
 

16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás 

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott 

díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól 

Szám: 16/2009. 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtására kiadom az alábbi 

utasítást: 

I. Az utasítás hatálya 

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Készenléti 

Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban 

együtt: területi szervek), valamint a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban 

együtt: helyi szervek). 

II. Díjkitűzési jogosultság, javaslattétel és a díjkitűzés kezdeményezése, a 

kitűzhető összeg 

2. Díjkitűzésre jogosult: 

a) az országos rendőrfőkapitány; 

b) a területi szervek vezetői. 

3. Díjkitűzésre javaslatot tehet: 

a) az ORFK bűnügyi, valamint rendészeti főigazgatója; 

b) a területi szervek vezetőinek helyettesei; 

c) a helyi szervek vezetői (a továbbiakban együtt: javaslattevő). 

4. Kitűzhető összeg: 

a) az ORFK hatáskörébe tartozó ügyekben ötmillió forintig; 

b) a területi szervek hatáskörébe tartozó ügyekben hárommillió forintig; 

c) a helyi szervek hatáskörébe tartozó ügyekben egymillió forintig 

terjedhet azzal, hogy az országos rendőrfőkapitány - hatáskörtől függetlenül - korlátlan összegű díjat tűzhet ki. 

5. Díjkitűzést az ügyben eljáró nyomozó szerv tagja vagy vezetője az elrendelésre jogosult vezetőhöz címzett 

írásbeli előterjesztésben kezdeményezhet, amelyet szolgálati úton a javaslattételre jogosulthoz haladéktalanul 

továbbítani kell. Az előterjesztést a javaslattevő megvizsgálja és javaslatával, vagy ellenvéleményével az 

elrendelőhöz továbbítja. 

6. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tényállás rövid leírását, bűncselekmény esetén annak jogi minősítését, a 

díjkitűzés szükségességének indokait, valamint a díj összegére vonatkozó javaslatot. A díj összegének igazodnia kell 

a bűncselekmény, vagy az esemény tárgyi súlyához és az információ fontosságához. 

7. Ha az eset körülményei indokolják, a helyi szerv hatáskörébe tartozó ügyben a területi szerv vezetője a 4. pont 

b) alpontjában meghatározott összegű, a területi szerv hatáskörébe tartozó ügyben az országos rendőrfőkapitány 

korlátlan összegű díjat tűzhet ki. Erre vonatkozóan a helyi, illetve a területi szervek vezetői - a 6. pontban 

meghatározottakat is tartalmazó - külön előterjesztést tesznek. 

8. Rendőrségen kívüli más szerv, szervezet vagy magánszemély (a továbbiakban együtt: külső kezdeményező) 

kezdeményezése alapján a rendőri vezetők nagyobb pénzösszeget is kitűzhetnek, amennyiben az utasítás 11. 

pontjában foglalt feltételek teljesülnek. 

9. A díjat kitűző szerv a díjkitűzésben meghatározott feltételt teljesítő részére a kifizetését a szervre irányadó 

szabályok szerint teljesíti. 



10. A díjkitűzés összegét a díjkitűző saját költségvetése terhére állapítja meg és fizeti ki, ennek érdekében a 

díjkitűzésre feljogosított szerv költségvetésében a díjkitűzés kifizetése érdekében - az előre látható igények 

figyelembevételével - megfelelő összeget kell elkülöníteni. 

III. Díjkitűzés Rendőrségen kívüli más szerv, szervezet vagy magánszemély 

kezdeményezésére 

11. Külső kezdeményező kezdeményezésére akkor lehet díjat kitűzni, ha a Rendőrség általi díjkitűzésnek 

egyébként is helye lenne, és a díjkitűzésre szánt, valamint az azután fizetendő adó és a díjkitűzéssel járó költségek, 

valamint kiadások összegét a külső kezdeményező a Rendőrség beleegyezését követően a Rendőrség által 

meghatározott pénzintézeti számlára haladéktalanul befizeti, vagy átutalja. 

12. A beleegyezést megelőzően vizsgálni kell, hogy a felajánlás az eljárás céljával összeegyeztethető-e, valamint 

az elfogadás nem sérti-e a Rendőrség objektív és pártatlan működésébe vetett közbizalmat. 

