
1 

 

Nemzetközi Rendőrszövetség  
Magyar Szekció 

BRFK Egyesülete 
 

 
 

 

 
 

 
Beszámoló 

 
az International Police Association 
 Magyar Szekció BRFK Egyesülete 

2020. évi tevékenységéről 
 

 
 
 

Készítette: 
 

Császár Mihály István elnök 
 
 



2 

 

 

 

Tartalom 

1./ Bevezetés .......................................................................................... 3 

2./ Általános helyzet ................................................................................ 3 

3./ Vezetésirányítás ................................................................................. 3 

4./ Szervezeti információ ......................................................................... 4 

5./ Együttműködéseink ............................................................................ 5 

6./ Nemzetközi kapcsolataink .................................................................. 6 

7./ Jutalmak, elismerések ........................................................................ 6 

8./ Események ........................................................................................ 6 

9./ Feladatok célok .................................................................................. 8 

10./ Egyebek ........................................................................................... 9 

  
 
 

Melléklet: 
 
 
 

1./. Munkaterv a 2021-es évre, 
2./. Pénzügyi/költségvetési tervezet a 2021-es esztendőre. 
 
  



3 

 

1./ Bevezetés 

 
 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Tagtársaim! 
 

 
Az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete éves beszámolóját - az elnökség tagjainak 
egyetértésével - alábbiak szerint terjesztem elő: 
 
Az elmúlt évi elnöki beszámolónak megfelelően az elnöki munka vonatkozásában a 
2019-es esztendő számomra a „tanulás éve” volt, míg a 2020-as év a teljes 
elnökség részéről a megújulás éve lett. 
 
Minden nehézség ellenére úgy gondolom, hogy eredményes évet tudhatunk magunk 
mögött. Bátran kijelenthetjük, valóban: 

megújultunk. 
 

 

2./ Általános helyzet 

 
 
A Nemzetközi Rendőrszövetség, - az International Police Association (rövidítve: IPA) 
- a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete. 
 
Célkitűzése a különböző nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi dolgozóinak 
egységbe kovácsolása a szolgálat és a barátság útján. Az IPA nemzetközi 
jelmondata: "Servo per Amikeco" (Barátsággal szolgálni), mely több mint 63 ország 
közel félmillió rendőre/tagja számára ugyanazt jelenti. 
Hazánk 30 évvel ezelőtt csatlakozott a világszervezethez IPA Magyar Szekció néven. 
A fővárosban 12 fő részvételével alakult meg az International Police Association 
Magyar Szekció BRFK Egyesülete, melyet a Fővárosi Bíróság a 01-02-0011801. 
sorszám alatt bejegyzett, és 2006. február 1-én felvette a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába. Idén lesz Egyesületünk 15 éves! 
 

 

3./ Vezetésirányítás 

 
 
2019. március 21-én új elnökség megválasztására került sor. Összetétele: elnök, 
alelnök, titkár, kincstárnok, referensek és elnöki tanácsadó testület. Az Elnökség 
mellett dolgozik a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság, valamint 6 főből álló referensi 
csoport. Egyesületünk Közgyűlése Kozák Tibor urat „tiszteletbeli elnöknek” 
választotta. 
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4./ Szervezeti információ 

 
 
Egyesületünk elnöksége: 
 

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

 
Felügyelő Bizottság 
 

- Elnök: Nagy Ágnes 
Tagjai: 
          Bozó Csaba  
          Tornai Tamás 
 

Referensek: 
 

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

 
Elnöki tanácsadó testület tagjai: 
 

- Dr. Gyarmati István professzor, 
- Dr. Korein László jogász, közgazdász, 
- Dr. Kovács Péter főorvos. 

 
A Fővárosi Törvényszék 2019. szeptember 3-án adta ki az elnökség bejegyzésére 
vonatkozó végzését.  
 
Egyesületi feladataink elvégzését meghatározó szabályzatok:  

- az IPA Nemzetközi Szervezet Alapszabálya, 
- IPA Magyar Szekció Alap- és Működési Szabálya, illetve 

 Szerveztünk Alapszabályzata. 
 
