ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Országos Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Központi elektronikus levélcím: A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
A) Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatkörét érintően a rendőri intézkedések
elleni panaszok, illetve közérdekű bejelentések, panaszok esetében
ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda
Telefonszám: +36-1/462-7432
Telefaxszám: +36-1/462-7499
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: panasz.orfk@orfk.police.hu
B) Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatkörét érintően közérdekű
adatigénylések, illetve személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásra
irányuló kérelmek esetén:
ORFK Hivatala Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály
Telefonszám: +36-1/443-5592
Telefaxszám: +36-1/443-5778
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: adatvedelem@orfk.police.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
8/A. pont tekintetében: dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője
8/B. pont tekintetében: dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
ORFK Hivatalának vezetője
10. Az ügyfélfogadás rendje: -

II. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány
Telefonszám: +36-1/443-5578
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: orfktitkarsag@orfk.police.hu
Helyettes neve: Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5553
Telefaxszám: +36-1/443-5501
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: rendfoig@orfk.police.hu
Helyettes neve: Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5567
Telefaxszám: +36-1/443-5569
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: bufoigtitk@orfk.police.hu
Helyettes neve: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5580
Telefaxszám: +36-1/443-5695
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: gazdfoig.orfk@orfk.police.hu
Helyettes neve: Dr. Kuczik János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes (Készenléti Rendőrség parancsnoka)
Telefonszám: +36-1/432-7301
Telefaxszám: +36-1/432-7401
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: kr@kr.police.hu
Helyettes neve: Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5430
Telefaxszám: +36-1/443-5435
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: szufoig@orfk.police.hu

2. A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői:
Bűnügyi szolgálati ág
Név: Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5567
Telefaxszám: +36-1/443-5569
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: bufoigtitk@orfk.police.hu
Határrendészeti szolgálati ág
Név: Dr. Balázs László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Határrendészeti Főosztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5173
Telefaxszám: +36-1/443-5174
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: hatarrendfoo@orfk.police.hu
Igazgatásrendészeti szolgálati ág:
Név: Dr. Kincses Ildikó c. r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Igazgatásrendészeti
Főosztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5618
Telefaxszám: +36-1/443-5514
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: igrend.orfk@orfk.police.hu
Közlekedésrendészeti szolgálati ág:
Név: Óberling József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5467
Telefaxszám: +36-1/443-5534
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: kozlekedes@orfk.police.hu
Közrendvédelmi szolgálati ág:
Név: Lakatos Tibor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Közrendvédelmi Főosztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5547
Telefaxszám: +36-1/443-5548
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: kozrendfo@orfk.police.hu
Kommunikációs szolgálati ág:
Név: Szabóné Csontos Stefánia r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Kommunikációs Szolgálat
vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5583
Telefaxszám: +36-1/443-5544
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: sajtougyelet@police.hu
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ:
Név: Dr. Nagy Gábor igazságügyi alkalmazott, címzetes egyetemi docens, főtanácsos, Nemzeti
Szakértői és Kutató Központ főigazgatója
Telefonszám: +36-1/477-2161
Telefaxszám: +36-1/477-2185

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/4.
Elektronikus levélcím: nszkk@nszkk.gov.hu
Ügyeleti szolgálat:
Név: Dr. Hablicsek Nikoletta r. ezredes, rendőrségi tanácsos, Ügyeleti Főosztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5650
Telefaxszám: +36-1/443-5649
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: ugyeletifo.orfk@orfk.police.hu
Védelmi igazgatási szolgálat:
Név: Herczeg Tibor r. alezredes, Védelmi Igazgatási Osztály vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5655
Telefaxszám: +36-1/443-5774
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: vedelmi@orfk.police.hu
Ellenőrzési szakszolgálat:
Név: Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Ellenőrzési Szolgálat
vezetője
Telefonszám: +36-1/462-7526
Telefaxszám: +36-1/462-7521
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: ellenorzes@orfk.police.hu
Gazdasági szakszolgálat:
Név: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány
helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5580
Telefaxszám: +36-1/443-5695
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: gazdfoig.orfk@orfk.police.hu
Hivatali szakszolgálat:
Név: Dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, hivatalvezető
Telefonszám: +36-1/443-5797
Telefaxszám: +36-1/443-5778
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: hivatal.orfk@orfk.police.hu
Humánigazgatási szakszolgálat:
Név: Dr. Bak Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Humánigazgatási Szolgálat vezetője
Telefonszám: +36-1/443-5539
Telefaxszám: +36-1/443-5435
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15.
Elektronikus levélcím: humszolg.orfk@orfk.police.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege






