
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

 

Név, rendfokozat: Telefonszám: E-mail: 
Békési Tibor r.ftörm 06 (30) 382-6358 bekesit@hajdu.police.hu 
Bartha Szabolcs r.őrm 06 (30) 382-6340 barthas@hajdu.police.hu 
Szőllős Sándor r.tzls 06 (30) 382-6516 szolloss@hajdu.police.hu 
Szekeres László r.őrm 06 (30) 382-6331 szekereslaszlo@hajdu.police.hu 
Kiss János r.ftörm 06 (30) 382-6675 bekesit@hajdu.police.hu 
Harsányi Andor c.r.törm. 06 (30) 382-6377 harsanyia@hajdu.police.hu 
 

FOGADÓNAP: 

Minden hónap második hét keddjén 10
00 

- 14
00

 

Helye: Rendőrkapitányság épülete Hajdúböszörmény, Kossuth u. 2 sz. 

MŰKÖDÉSI KÖRZET: 

Hajdúböszörmény város közigazgatási területének a város központjától észak, észak-nyugati 

irányába eső területe, valamint a Hajdúböszörmény város keleti része (Vénkert, Középkert, 

Zaboskert), melyet a Loncos dűlő, a 35-ös főút, a Polgári utca, a Bethlen G. utca, az 

Újfehértói utca, az Ady E. tér, a Hadházi utca, a 109-es vasútvonal, a Zaboskert, a Középkert 

és Vénkert lakott területi része és az Újfehértói út határol. A körzeti megbízotti körzet 

területén találhatóak Hajdúvid és Pród település, melyek önálló közigazgatással nem 

rendelkező külterületi lakott helyek. 

Hajdúböszörmény település közigazgatási területén a város központjától keleti, dél-keleti 

irányba eső terület, melyet az Újfehértói út, a Vénkert, Középkert és Zaboskert lakott területi 

része, a 109-es vasútvonal, a Határ dűlő és a M35-ös autópálya határol. A körzeti megbízotti 

körzet területén található Bodaszőlő település, mely önálló közigazgatással nem rendelkező 

külterületi lakott helyHajdúböszörmény település közigazgatási területén, a város központjától 

déli, dél-nyugati irányba eső terület, melyet a Loncos dűlő, a 35-ös főút, a Polgári utca, a 

Bethlen G. utca, az Újfehértói utca, az Ady E. tér,  a Hadházi utca, a 109-es vasútvonal, a 

Határ út és az M35-ös autópálya határol. 
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HAJDÚDOROG 

 

Név, rendfokozat: Telefonszám: E-mail: 

Kovács Zsigmond c.r.zls 06 (30)3737086 kovacszsi@hajdu.police.hu 

Kovács Tamás c.r.ftzls 06 (30)382-6359 kovacstam@hajdu.police.hu 
 

FOGADÓNAP: 

Kovács Zsigmond c.r.zls: minden hónap második csütörtök 15
00

 - 16
00

 

Kovács Zsigmond c.r.zls: minden hónap első csütörtök 15
00

 - 16
00

 

Helye: Rendőrőrs épülete Hajdúdorog, Böszörményi út 27 sz. 

 

MŰKÖDÉSI KÖRZET: 

A körzeti megbízotti működési körzet Hajdúdorog város teljes közigazgatási területe. A 

körzeti megbízotti működési körzet Északi irányban határos Kálmánháza, Hajdúnánás, 

Nagycserkesz és Tiszavasvári településekkel, Déli irányból Hajdúböszörmény és Téglás 

településekkel, Keleti irányból Kálmánháza, Újfehértó, Téglás, Hajdúböszörmény 

településekkel, míg Nyugati irányból Hajdúnánás és Tiszavasvári településekkel. 