Egyesületünk dokumentált taglétszámának adatai: 

- 2018. december 31-én: 113 fő rendes - és 168 fő baráti kör tag  
- 2019. december 31-én: 115 fő rendes - és 176 fő baráti kör tag 
- 2020. december 31-én: 119 fő rendes - és 166 fő baráti kör tag 
- 2020. évben összesen 285 fő. 

Az IPA Magyar Szekció létszáma 2021. január 1-én: 3007 fő (ezt 
tájékoztatásul közlöm). 
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Tagjaink aktív, nyugdíjas, hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban álló 
rendvédelmi dolgozók, illetve barátaink. A belépést megszigorítottuk és szabályoztuk.  
Magyar Szekció szervezeti információja: 
 
Az országos vezetés:  
 

- Elnök: Dr. Dános Valér (IPA MSZ  BRFK  Egyesülete tagja) 
 

- Általános alelnök: Mészáros Mária (IPA  MSZ Győr – Moson – Sopron - 
megyei  Szervezete elnöke) 

- Főtitkár: Juhász Ferenc, (IPA MSZ Készenléti Rendőrség Szervezete elnöke) 
- Kincstárnok: Czeglédi Attila, IPA MSZ Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Szervezete  tagja) 
- Irodavezető: Varga Anita (IPA MSZ BRFK Egyesülete tagja) 

 
Felügyelő Bizottság: 
 

- Elnök: Moravecz Imre (IPA  MSZ Győr –Moson - Sopron megyei  Szervezete 
                                  kincstárnoka) 
Tagjai:  
          -  Borkúti András  (IPA MSZ  Kalocsai  Szervezete elnöke) 
          -  Szabó Péter      (IPA MSZ  Debreceni  Szervezete elnöke)  
 

Etikai Bizottság: 
 

- Elnök:  Dr. Jónás Zsigmond (IPA MSZ Vas Megyei Szervezete elnöke) 
 

- Tagjai: 
          - Dr. Horváth Józsefné   (IPA MSZ BRFK Egyesülete alelnöke) 
          - Dr. Rákosi Mihály  (IPA MSZ Bács-Kiskun megyei Egyesülete elnöke. 
 
 

5./ Együttműködéseink 

 
 

Meglévő együttműködéseinket újakkal bővítettük: Prestige Print Nyomdaipari kft 
Budapest, Autó Filus Műszaki Autóvizsga kft. Érd, Aeroglobus Repülő SE 
Dunabogdány, Körút Autósiskola kft. Budapest, Velociped Kerékpárszerviz 
Budapest, Zen Rendészeti Sportlövészet Budapest, Nagy Ferenc számítástechnikai 
vállalkozó Százhalombatta, Nemzeti Lovas Oktatási Központ, Dunai Régió 
Viziturisztikai Szövetség Leányfalu. Részletes leírásokat honlapunkon 
(www.ipabrfk.hu) találhatnak tagjaink. Tovább kívánjuk bővíteni ezt a kört azzal a 
szándékkal, hogy tagjaink minél több értékes kapcsolattal, segítséggel, 
kikapcsolódási lehetőséggel gyarapodhassanak. 

 
 
 
 

http://www.ipabrfk.hu/
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6./ Nemzetközi kapcsolataink 

 
 

„Elődeinknek” köszönhetően, változatlanul élő nemzetközi együttműködésünk van: 
az IPA Osztrák Szekció Bécsi Landesgruppe Szervezetével; az IPA Horvát Szekció 
Zágrábi Szervezetével, az IPA Szlovén Szekció Ljubljanai Szervezetével és az IPA 
Dán Szekció Koppenhágai Szervezetével. 
  
