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III. MRK Rendvédelmi Családi Nap 
Debrecen, 2017. június 10. 

 P R O G R A M K I Í R Á S     

 

Zártkörű rendezvény! 
 

Rendezvény időpontja: 
2017. június 10. szombat 09:00-17:00 

 

Rendezvény helyszínei: 

Fő rendezvényhelyszín: 
Debreceni Sportcentrum 

Debrecen, Oláh Gábor utca 5. sz.  

GPS: 47.5496928186 - 21.6359290481 
 

Külső rendezvényhelyszínek: 
MRK Kék Lámpa Horgászolimpia  

Füzes Horgásztó, Hajdúszovát külterület 

GPS: 47.3598443968 - 21.4198502898 

MRK Nagyerdei Futóverseny  

Debreceni Nagyerdő 

GPS: 47.5609975895 - 21.6411057115 
 

A rendezvény célja: 
A III. MRK Rendvédelmi Családi nap a Magyar Rendvédelmi Kar tagszervezeteinek 

állománya és közvetlen családtagjaik részére szervezett kulturális-, sport-, valamint szakmai 

ismertető-, közösségépítő- és szórakoztató programokat tartalmazó rendezvény.  

A rendezvény célja, hogy a tagszervezetek munkatársai és közvetlen családtagjai számára 

interaktív rekreációs programot biztosítson, melynek során megismerkedhetnek az egyes 

szervek rendvédelmi tevékenységével és az ehhez kapcsolódó rendszeresített eszközökkel, 

módszerekkel.  

A rendezvény programjaiban a szakmai ismeretbővítés és a kikapcsolódás mellett kiemelt 

szerepet kap a rendvédelemben dolgozók családösszetartó egységének támogatása, az 

egészségmegőrzés, a prevenció és a sportos életmódra nevelés, valamint a gyermekeknek 

szóló programok szervezése. 
 

A rendezvény rendezője: 
Magyar Rendvédelmi Kar 

 

A rendezvény szervezője: 
Hajdú Rendészeti Sportegyesület 

 



 

A rendezvény fővédnöke: 
Dr. Pintér Sándor  

Magyarország belügyminisztere 
 

A rendezvény védnökei: 
Dobson Tibor tü. dandártábornok  

Magyar Rendvédelmi Kar elnöke 
 

Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
 

Dr. Papp László  

Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere 
 

A résztvevők köre: 
A rendezvényen a Magyar Rendvédelmi Kar tagozataihoz tartozó szervek állománya és 

közvetlen családtagjaik, valamint a Hajdú Rendészeti Sportegyesület tagsága, továbbá a 

meghívott vendégek vehetnek részt. 

• Büntetés-végrehajtási Tagozat 

• Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat 

• Nemzeti Adó-és Vámhivatali Tagozat 

• Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat 

• Rendőrségi Tagozat 

• Országgyűlési Őrség Tagozat 

A rendezvény tervezett résztvevői létszáma 3000 fő. 
 

A rendezvényen történő részvétel feltételei, regisztráció: 
A rendezvényen történő részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni 2017. június 01-ig lehet a www.hrse.eu weboldalon létrehozott online 

regisztrációs felületen.  

Helyszíni regisztráció csak abban az esetben van, ha az előzetes online regisztráció nem éri 

el a maximális 3000 fős részvételi limitet. 

Regisztrálni kizárólag az MRK tagszervezeteihez tartozó szervek munkatársai, illetve a 

HRSE tagsága jogosult. A regisztráció során szükséges megadni, hogy a regisztráló hány fő 

közvetlen családtaggal kíván részt venni a rendezvényen. 

Az előzetes online regisztrációt a rendezvény helyszínén, a főbejáratnál felállított helyszíni 

regisztrációs sátrakban meg kell erősíteni. 

A rendezvényen történő részvételi jogosultságot szolgálati igazolvánnyal igazolni szükséges. 

A regisztráció megerősítésekor veheti át a résztvevő a belépésre jogosító karszalagot, 

valamint az igényelt ebédjegyet. A beléptetésnél, valamint a rendezvény területén a 

karszalagokat a szervezők ellenőrzik. 

A rendezvényen résztvevőknek a Házirend és a Biztonsági terv előírásait kötelező jelleggel 

be kell tartani. 
 

Étkezés: 
Az előzetesen online regisztrálók ebédet igényelhetnek, melyet a szervezési költség terhére 

térítés mentesen biztosítunk 1000 adagig.  

Az ebédjegyeket az MRK tagozati alelnököknél lehet igényelni és átvenni. 

A rendezvény helyszínén büfé üzemel, amely a rendezvény ideje alatt igénybe vehető és 

ebédet, frissítőt, kávét, valamint szendvicseket lehet vásárolni. 

A rendezvény helyszínének közelében több impozáns étterem is kiváló ételválasztékkal várja 

a kedves látogatókat. 
 

Szálláslehetőség: 
A III. MRK Családi Napra érkező résztvevők Debrecen Város számos szállodáját és 

szálláshelyét tudják – a mindenkori szolgáltatási árakkal - igénybe venni. 

http://www.hrse.eu/cikkek/csaladi-es-gyermeknapok/iii.-mrk-rendeszeti-csaladi-nap-2017/


 

A rendezvény helyszíne mellett közvetlenül található az impozáns Sport Hotel, amely a 

http://debrecenisporthotel.hu/ linken érhető el. 

Továbbá a http://portal.debrecen.hu/turizmus/szallashelyek/panziok kiváló ajánlatokat nyújt. 

A rendezvény szervezői szállást nem biztosítanak, a fenti szálláslehetőségek csak ajánlatok. 
 

Parkolás: 
A rendezvényre érkezők számára ingyenes parkolási lehetőség az alábbi helyszíneken kerül 

kijelölésre. 

