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A MAGYAR REKTORI KONFERENCIA 

HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORTJÁNAK 

ÜGYRENDJE  

 
  

A Magyar Rektori Konferencia testületeként működő Honvédelmi Képzési Munkacsoport az 

ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT FELADATA 

1. § 

A Honvédelmi Képzési Munkacsoport feladata: 

(1) információáramlás biztosítása az MRK, az oktatási kormányzat és a felsőoktatási 

intézmények között, valamint a Honvédelmi Minisztérium illetve a Honvédelmi 

Sportszövetség között. 

(2) az intézmények közötti, honvédelmi képzéssel kapcsolatos vonatkozású tapasztalat és 

információcsere  

(3) döntés-előkészítő, véleményező tevékenység folytatása, különös tekintettel minden olyan 

kérdésre, amelyet az MRK Elnöksége a Honvédelmi Képzési Munkacsoport részére delegál, 

illetve amelyet a Honvédelmi Képzési Munkacsoport saját napirendjére tűz  

(4) a honvédelmi képzések népszerűsítése a felsőoktatási intézményekben 

(5) több intézményre kiterjedő, országos méretű akciók, kezdeményezések szervezeti 

hátterének megteremtése. 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT TAGJAI  

2. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport tagjai a Magyar Rektori Konferencia (a 

továbbiakban: MRK) tagságát alkotó rektorok vezette felsőoktatási intézmények (a 

továbbiakban: tagintézmény) által a testületbe delegált személyek. Egy intézményből több tag 

is delegálható, de minden intézmény csak egy szavazattal rendelkezik. A delegálást az MRK 

titkárságán keresztül az MRK elnökének kell megküldeni.  A tagok akadályoztatásuk esetén 

helyettesítésükről gondoskodhatnak. A tagok szavazati joga átruházható megbízólevél 

ellenében.  

(2) A bizottsági tagság megszűnik 

a) a delegálás visszavonásával, 

b) lemondással, 

c) a bizottság megszűnésével vagy átalakulásával, 

d) a tag halálával.  
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(3) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport elnöke tanácskozási joggal eseti és állandó 

jelleggel bárkit meghívhat a Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülésére, illetve bárkit 

felkérhet a Honvédelmi Képzési Munkacsoport munkájában való részvételre. 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT SZERVEZETE 

3. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport élén elnök és társelnök áll. 

(2) Az elnöki és a társelnöki tisztség két évre szól.   (3) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport 

elnökét és társelnökét a bizottság tagjai választják maguk közül titkos szavazással, a 

szavazatok egyszerű többségével. Az elnök és a társelnök személyére bármely tag és a főtitkár 

tehet javaslatot.  

(4) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport főtitkára az MRK Főtitkára, és feladatait az MRK 

Titkársága bevonásával látja el. 

(5) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport Elnökségének tagja az elnök, a társelnök, a főtitkár 

és a bizottság további két tagja, akiket a bizottság tagjai választanak maguk közül nyílt 

szavazással, a szavazatok egyszerű többségével két évi időtartamra igazodva az elnök 

mandátumához. 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT ÖSSZEHÍVÁSA 

4. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport szükség szerint, de legalább évente két alkalommal 

ülésezik. Ülés- és munkatervét egy tanévre, előre kell megállapítani. 

(2) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport munka- és üléstervét lehetőleg az MRK munka- és 

üléstervével egyeztetve kell meghatározni. 

 

5. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport üléseit – az üléstervben meghatározott időpontban 

– a Honvédelmi Képzési Munkacsoport elnöke és főtitkára a napirendet tartalmazó meghívó 

kiküldésével hívja össze. Az üléstervtől eltérő időpontban a Honvédelmi Képzési 

Munkacsoport ülését az elnök csak indokolt esetben hívhatja össze. 

(2) A meghívókat elektronikus úton kell a tagok részére elküldeni, úgy, hogy a kézbesítés és 

az ülés között legalább 8 napnak kell eltelnie.  

(3) A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni mindazon előterjesztést is, amely a napirend 

megtárgyalásához szükséges. 

(4) A meghívót az elektronikus kézbesítésének megtörténtét igazoló jelentéskéréssel kell 

kézbesíteni. 

(5) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport tagjainak egyharmada, valamint az MRK elnöke – 

az ok és a javasolt napirend megjelölésével – írásban kezdeményezheti az elnöknél a 

Honvédelmi Képzési Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását.  

(6) Ilyen kezdeményezés esetén az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon 

belül köteles az ülés összehívásáról a jelen szakasz (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően intézkedni. 
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(7) Amennyiben ennek az elnök a jelen szakasz (6) bekezdésében meghatározott határidőn 

belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Honvédelmi Képzési 

Munkacsoport ülését. 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATKÉPESSÉGE 

6. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülésén a tagokat egy szavazati jog illeti meg. Az 

ülés határozatképes, ha a bizottság tagjainak több, mint fele jelen van. 

(2) Ha a Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülése nem határozatképes, az ülést változatlan 

napirenddel 1 órán belül újra össze kell hívni, amely a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. Erre a meghívóban utalni kell. 

A HATÁROZATHOZATAL RENDJE 

7. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. Döntése 

az elnök személyét érintő kérdésben és ügyrendjének elfogadásakor határozat, egyéb 

esetekben állásfoglalás. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. E rendelkezés 

titkos szavazás esetén nem alkalmazható. 

(2) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport egyszerű szótöbbséggel történő állásfoglalása 

(határozata) során a tagok „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot adhatnak le. Az 

előterjesztést akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha az „igen” szavazatok száma meghaladja 

a „nem” és a „tartózkodom” szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az 

előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni.  

(3) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport állásfoglalásait általában nyílt szavazással hozza, 

kivéve, ha  

a) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást 

rendel el, vagy ha   

b) személyi kérdésben foglal állást. 

(4) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport állásfoglalásait levélszavazás formájában is 

megteheti. Ebben az esetben az elnök e-mail-ben ismerteti a tagokkal az állásfoglalás tárgyát, 

valamint a szavazat leadásának határidejét. Az elnök a szavazás határidejét követő 

munkanapon összesíti a leadott szavazatokat. Ha a leadott szavazatok száma nem éri el a 6. § 

(1) bekezdés szerinti határozatképességi küszöböt, akkor a szavazás érvénytelen, újabb 

szavazás a kérdésben csak ülésen tartható. Ha a levélszavazás érvényes (a tagok több, mint 

fele leadta szavazatát), a szavazás eredményére a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT ÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB 

RENDELKEZÉSEK 

8. § 

(1) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és 

berekesztése a Honvédelmi Képzési Munkacsoport elnökének feladata. Akadályoztatása 

esetén e feladatokat a társelnök látja el (levezető elnök). 

(2) A Honvédelmi Képzési Munkacsoport üléséről az ülést követő 8 napon belül írásbeli 

emlékeztetőt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell röviden az ülés menetét, az ülésen 

hozott döntéseket, határozatokat, a további teendőket és az elhangzott legfontosabb 

információkat. 
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A HONVÉDELMI KÉPZÉSI MUNKACSOPORT ÜLÉSÉNEK ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAINAK 

NYILVÁNOSSÁGA 

9. § 

A Honvédelmi Képzési Munkacsoport ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon, az állandó 

és az adott napirendre meghívottakon kívül más nem vehet részt. 

 

 

10. § 

 

Jelen ügyrend elfogadásának napján lép hatályba.1 

 

 

                                                 
1 A jelen ügyrendet a Honvédelmi Képzési Munkacsoport az alakuló ülésén fogadta el. 