 

7./ Jutalmak, elismerések 

 
 
Egyesületünk életében rendkívül bíztató, hogy számos tagtársunktól és pártoló 
tagunktól kaptunk jelentős segítséget az év során. A névsor hosszú, így a teljesség 
igénye nélkül szeretném kiemelni a következő tagjainkat és támogatóinkat: 2020-ban 
Szabó János Velocipede Kerékpárüzlet és Szerviz, Weszelovszky Károly Körút 
Oktató és Szolgáltató kft. István Gábor Érd-Simonpuszta Lovas Oktatási Központ, 
Csóri László Labdarúgó szakosztályunk vezetője, Pesti Judit tagtársunk, Dr. Horváth 
Józsefné alelnök asszony és nem utolsó sorban Nagy Ferenc informatikus végeztek  
kiemelkedő munkát, valamint nyújtottak segítséget közösségünknek.  
 

 

8./ Események 

 
 

Rendszereztük, átformáltuk, megújítottuk, naprakésszé tettük: 
- adatlapjainkat,  
- szabályzatinkat,  
- nyilvántartásainkat, 
- honlapunkat, 
- facebook oldalunkat, 
- szakosztályokat hoztunk létre, 
- szórólapokat, iratmintákat készítettünk, 
- „arculatot” váltottunk és valósítottunk meg, 
- megújítottuk együttműködéseinket, 
- sikeres volt az adó 1% bekérése is, mely 108.000 Ft bevételt jelentett az 

egyesületnek, 
- új együttműködéseket kötöttünk. 
- a Magyar Szekció elnökségi ülésein való részvételeink eredményesek 

voltak, 
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Fontosnak tartjuk szakosztályaink tevékenységét. Munkájukról az alábbiakat 
terjesztem elő: 
 
Kerékpáros-motoros szakosztály: 
- többszöri koronavírus okozta nehézség ellenére kitartással, szervezéssel 
megvalósította az első „Látni és látszani” éjszakai kerékpározást Csepel 
közigazgatási területén, több, mint 100 fő részvételével. 
- sárkányrepülős napot tartott Dunabogdányban, 
- motoros kirándulást szervezett két alkalommal: a Velencei-tó megkerülésével, majd 
az I. Rendvédelmi Naphoz csatlakozva, 
-  karácsonyi ajándékot adott át több, mint 300 000,-Ft értékben rendőröknek és 
gyermekeiknek. 

 
Túra, kirándulás, környezetvédelem: 
- egy kellemes túrát szervezett a budai hegyekben, erdőkben. 
 
Labdarúgás: 
- Csóri László vezetésével a már „megszokott” aktivitással, nagyszerű sikerekkel 
szervezte programjait, megnyerve a Budapest kispályás bajnokságot és több tornát a 
fővárosban. Sajnos külföldi túrákra nem volt lehetőség. A szakosztály tevékenysége, 
összetartása kimagasló és példás, mindannyiunk részéről elismerést érdemel! 
 
Lövészet, horgászat: 
 - megrendezésre került immár 13. alkalommal az éves horgász verseny. A lelkes és 
nagylétszámú csoport remek hangulatú napot töltött együtt. 
Lövész csoportunk: az év végére kitartással valósította meg a lőtéri lehetőséget Vass 
Imre tagtársunknak köszönhetően. Ezzel elhárult az akadálya az aktív működésnek. 
Az idei évben szervezzük meg az IPA BRFK lövészeti csoportját, annak versenyeit. 

 
Tudomány, kultúra, oktatás: 

- első gondolatra egy rajzversenyt szervezett,  
- következett a súlyos világhelyzet segítése érdekében folytatott gyűjtésünk, 

országos viszonylatban a mi egyesületünk adta össze a legnagyobb összeget 
a Magyar Szekció kezdeményezésére, melynek eredményeként 
védőfelszereléseket adhatott át a Honvéd Kórház részére, több, mint 1,5 millió 
forint értékben. 

- A következő program egy nem mindennapos, mondhatom „kozmikus” 
hangulatú I. Rendvédelmi Nap megvalósítása volt. Nyugodtan nevezhetem 
kozmikusnak, hiszen Farkas Bertalan űrhajós tábornok úr a 70. 
születésnapján nyitotta meg és tisztelte meg rendezvényünket, melynek az 
Érd-Simonpuszta Nemzeti Lovas Oktatási Központ adott helyet. A program 
nagyszerű előadással kezdődött, melyet a BRFK Kórusa kezdett meg, s zárult 
Moravecz Levente: Sárkányszív című rockoperája előadásával. A több, mint 
5000 néző előtt lezajlott eseményünk, bátran mondhatjuk, nagy elismerést 
váltott ki. 