a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló
7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás
A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK
utasítás

a. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
2.
Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szöveg
magyar és angol nyelven.
Magyar Rendőrség
1. Általános információk
Magyarországon a rendőrségi feladatok három, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó
szervezet között oszlanak meg, ezek az általános rendőrségi feladatok ellátásáért felelős szerv
(Rendőrség), a rendvédelmi és közigazgatási szervek belső bűnmegelőzéséért és bűnfelderítéséért
felelős Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ.
A Rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv, melyet a Kormány a belügyminiszter útján
irányít. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervre (Országos
Rendőr-főkapitányság), megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, rendőrkapitányságokra és
határrendészeti kirendeltségekre tagozódik. A Rendőrség feladatait szolgálati ágakra, szolgálatokra
és szakszolgálatokra lebontva látja el:
- általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények
megelőzését, megakadályozását és felderítését;
- szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében
és felderítésében;
- ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával,
forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat;
- közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el;
- ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat;
- gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak
személyi védelméről;

- engedélyezi és felügyeli a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenységet;
- büntetés-végrehajtási feladatokat lát el;
- ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a veszélyhelyzet
és a váratlan támadás esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, továbbá rendkívüli
állapot idején és váratlan támadás esetén közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy
felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverzésében;
- védi a Magyarország szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi
a kijelölt létesítményeket;
- ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy-és járműforgalmat, a szállítmányokat - ide nem
értve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletben meghatározott
vámellenőrzést -, valamint végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek
rendjét, valamint végzi a közúti határátkelőhelyek üzemeltetését, és a fenntartásukra és
fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtását;
- irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét,
felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával kapcsolatos
munkák végzését;
- megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges
méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje
ellen irányuló erőszakos cselekményeket;
- elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított, valamint az Európai
Unió kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből eredő egyéb feladatokat;
- részt vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete keretében szervezett, vagy
nemzetközi szerződés alapján a béketámogató és polgári válságkezelési feladatokban;
- a fenntartó kezdeményezésére közreműködik az általános és középiskola rendjének
fenntartásában;
- ellátja a segélyhívó számok fogadásából eredő feladatokat.
2. Felépítés és szervezet
Az Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti egységei a Bűnügyi Főigazgatóság, a Rendészeti
Főigazgatóság, a Gazdasági Főigazgatóság, és a személyügyi Főigazgatóság, az országos
rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt működő szervezeti elemei pedig az Ellenőrzési
Szolgálat, a Kommunikációs Szolgálat, a Hivatal a Titkársági Főosztály és a Költségvetési
Ellenőrzési Iroda.
Az ORFK alárendeltségében területi rendőri szervek működnek, ezek a Készenléti Rendőrség,
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási
Központ, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányságok. A
Budapesti Rendőr-főkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányságok alárendeltségében működnek
a helyi szervek, a rendőrkapitányságok és a schengeni külső határszakaszon feladatokat ellátó
határrendészeti kirendeltségek.