Fő rendezvény helyszín: 
• Debrecen, Oláh Gábor utca mindkét oldalán lévő parkolósor 

• Debreceni Sportuszoda parkolója - Debrecen, Zákány utca 4. (47.546418, 21.638540) 

Futóverseny: 
• Debrecen, Benczúr Gyula utca parkolósávja 

Horgászverseny: 
• Füzes Horgásztó parkolója 

 

A rendezvény online információs felületei: 
http://www.rendvedelmikar.hu/ 

http://www.hrse.eu/ 

https://www.facebook.com/rendvedelmikar/?fref=ts 

https://www.facebook.com/hrsedebrecen/ 
 

Facebook esemény:  
https://www.facebook.com/events/319365565133267/ 
 

Bővebb információ: 
Balogh József  

HRSE elnöke 

főszervező  

+36-70/371-75-42 

hrsedebrecen@gmail.com 
 

Programterv: 
08:30 órától - Résztvevők beléptetése 

09:00 órától - Programok és műsor kezdete  

09:30 órakor - Hivatalos megnyitó 

11:00 órától - Ebéd 

14:30 órakor - Hivatalos eredményhirdetések 

15:00 órakor - Tombolasorsolás 

16:30 órakor - Programok és műsor befejezése, rendezvényhelyszín kiürítése 

A program változtatásának jogát a szervezők fenntartják! 
 

A rendezvény versenyei: 
MRK – BeStrong Rendvédelmi Kondipark Bajnokság  

MRK Nagyerdei Futóverseny  

MRK Kék Lámpa Horgászolimpia  

MRK Családi Napi Főzőverseny  

MRK Kispályás Labdarúgó Bajnokság  

MRK Gyermekrajzpályázat kiírása 

 

A versenyek a III. MRK Rendvédelmi Családi Nap zártkörű rendezvény keretében kerülnek 

lebonyolításra, melyen a részvételhez online regisztráció szükséges. Az egyes 

versenykiírások szerinti nevezési lapokat a rendezvényre történő online regisztrációt 

követően kell elküldeni. 

http://www.hrse.eu/cikkek/csaladi-es-gyermeknapok/iii.-mrk-rendeszeti-csaladi-nap-2017/ 

 

http://debrecenisporthotel.hu/
http://debrecenisporthotel.hu/
http://portal.debrecen.hu/turizmus/szallashelyek/panziok
http://www.rendvedelmikar.hu/
http://www.hrse.eu/
https://www.facebook.com/rendvedelmikar/?fref=ts
https://www.facebook.com/hrsedebrecen/
https://www.facebook.com/events/319365565133267/
http://www.hrse.eu/cikkek/csaladi-es-gyermeknapok/iii.-mrk-rendeszeti-csaladi-nap-2017/


 

A rendezvény tervezett gyermekprogramjai: 
• MRK Gyermekrajz pályázat 

• Kreatív és alkotó sarok – kézműves foglalkozás 

• Ugrálóvárak, trambulinok 

• Arcfestés, lufibohóc és lufihajtogatás 

• Aszfaltrajz verseny 

• Kerékpáros ügyességi verseny és közlekedési kvíz 

• Pónilovaglás és állatsimogatás 

• Mászófal 

• Állatkerti látogatás 

A rendezvényen gyermekkorú személy szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 14. 

életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény 

területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a 

rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a 

felelősséget. 
 

A rendezvény tervezett dinamikus programjai: 
• Tűzoltó zenekar koncertje 

• Országgyűlési Őrség bemutatója 

• Speciális mentés bemutató 

• Kommandós Bemutató 

• Rendőrségi kutyás bemutató 

• NAV intézkedéstaktikai bemutató 

• Rendőrségi lovas bemutató 

• Rendőrségi motoros bemutató 

• Katonai közelharc bemutató 

• Katasztrófavédelmi bemutató 

• Harcművészeti bemutatók 

• Zumba bemutató 

• Moderntánc bemutató 

• Csodakutya állatasszisztált bemutató 

• Kettlebell bemutató 

• Nyílt aerobic edzés hölgyeknek 

• CrossTraining bemutató edzés 

• Interaktív zenés gyermekműsor 

• Zenekari fellépés és kiskoncert 

• Rendészeti dolgozók hangszeres bemutatkozása 
          

A rendezvény tervezett statikus programjai: 
• MRK információs sátor 

• Szakszervezetek interaktív információs sátrai 

• Katonai harcjárművek 

• Katonai fegyverzeti anyagok bemutató standja 

• Tűzoltó járművek 

• Katasztrófavédelmi füstsátor és eszközbemutató stand 

• Mentő járművek 

• Egészségügyi szűrőbusz 

• Fegyverzettechnikai bemutató stand 

• Büntetés-végrehajtási interaktív stand 

• NAV interaktív standja 

• Baleset-megelőzési stand 

• Motoros vezetési szimulátor, autós vezetési szimulátor 

• Kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ teszt 

• Részegséget és droghatást szimuláló szemüveg 



• Biztonsági öv szimulátor 

• Közlekedésbiztonsági játékok kicsiknek és nagyoknak 

• Frissítőpult és büfékocsi 

• Bűnmegelőzési stand, bűnügyi technikai stand 

• Rendőrlovak 

• Íjászat 

• Scitec Nutrition interaktív stand – sporttáplálkozási tanácsadás 

• Hagyományőrző és kézműves stand 

• Alpin technikai mászófal 

• Airsoft és paintball pálya  

• Támogatók interaktív standjai 
 

A rendezvény programjai folyamatosan bővülnek és konkretizálódnak, melyeknek megfelelően a 

programkiírást frissítjük. 
 

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! 

 

  

  