- Évzárásként pedig egy remek múzeumi látogatást tehettek tagjaink a Nemzeti 
Múzeum épületében, megtekintve a World Press Photo világhírű kiállítást. 
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Szabadidő, koncertek, lovas programok: 
Megrendeztük az I. lovas díjugrató versenyünket, amelyen több, mint 60 induló vett 
részt.  Vendégeink között hazánk elismert lovasait köszönthettük. E napon 600 fő 
tekintette meg rendezvényünket. Itt köszönöm meg a Magyar Szekció által 
adományozott összeget, mely nagymértékben járult hozzá az esemény 
megrendezéséhez. 
 
Tagjaink 2020 évben is aktívan és sikeresen vettek részt hazai sport, kulturális és 
szakmai programokon. Szervezetünk a hagyományteremtő programokon több 
esetben képviseltette magát, segítette azok lebonyolítását.  
 
Eseményeinkről, rendezvényeinkről a Zsaru magazin rendszeresen beszámolt. 
 
 

9./ Feladatok célok 

 
 

Célunk: az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete népszerűsítése, megismertetése, 
újabb és újabb közösségi programok megvalósítása. Növelni kell a szabadidős 
programok számát, erősíteni a szakosztályok működéseit. 
 
Kérem mindenkitől, hogy ne az IPA elnevezést használjuk, hanem a Nemzetközi 
Rendőrszövetséget. E három betűt hazánkban a sör reklámjaként értelmezik. A 
hosszú angol kifejezés pedig „idegen” a rendezvényeinken, programjainkon 
résztvevő látogatók, tömegek számára, sokan nem is értik. 
 
Tervek a 2021-es évre:  

 
- motoros kirándulás megtartása, tavaszi és őszi időszakban, 
- éjszakai kerékpározás szervezése -a tavaszi és őszi időszakában 

egyaránt- a „Látni és látszani” a szabályos közlekedés jegyében, 
- lövészverseny megrendezése, 
- lovas díjugrató, vagy díjlovas verseny megrendezése, 
- labdarúgóversenyeken való részévétel, 
- horgászverseny megszervezése, 
- II. Rendvédelmi nap megtartása, ennek keretében az egyesület 15. 

fennállási évének megünneplése, 
- toborzás a rendőri állomány berkeiben a létszámunk bővítése érdekében, 
- tavaszi és őszi túra megtartása, 
- egyesületünk „megismertetése” az „aktív” rendőri állománnyal, 
- kulturális programok szervezése, 
- repülős családi nap megtartása, 
- evezős családi nap megtatása, 
- tovább fejleszteni az egyesület népszerűségét, 
- közismeret sportolók, közéleti személyek, volt rendőri vezetők bevonásával 

személyes beszélgetések szervezése kapitányságok épületeiben, illetve 
rendezvényeinken, 

- egyesületi programjaink, megjelenésünk igényességének, „arculatunk” 
további fejlesztése, 
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- szorosabb együttműködés az IPA Magyar Szekció tagszervezetei között, 
- gyűjtés kezdeményezése a szolgálatban elhunyt rendőrök családtajainak 

megsegítésére érdekében 
 

10./ Egyebek 

 
 
Végül említést kell tenni a koronavírus-járványról, mely alapjaiban és viharos 
gyorsasággal alakította át életünket.  
 
A járvány az elmúlt 100 évben nem tapasztalt helyzetet teremtett a világban. Egyre 
szélesebb körben a védekezés megindítására volt és van szükség. Az idei évben 
már várható az ellenszer és utat nyithat ez a megoldás az emberiség számára egy 
további nyugodt létre. 
 
2020 márciusának elején gyűjtést szerveztünk az egészségügy számára, melynek 
eredményeként egyesületünk közreműködésével 27 fő közel 200 ezer forintot fizetett 
be, de erről a végrehajtott feladatok között már olvashattak. 
 
