általános alelnök: Mészáros Mária, IPA MSZ Győr – Moson – Sopron - megyei 
Szervezete 

- Főtitkár: Juhász Ferenc, IPA MSZ Készenléti Rendőrség Szervezete 

- Kincstárnok: Czeglédi Attila, IPA MSZ Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
Szervezete   

 
Felügyelőbizottság: 
 

- Elnök: Moravecz Imre, IPA MSZ Győr –Moson - Sopron megyei Szervezete 

Tagjai:  

          -  Borkúti András, IPA MSZ Kalocsai Szervezete, 
          -  Szabó Péter, IPA MSZ Debreceni Szervezete 
 

Etikai bizottság: 
 

- Elnök: Dr. Jónás Zsigmond, IPA MSZ Vas Megyei Szervezete 

- Tagjai: 

          -  Dr. Horváth Józsefné, IPA MSZ BRFK Egyesülete, 
                     - Dr. Rákosi Mihály, IPA MSZ Bács-Kiskun megyei Egyesülete 

 

5./ Együttműködéseink 

 
 
2019 évben együttműködéseket kötöttünk a Körút Oktató és Szolgáltató Kft-vel, 
ami felajánlást tett, hogy egyesületünk és családtagjai kedvezményes áron vehetnek 
részt a cég tevékenységi köreibe tartozó járművezetői képzésekben. 
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Az Érd- Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület és Nemzeti 
Lovas kultúra Központtal, ahol az IPA MSZ BRFK Egyesület tagjai és családtagjai, 
ingyenesen vehetnek részt az NLHE rendezvényein 
 
A Sárkány Center, Pellegrini Kft támogatta labdarúgó szakosztályunkat, melynek 
tagjai a budapesti teremlabdarúgó bajnokságban vettek részt. 
 
Előkészített megállapodásaink vannak egy programszervező céggel, ami 26 
könnyűzenei együttessel áll szerződésben, valamint egy gépjármű-vizsgáztatással 
foglalkozó vállalkozással.  
 
 

6./ Nemzetközi kapcsolataink 
 
 

Változatlanul nemzetközi együttműködésünk van az IPA Landesgruppe bécsi 
Szervezetével; a horvát IPA zágrábi Szervezetével, az IPA Szlovén Szekció ljubljanai 
Szervezetével és a dán IPA szervezet koppenhágai egyesületével. Felvettem a 
kapcsolatot a szlovák rimaszombati IPA egyesülettel is, kapcsolattartásunk meglévő. 
 
 

7./ Jutalmak, elismerések  

 
Egyesületünk elnöksége kiváló munkájának elismeréséül Gyarmati István professzor 
urat, és Tóth Imre kincstárnok urakat terjesztette fel országos elismerésre. Elismerő 
oklevéllel jutalmazza Csóri László urat, kinek vezetésével focicsapatunk megnyerte a 
budapesti bajnokságot. Ezzel igen nagy sikert ért el az IPA BRFK Egyesület 
színeiben.  
 

8./ Események 
 

Tagjaink aktívan és sikeresen vesznek részt hazai és külföldi sport, kulturális és 
szakmai programokon. Szervezetünk a hagyományteremtő programokon több 
esetben képviselteti magát, és segítette azok lebonyolítását.  
 
 
Megalapítottuk szakosztályainkat 
 

- kerékpáros-motoros, vezetője: Szabó János és Weszelovszky Károly, 
- túra, kirándulás, környezetvédelem, vezetője: Varga Anita tagunk, aki az IPA 

Magyar Szekció irodavezetője, túravezetőnk: Weisz Csilla, 
- labdarúgás, vezetője: Csóri László és Tóth Imre, 
- lövészet, horgászat, vezetője: Horogh Zoltán és Vass Imre, 
- tudomány, kultúra, oktatás, vezetője: Dr. Horváth Józsefné 
- szabadidő, koncertek, lovas programok, vezetője: dr. Korein László és Fodor 

Gábor 
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- szakosztályok elérhetősége: ipa.msz.brfk@gmail.com  
 
Szakosztályaink 2020 évben már színes és változatos programokkal tömörítik 
tagjainkat és a hozzájuk tartozó érdeklődőket. Márciustól elindítottuk a budapesti 
kerékpározást, mely a „látni és látszani” szlogennel kerül be a fővárosi életbe, 
negyedévente egyik kapitányságról a másikra haladunk át és népszerűsítjük e 
kedves kikapcsolódási lehetőséget és segítjük elő a balesetmentes közlekedést, s az 
arra való felhívást. Szervezőink, támogatóink között örökös magyar bajnokaink 
találhatók. A koronavírus terjedése miatt első rendezvényünket csupán 2020. június 
26-án tudtuk megtartani. 
 