IV. A díjkitûzés módja 

13. A díjkitűzést 

a) az interneten; 

b) valamely sajtótermék (hivatalosan bejegyzett napilap, folyóirat, plakát, televíziós vagy rádiós hírműsor stb.) 

útján; 

c)  hirdetmény útján; 

d) a helyileg szokásos más módon kell közzétenni, amennyiben indokolt több alkalommal; a megjelentetés módját, 

idejét és szövegét dokumentálni kell. 

13/A. Az elrendelésre jogosult vezető az elrendelt díjkitűzés közzététele érdekében megkeresi az ORFK 

Kommunikációs Szolgálatát, amely haladéktalanul intézkedik a közzététel iránt. 

14. A Rendőrség köteles a díjat kifizetni annak, aki a díjkitűzésben meghatározott feltételt teljesítette. A 

díjkitűzésben a feltételt olyan módon - a teljesítés kritériumait pontosan körülhatárolva - kell megfogalmazni, hogy a 

feltétel teljesítése egyértelműen eldönthető legyen. 

15. Díjkitűzésnek csak olyan feltétel meghatározása mellett van helye, amelynek teljesítése meghatározó 

mértékben elősegíti az alapügy eredményes befejezését. Ha a megszabott követelménynek többen együttesen tesznek 

eleget, a díjat közöttük közreműködésük arányában, ha pedig azt nem lehet megállapítani, vagy a követelménynek 

többen, külön-külön tettek eleget, egyenlő arányban kell megosztani. 

16. A díjkitűzés visszavonásának jogát a díjkitűzésben fel kell tüntetni. A díjkitűzés visszavonását legalább 

ugyanolyan nyilvánosan kell közzétenni, mint a díjkitűzést. Ennek megtörténtét dokumentálni kell. 

V. A díjkitûzés hatálya 

17. A nyilvánosságra hozott díjkitűzés mindaddig hatályban marad, amíg azt az elrendelő vissza nem vonja. 

18. A díjkitűzés hatálya fenntartásának szükségességét az eljárás során folyamatosan vizsgálni kell. A díjkitűzés 

nyomozás befejezése utáni fenntartásának csak különösen indokolt esetben, de legfeljebb a bűncselekmény 

elévüléséig, eltűnés esetén - ha az eltűnt nem került elő - a holttá nyilvánításról, vagy a halál tényének bírósági 

megállapításáról hozott bírósági határozat jogerőre emelkedéséig van helye, egyéb esetben a díjkitűzést vissza kell 

vonni. 

19. A díjkitűzést a 17. pontban meghatározott visszavonásának időpontjától kell visszavontnak tekinteni. 

Amennyiben a bűncselekmény nem évül el, úgy a díjkitűzés fenntartásának szükségességét évente felül kell 

vizsgálni. 

19/A. Amennyiben a díjkitűzés fenntartása már nem indokolt, úgy azt az elrendelésre jogosult vezető 

haladéktalanul visszavonja, és megkeresi az ORFK Kommunikációs Szolgálatát annak érdekében, hogy a díjkitűzés 

visszavonásáról szóló döntést - a díjkitűzés közzétételével azonos módon - közzétegye úgy, hogy abból a visszavont 

díjkitűzés és a visszavonás időpontja egyértelműen megállapítható legyen. 

20. A díjkitűzés eredményességére vagy eredménytelenségére vonatkozó információ nem hozható nyilvánosságra. 

VI. A díjkitûzések nyilvántartása 



21. Az elrendelésre jogosult vezető gondoskodik az általa kitűzött díjakkal kapcsolatos nyilvántartás folyamatos, 

időszerű vezetéséről. 

22. A díjkitűzéssel kapcsolatos központi nyilvántartás folyamatos és időszerű vezetése az ORFK Rendészeti 

Főigazgatóság Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: Főügyelet) feladata. 

23. A díjkitűzés elrendelésével, illetőleg visszavonásával egyidejűleg a Főügyeletet telefaxon tájékoztatni kell, 

amely kiterjed: 

a) a díjat kitűző/visszavonó hatóság megnevezésére telefonszámára, a szerv vezetőjére; 

b) az ügy számára és előadójára, a díjkitűzés tartalmára, a rövid tényállásra; 

c) a díjkitűzés hatályának kezdő/befejező időpontjára. 