Hungarian National Police
1. General information
In Hungary, police tasks are distributed among three independent organizations under the
supervision of the Ministry of Interior: the Hungarian National Police being responsible for general

police tasks, the National Protective Service responsible for internal investigations at law
enforcement agencies and public administration and the Counter Terrorism Service.
The Hungarian National Police is an armed law enforcement agency of the state. The Government
directs the Police by way of the Minister of Interior. The organization is comprised of the central
unit (National Police Headquarters), the county (metropolitan) police headquarters, police stations
and border policing stations. The Police organizes its tasks by way of service branches, services and
special services. The Police, inter alia:
- exercises the general criminal investigation authority's powers; prevents averts and detects
crimes;
- exercises minor offence authority's powers, and cooperates in preventing and detecting
minor offences;
- deals with traffic authority's and traffic enforcement tasks;
- is responsible for law enforcement tasks concerning the maintenance the order of public
areas;
- deals with tasks relating to prisons ensures the personal protection of persons taking part in
criminal proceedings and of members of the proceeding authority;
- protects the life and limb of persons of outmost importance to the interests of Hungary;
- protects designated objects;
- protects the state border, controls passenger and vehicle traffic and certain consignments
crossing the border, carries out border clearance tasks and ensures the order of border
crossing points.

2. Structure and organization
The National Police Headquarters is comprised of four directorates, Directorate General for
Criminal Investigation, the Directorate General for Law Enforcement, the Directorate General for
Economic Affairs and the Directorate General for Human Resources, along with central units
directly headed by the National Police Commissioner, the Control Service, the Communication
Service, the Office, the Secretariat Department and the Budgetary Control Bureau.
Beside them, a set of field and regional units are also subordinated to the National Police
Headquarters. Field units are the Intervention Police, the Institute for Forensic Sciences, the
Airport Police Directorate, the International Law Enforcement Cooperation Center, the Police
Education and Training Center, and the International Education Center. Regional units are
the Budapest Metropolitan Police Headquarters and county police headquarters. Police stations and
border management stations at the external border sections of Schengen Area are local units
subordinated to regional units.

IV. A szerv nyilvántartásai
1. Az Országos Rendőr-főkapitányság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások
felsorolása
2. Az Országos Rendőr-főkapitányság szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (1) bekezdésében szereplő adatok
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái:

Kivonat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényből
77. § (1) A rendőrség feladatai ellátása során
a) bűnmegelőzési, felderítési, bűnüldözési (a továbbiakban együtt: bűnüldözési) feladatai
ellátásához szükséges személyes adatokat,
b) rendészeti és határrendészeti feladatainak ellátásához szükséges személyes adatokat,
c) az általa lefolytatott közigazgatási eljárásban részt vevők személyes adatait,
d) a segélyhívások fogadása keretében megismert személyes adatokat,
e) a körözési eljárás lefolytatásához szükséges adatokat kezeli.
(2) A rendőrségi adatok kezelésének célja a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend,
a közbiztonság és az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és
tulajdonának védelme.
A rendőrségi feladatok ellátásához szükséges adatok köre
81. § A Rendőrség az intézkedéssel érintett természetes személy személyazonosító adatait nem magyar állampolgár esetében állampolgárságát is -, lakcímét, értesítési címét, az üggyel
összefüggő adatait, továbbá a bűnüldözési célú adatkezelésekben a bűncselekményhez kapcsolódó
kriminalisztikai jellegű adatokat kezeli. A Rendőrség törvény rendelkezése alapján azonosító
kódokat használhat.
81/A. § A rendőrség kezeli az általa fogadott segélyhívások esetén a hívó fél által megadott
adatokat és a hívó fél által használt telefonállomás azonosított adatait a segélyhívás fogadásától
számított egy évig.
82. § (1) A rendőrség a különleges adatok közül kezeli
a) a büntetett előéletre vonatkozó adatot, valamint
b) bűnüldözési tevékenysége során egyéb bűnügyi személyes adatot és az elkövetőnek vagy a
sértettnek a bűncselekménnyel összefüggő egészségügyi adatát, továbbá
c) a külön törvényben szabályozott közigazgatási feladatköréhez kapcsolódóan az ott
meghatározott különleges adatokat,
d) a segélyhívások fogadása keretében megismert egészségi állapotra, kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adatokat.
(2) A rendőrség kezelheti azokat a különleges adatokat, amelyeknek kezeléséhez az érintett
megfelelő tájékoztatás után írásban hozzájárult.
4. Az Országos Rendőr-főkapitányság – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja:
A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás
alapján:
Az adattovábbítás történhet kérelem alapján egyedi adatszolgáltatással, illetőleg - törvény ilyen
tartalmú rendelkezése vagy erre vonatkozó megállapodás alapján - közvetlen hozzáférés
biztosításával.
1. Egyedi adatszolgáltatás
31. Harmadik személy vagy szerv által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása - a
törvényben kötelezően előírt adattovábbítás esetét kivéve - az adatkezelő szerv vezetőjének vagy
az általa kijelölt vezetőnek a hatáskörébe tartozik. Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha
az tartalmazza:
a) az adatigénylés célját, jogalapját, az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos
megjelölésével;