A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet sok gazdálkodási kérdést érint. 
Tájékoztatok mindenkit, hogy Tóth Imre kincstárnok úr munkája eredményeként 
egyesületünk megfelelő tartalékokkal rendelkezik. 
Pénzügyi helyzetünk: rendezett, kifizetetlen számlánk nincs. 
 
Minden nehézség ellenére azt gondolom, hogy a 2020. évi munkánk eredményes 
volt. Az idei 2021-es esztendőre vállalt programjainkat, feladatinkat – az ismert 
körülmények ellenére is - kívánom folytatni. Várom és várjuk Tagtársainkat, 
rendőreinket, minden érdeklődőt rendezvényeinkre. 
 

Mindenkinek jó erőt és egészséget kívánok! 
 
 
Budapest, 2021. február 1. 
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Tisztelt Tagtársaim! 
 
 
Az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete 2021. évi munkatervét az alábbiak szerint 
terjesztem elő: 
 
Az elnöki munka vonatkozásában a 2019-es esztendő számomra a „tanulás éve” 
volt, míg a 2020-as évet az elnökség egyetértésével- a „megújulás éve” jegyében 
kívántuk folytatni, ami igen sok munkát, feladatot adott számunkra. Ennek jegyében, 
szellemében készült az idei éves munkaterv is! 
 
A BRFK Egyesülete 2021 évben is támogatni, tevékenyen segíteni kívánja a 
időszerű célkitűzésekkel a közrend és közbiztonsággal, valamint a közlekedés 
biztonságával és bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendőri, rendvédelmi feladatok 
végrehajtását. 
 
Tevékenysége során következetesen járul hozzá az emberi megértés 
elősegítéséhez, támogatja a programokat, az egyesületek találkozóit, elősegíti a 
toleranciát az emberek között és a rendőri munka jobb megértésére törekszik a 
lakosság és rendvédelmi szervezetek, valamint a rendőrség és a civil szervezetek 
közötti együttműködés javítására. 
Sajnos a koronavírus járvány miatt számos rendezvény lemondásra került! 
 

  
Tekintsük át az előzményeket! 

 
 
Több fontos változás történt az egyesület életében: 
 

- rendszereztük, átformáltuk, megújítottuk, naprakésszé tettük: 
- adatlapjainkat, 
- szabályzatainkat, 
- nyilvántartásainkat, 
- honlapunkat, 
- facebook oldalunkat, 
- szakosztályokat hoztunk létre, 
- szórólapokat, iratmintákat késztettünk, 
- „arculatot” valósítottunk meg, 
- megújítottuk együttműködéseinket, 
- a Magyar Szekció elnökségi ülésein való részvételeink eredményesek 

voltak, 
- sikeres volt az adó 1% bekérése is, mely 108.000,- Ft bevételt jelentett az 

egyesületnek, 
- új együttműködéseket kötöttünk. 
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Az itt felsorolt rendezvényeket szerveztük és tartottunk meg: 
 

- éjszakai kerékpározás Csepelen, 
- motoros kirándulás a Velencei-tó körül két alkalommal, 
- lovas díjugrató verseny a Nemzeti Lovas Oktatási Központban,  
- I. Rendvédelmi Nap megtartása, 
- 13. horgász verseny, 
- túráztunk, 
- labdarúgó versenyeken vettünk részt, 
- rajzversenyt szerveztünk, 
- múzeumi látogatást szerveztünk és tartottunk, 
- sárkányrepülős napot tartottunk, 
- gyűjtést szerveztünk és kezdeményeztünk a koronavírus kapcsán a 

Honvéd Kórház támogatására, 
- ajándékok átadása karácsonyra több, mint 300 000,- Ft értékben. 
 