24. A Főügyelet más rendőri szervek ügyeletét vagy azoknál a megyei rendőr-főkapitányságoknál, ahol 

Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) működik, a TIK-et, valamint a díjkitűzésre jelentkező 

személyeket kérelemre tájékoztatja a díjkitűzés hatályosságáról, valamint az eljárást folytató szervről és az ügy 

számáról. A rendőri szerv ügyeletének, vagy a TIK-nek nyújtott tájékoztatás szükség esetén kiterjedhet az ügy 

tényállására is. 

25. Az a rendőri szerv, amelynél a díjkitűzésre jelentkeznek, köteles rögzíteni a jelentkezés tényét, annak pontos 

időpontját, a jelentkező adatait és az általa elmondottakat, majd haladéktalanul, szóban és írásban (faxon) egyaránt 

felvenni a kapcsolatot a Főügyelettel, és közölni, hogy a kiírt díjkitűzés feltételének teljesítésére jelentkeztek. 

26. Amennyiben az eljáró rendőri szerv nem azonos a díjat kitűzővel, a megkeresés általános szabályai szerint jár 

el. A feltétel teljesítésére jelentkező személy ki-, illetve meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet köteles a díjat 

kitűzőnek haladéktalanul megküldeni. Ez utóbbi szerv köteles az információ ellenőrzését késedelem nélkül 

megkezdeni, ennek érdekében más szervet megkereshet. 

27. A díjkitűzésről és annak visszavonásáról szóló iratokat a bűnügyi, eltűnt személy megtalálása érdekében 

folytatott eljárás esetén a közigazgatási hatósági ügyben keletkezett iratok között kell elhelyezni. 

VII. A díjkitűzésben meghatározott feltételek teljesítése 

28. A kitűzött díjra jelentkező kizárólag a díjkitűzés visszavonásáig történt teljesítés esetén tarthat igényt a kitűzött 

díj összegére. A díjkitűzés feltételének teljesítéséről, illetve a visszavonásáról a Főügyelet ad tájékoztatást. 

29. Ha a díjkitűzésre büntetőeljárás keretében került sor, és a bejelentő nevének, illetve személyi adatainak zártan 

történő kezelését kéri, akkor - kérelmére - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény tanúvédelemre vonatkozó 

szabályainak alkalmazhatósága érdekében a bejelentő tanúként hallgatható ki. A személyes adatok zárt kezelésének 

lehetőségéről a bejelentőt előzetesen tájékoztatni és nyilatkoztatni kell. 

30. A díjkitűzés egységes pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelő végrehajtása érdekében a kitűzött díjak, 

valamint az azokat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek (személyi jövedelemadó, egészségügyi 

hozzájárulás) fedezetére - az utasítás 10. pontjában foglaltak szerint - a díjkitűzésre feljogosított szervek 

költségvetésében, az előre látható igények és pénzügyi lehetőségek figyelembevételével éves keretet kell képezni az 

alábbiak szerint: 

a) a kitűzött díj bruttó fedezete a kitűző szerv költségvetésében erre a célra elkülönített keretet terheli; 

b) a díjkitűzés kötelezettségvállalásnak minősül, annak előterjesztése és kifizetése során a kitűző szervre 

vonatkozó kötelezettségvállalási szabályok szerint kell eljárni; 

c) az információszolgáltatót előre tájékoztatni kell arról, hogy részére a kifizetendő díjról, annak adóelőlegéről az 

adójogszabályokban előírt - pénzügyi szerv által kiállított - igazolás kerül kiadásra; 

d) a díjkitűzés számviteli elszámolása a külső személyi juttatások terhére, az „Egyéb juttatások előirányzatainak 

teljesítése” jogcímen történik. 

VIII. Záró rendelkezések 

31. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti: 

a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 27. §-ában meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás 

szabályainak kiadásáról szóló 3/2001. (II. 23.) ORFK utasítás; 

b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 27. §-ában meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás 

szabályaira vonatkozó pénzügyi, számviteli előírásokról szóló 22/2001. (VII. 4.) ORFK GF intézkedés. 

 

 