b) a kért adatok körének pontos meghatározását;
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó
adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérveket.
32. A Rendőrség - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak olyan személyes adatokat
továbbíthat, amelyeknek a Rendőrség törvényben meghatározott adatkezelője. Amennyiben az
adatigénylés olyan személyes adatra vonatkozik, amely esetében az adatkezelő más szerv, a
Rendőrség pedig az érintett adatkezelésből csak adatkérésre jogosult, az adatkérést - törvény eltérő
rendelkezése hiányában - el kell utasítani, és az adatkérőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat
mely adatkezelő szervtől igényelheti.
33. Az adattovábbítás történhet kérelem alapján egyedi adatszolgáltatással, illetőleg – törvény
ilyen tartalmú rendelkezése vagy erre vonatkozó megállapodás alapján – közvetlen hozzáférés
biztosításával.
2. Közvetlen hozzáférés biztosításával
49. A közvetlen lekérdezést biztosító rendszert – a lekérdezés és a felhasználás
jogszerűségének dokumentálása érdekében – úgy kell kialakítani, hogy:
a) a személyes adatokhoz történő hozzáférés egyedi azonosító és jelszó megadásához
kötötten történjen;
b) a lekérdezés naplózása biztosított legyen;
c) a hozzáférésre felhatalmazott munkatárs a lekérdezéskor a rendszer erre a célra kialakított
állományában rögzíteni tudja az adatkérés céljára utaló adatot (így különösen az ügyszámot).
50. Amennyiben a lekérdezéskor nincs lehetőség a közvetlen lekérdezést biztosító
rendszerben a lekérdezés céljának rögzítésére, a lekérdezést végző maga köteles dokumentálni a
lekérdezéssel érintett adatállomány megjelölését, a lekérdezés időpontját és célját.
51. A rendőri szervek személyi állományának tagja részére közvetlen hozzáférési jogosultság
igénylésének kezdeményezésére az érintett legalább osztályvezető jogállású vezetője jogosult (a
továbbiakban: kezdeményező vezető).
52. A rendőrségi adatkezelő szerv adatkezelése esetén a kezdeményező vezető a belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban meghatározottak szerint gondoskodik a közvetlen
hozzáférési jogosultság beállítása érdekében készített igénylés adatkezelő szerv részére történő
továbbításáról.
53. A nem rendőri szerv adatkezelése esetén a kezdeményezést az adatkezelő szerv vezetője
által kijelölt személy részére kell továbbítani, aki az adatkezelő szervnek küldi meg a közvetlen
hozzáférési jogosultság beállítására vonatkozó igénylést.
54. A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkezők naprakész, azok egyedi
azonosítójával ellátott névjegyzékét (a továbbiakban: hozzáférésre jogosultak nyilvántartása) az
adatkezelő szerv vezetője által kijelölt személy vezeti, akinek a részére az 52. és 53. pontban
meghatározott igénylés egy példányát meg kell küldeni.
54/A. A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy munkakörét érintő változás
vagy más munkakörbe kerülése, illetőleg a jogviszonyának megszűnése esetén a kezdeményező
vezető köteles kezdeményezni a jogosultság módosítását, illetőleg visszavonását. A
kezdeményezés egy példányát továbbítani kell a hozzáférésre jogosultak nyilvántartására kijelölt
személynek.
54/B. A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy kizárólag a munkaköri
feladatainak ellátásával kapcsolatban
- a célhoz kötöttség elvének szem előtt tartásával
- a feladatkörének ellátásához szükséges adatokat kérheti le és használhatja fel.
54/C. A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy a jelszavát más személynek
nem hozhatja tudomására.
54/D. A közvetlen lekérdezés törvényi feltételeinek fennállása esetén a rendőri adatkezelő
szerv és a nem rendőri adatigénylő szerv megállapodást köt a rendszer igénybevételének