 

Szakosztályaink: 
 
 
Kerékpáros-motoros: 
Vezetője Szabó János és Weszelovszky Károly 
 
Túra, kirándulás, környezetvédelem:  
Vezetője Varga Anita  
 
Labdarúgás:  
Vezetője Csóri László és Tóth Imre 
 
Lövészet, horgászat:  
Vezetője Horogh Zoltán és Vass Imre 
 
Tudomány, kultúra, oktatás: 
vezetője Dr. Horváth Józsefné, István Gábor 
 
Szabadidő, koncertek, lovas programok:  
vezetője dr. Korein László és Szedlár István 
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Feladatok, célok: 
 
 
1./ 2021. évi költségvetés elkészítése a takarékosság jegyében, vele a leltár 
végrehajtása: 
Határidő: 2021. április 1-ig 
Felelős: Tóth Imre kincstárnok 
 
2./ Éves közgyűlés megtartása: 
Határidő: 2021. április 20-ig 
Felelős: elnök 
 
3./ Közös elnökségi ülés: 
megtartása Budapesten az IPA Osztrák Szekció Landesgruppe Bécsi Szervezete, 
valamint az IPA Szlovén Szekció Ljubljanai Szervezete elnöksége képviselőivel, mely 
2019-ben és 2020-ban is elmaradt. (Figyelemmel a járványügyi helyzetre.) Tervezve 
ide a szlovák IPA Rimaszombat Egyesület meghívását. 
Határidő: 2020. október 1-ig 
Felelős: dr. Horváth Józsefné alelnök 
 
4./ Az IPA Magyar Szekció-, illetve más IPA szervezetek által meghirdetett 
rendezvényeken, kulturális programok, sporttevékenységeken való részvétel. 
Növelni kell a szabadidős programokat, erősíteni a szakosztályok működéseit. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök, szakosztályvezetők 
 
5./ Két alkalommal: éjszakai, délutáni, délelőtti kerékpározást szervezünk: 
budapesti rendőrkapitányságok előli indulással egy másik kapitányság épületéhez a 
„Látni és látszani” balesetmentes közlekedés jegyében. 
Határidő: 2021.május 1-ig, majd október 1-ig 
Felelős: elnök, Szabó János szakosztályvezető 
 
6./ Motoros kirándulást, repülős, evezős családi napot szervezünk: 
a közlekedési oktatással egybekötve két alkalommal: 
Határidő: 2020. május 1-ig, valamint október 1-ig 
Felelős: elnök, Weszelovszky Károly szakosztályvezető 
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7./ Részvétel kispályás labdarúgó tornákon: 
Határidő: folyamatos 
Felelős:, Tóth Imre kincstárnok  és Csóri László szakosztályvezető 

 

8./ Lovas díjugrató verseny rendezünk; ennek keretében; túra a természetben, 
hulladékgyűjtés, környezetvédelem: 
Határidő: 2021. október 1-ig 
Felelős: elnök, Varga Anita szakosztályvezető 
 
9./ Irodalmi, zenés és közösségi kulturális programot szervezünk: 
Benne a II. Rendvédelmi Nap megtartása, mely egyben Egyesületünk 15. évforduló 
jubileumi ünnepe is. 
Határidő: 2021. október 1-ig 
Felelős: dr. Horváth Józsefné alelnök, elnökség, referensek 
 
10./ Hagyományos horgászversenyt, illetve lövészverszenyt szervezünk: 
Határidő: 2021. október 30-ig 
Felelős: Horogh Zoltán titkár, Vass Imre szakosztályvezető 
 
11./ Együttműködéseink bővítése: 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök  
 
12./ az IPA népszerűsítése, megismertetése: 
Népszerűsítés: Meg kell újulnunk, s megjelennünk a „köztudatban”. Célunk: az IPA 
Magyar Szekció BRFK Egyesülete népszerűsítése, megismertetése, a taglétszám 
növelése, újabb és újabb közösségi programok megvalósítása.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnökség tagjai, referensek 
 
13./ Honlap megújítása, modernizálása, aktuálissá tétele: 
 Folytatni kell és naprakésszé, korszerúvé kell tenni honlapunkat és facebook 
oldalunkat. 
 