Visszatérve az elmúlt évre: 2019-ben hat kulturális program szervezésében vettünk 
részt. Nagy sikert aratott a 2019. augusztus 19-én megtartott István, a király 
rockopera, a Nemzeti Lovas színházi előadása, melyen több magyar szekciós 
egyesület is képviseltette magát. Ezen több. mint 6000 fő vett részt. Rendeztünk 
koncertet is négy együttes Bikini, Mobilmánia, P. mobil és Vikidál Gyula fellépésével. 
E tevékenységünket 2020-ban is folytatni kívánjuk, kiegészítve lovasversenyek 
megrendezésével, megtartásával. 
 
Nagy siker volt hagyományos horgász versenyünk megrendezése is. 
 
 

9./ Feladatok célok 
 
 

Mint említettem a 2020-as esztendő egyesületünk életében a „megújulás éve” lesz. 
Kezdjük a meglévő dolgaink naprakésszé tételével és korszerűsítésével, gondolok itt 
elsőként a honlapunkra. Nagyszerű dolog, hogy van, de nem a kellő hatékonysággal 
képviseli egységünket és a mai kor elvárásainak már nem megfelelő, ezt be kell 
látnunk. Meg kell újulnunk, s megjelennünk a „köztudatban”. Célom az IPA Magyar 
Szekció BRFK Egyesülete népszerűsítése, megismertetése, a taglétszám növelése 
és újabb és újabb közösségi program megvalósítása. Növelni kell a szabadidős 
programokat, erősíteni a szakosztályok működéseit.  
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a lap elkészült, tekintsék meg! 
 

http://www.ipabrfk.hu/, ezen keresztül ajánlom facebook oldalunkat is! 
 

Egyfajta elismerésnek tartom, hogy a 2020. évi országos Rendőr és Tűzoltónap 
szervezésébe egyesületünket is bevonták. A Belügyi Szemle, valamint a Zsaru-
magazin társaságában sátort is kapunk. Támogató részvételét jelezte 
meghívottunkként Farkas Bertalan tábornok úr, hazánk egyetlen űrhajósa, valamint 
több neves élsportoló, olimpiai bajnok is. Jelenlétük emeli és színesíti egyesületünk 
megjelenését. 
Sajnos a rendezvény elmaradt. 

 
 
 
 

mailto:ipa.msz.brfk@gmail.com
http://www.ipabrfk.hu/
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10./ Egyebek 
 
Végül említést kell tennünk a koronavírus-járványról, mely alapjaiban és viharos 
gyorsasággal alakította át életünket. 
 
A vírus terjedésének lassítására hozott intézkedéseket még éppen csak tanuljuk, de 
közben már a pénzügyi, valamint gazdasági hatások is erőteljesebben érezhetővé 
válnak. A helyzet kezelésére a kormányzatok, bankok egymás után jelentik be 
grandiózus intézkedéseiket. Jól látszik, hogy egyelőre a problémák első szakaszában 
vagyunk. Álláspontom szerint a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet sok 
gazdálkodási kérdést érint majd, itt azonban tájékoztatok mindenkit, hogy Tóth Imre 
kincstárnok úr munkája eredményeként egyesületünk megfelelő tartalékokkal 
rendelkezik. 
 
A járvány az elmúlt 100 évben nem tapasztalt helyzetet teremtett a világban. Egyre 
szélesebb körben a védekezés megindítására van szükség. Egyesületi vezetőként 
2020 márciusának elején gyűjtést szerveztünk az egészségügy számára, melynek 
eredményeként egyesületünk közreműködésével közel 27 fő közel 200 ezer forintot 
fizetett be. Őszintén jegyzem meg, hogy számomra csalódás ez a kicsi szám egy 
ilyen létszámú egyesületnél! Nagyobb aktivitásra számítottam, ez is jelzi számomra a 
megújulás kérdését! 
 
Minden ellenére azt gondolom, hogy eredményes volt a munkánk, s az idei 2020-as 
esztendőre vállalt programjainkat, feladatinkat – az ismert körülmények ellenére is-a 
„Megújulás éve” jegyében kívánom folytatni. 
 
 

Mindenkinek jó erőt és egészséget kívánok! 
 
 
 
 

Tisztelettel:  
 

Császár Mihály István elnök 