Honlapunk mindenki számára biztosított elérhetősége: ipa.msz.brfk@gmail.com 
   

Határidő: 2021. július 1. 
Felelős: elnök, alelnök 
 
 
14./ Elnökségünk az alapszabály 37. §. b./ pontja szerint negyedévente 
ülésezik: 
Határidő: 2021. április 30-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 30-ig. 
Felelős: elnök 
  
 
 
 

mailto:ipa.msz.brfk@gmail.com
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15./ 2021 évi tervezett programjaink: 
 
Az IPA Magyar Szekció BRFK Egyesülete a fentiekben írtakat bővítve, még az alábbi 
programokat tervezi az idei évre: 

- lőverseny megrendezése, 
- labdarúgóversenyeken való részévétel, 
- toborzás a rendőri állomány berkeiben a létszámunk bővítése érdekében, 
- tavaszi és őszi túra megtartása, 
- környezetvédelmi „akció” megszervezése, 
- egyesületünk „megismertetése” az „aktív” rendőri állománnyal,, 
- kulturális programok szervezése, 
- repülős családi nap megtartása, 
- evezős családi nap megtatása, 
- tovább fejleszteni az egyesület népszerűségét, 
- közismeret sportolók, közéleti személyek, volt rendőri vezetők bevonásával 

személyes beszélgetések szervezése kapitányságok épületeiben, illetve 
rendezvényeinken, 

- egyesületi programjaink, megjelenésünk igényességének, „arculatunk” 
további fejlesztése, 

- szorosabb együttműködés az IPA Magyar Szekció tagszervezetei között, 
- gyűjtés kezdeményezése a szolgálatban elhunyt rendőrök családtajainak 

megsegítésére érdekében  
 
A 16. pontban felsorolt – tervezett – programjaink határidejének és felelőseinek 
meghatározása a jelenlegi járványhelyzet miatt még nem lehetséges. 
 
 
Budapest, 2021. február 1. 
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Nemzetközi Rendőrszövetség  
Magyar Szekció 

BRFK Egyesülete 
 

 
 

 

 
 
 

Költségvetési tervezet 
2021. évre  

 
 

Az elnökség tagjainak egyetértésével  
készítette: 

 
 
 

Tóth Imre kincstárnok 
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Tervezett bevételek a tagdíjakból: 
 

- 100 fő egyesületi tag (1 fő / 4.500,- Ft), azaz összesen: 450.000,- Ft, 
- 150 fő barátikör tag (1 fő / 15.000,-Ft), azaz összesen: 2.250.000,- Ft, 
- Adományok, támogatások és a jövedelemadók 1%: 800.000.-Ft, 

 
Tervezett kiadások: 
 

- Egyesületi tagok igazolvány készítésének díja, 100 fő esetében 2.800 Ft./fő: 
280.000,- Ft, 

- Barátikör tagok igazolvány készítésének díja, 150 fő esetében 1.500 Ft./fő: 
226.500,- Ft,  

- 2021. évi közgyűlés tervezett költsége, és egyéb éttermi költségek: 200.000,- 
Ft, 

- az egyesület 2020. évi könyvelési költsége: 210.000,- Ft, 
- 2021. évi horgászverseny tervezett költsége: 300.000,- Ft, 
- 2021. évi rendezvények szervezési és lebonyolítási költségei az összes 

megmozdulás tekintetében 800.000,- Ft, 
- Külföldi delegációk fogadása, szállás, program, ajándék várható költsége: 

400.000,- Ft, 
- Bel- és külföldi sportrendezvényeken való részvétel tervezett költsége: 

500.000,- Ft, 
- Bel- és külföldi utazások, szállások és fogyasztások tervezett költsége: 

500.000,- Ft, 
- Az egyesület honlapjának éves fenntartási díja: 50.000,- Ft. 

 
Tervezett kiadások összesen: 3.466.500,- Ft 

 
2020. évet 1.400.000.-Ft megtakarítással zártuk. 2021. évben a kiadások és a 
bevételek teljesülése esetén - tekintettel a 2020 évi megtakarításra - az egyesület 
mérlegének pozitívumban kell zárnia, 1.433.500.-Ft értékben. 
 
 
Budapest, 2021. február 1. 
 
 
 