feltételeiről, a rendszer használatának technikai és adatbiztonsági követelményeiről, valamint a
költségviselés rendjéről.
54/E. A megállapodás tartalmazza a közvetlen lekérdezések célját, jogalapját, a lekérhető
adatfajtákat, a lekérdezésre feljogosított személyi kör megjelölését, az adatok jogszerű
felhasználására felhívó záradékot, továbbá a közvetlen lekérdezésre irányadó, jelen fejezetben
meghatározott előírásokat.
5. Az Országos Rendőr-főkapitányság – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott
adatokról való másolatkészítés költségei:
A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné
tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő
költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdése alapján:
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem
ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (a továbbiakban:
anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért a
megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint költségtérítést kell fizetni;
- az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a
közigazgatási hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért
fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni.
Általános irat másolata esetében egy oldal másolási költsége 4 Ft/lap.

X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Kivonat a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK
utasításából
XV. A rendőri szervek által kezelt közérdekű adatok megismerésével összefüggő szabályok
104. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az
adatkezelő szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról.
105. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, és az adatot ténylegesen
kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a közérdekű
adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben a
megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés áttételére nem tud
intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.
106. A közérdekű adat nyilvánosságának korlátozására a következő esetekben és feltételekkel
van lehetőség:
a) az adatot az arra jogosult személy a minősítéshez szükséges anyagi és eljárási
szabályoknak megfelelően minősítette;
b) törvény a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták meghatározásával honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében,
környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi
kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási
hatósági eljárásra vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozza;
c) a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló
eljárás

során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított tíz
évig nem nyilvános adat;
d) a közérdekű adat megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió
jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a
költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
107. Amennyiben az adat keletkeztetőjének megítélése szerint az adat a szerv döntéselőkészítő tevékenységével függ össze és az Infotv. hatálya alá tartozik, annak adathordozóján fedőlapján vagy az első oldalának jobb felső sarkán - fel kell tüntetni a „Nem nyilvános!” jelölést,
és a nyilvánosság korlátozásának időtartamát, ami jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
maximum tíz év. A „Nem nyilvános!” jelölés alkalmazását a kiadmányozási jogkör gyakorlója a
kiadmányozással hagyja jóvá.
108. Az adatkezelő szerv vezetője - a belső adatvédelmi felelős vagy az adatvédelmi felelős
és az adat tárgya szerint érintett szakterület vezetőjének előterjesztése alapján - a döntés
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt az adat keletkezésétől számított tíz
éven belül a döntés meghozatalát követően akkor utasíthatja el, ha:
a) az adat további jövőbeni döntés megalapozását szolgálja, vagy
b) az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladatés hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő kifejtését veszélyeztetné.
109. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítását az adatkezelő szerv
vezetője minden esetben olyan módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által
esetlegesen indított perben alkalmas legyen a megtagadás jogszerűségének és
megalapozottságának igazolására, tekintettel arra, hogy ezt minden esetben az adatkezelő köteles
bizonyítani.
110. A közérdekű adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a
közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok közlése ne járjon mások jogainak sérelmével.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra
személyes adatok, minősített adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott vagy – ha az
adatkezelő szerv vezetője másként nem döntött - „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott adatok.
111. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető
adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni, olyan
módon, hogy annak tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.
112. Közérdekű adatigényléssel összefüggésben keletkezett iratok kezelésére a Rendőrség
Iratkezelési Szabályzatának függelékeként kiadott irattári tervben meghatározott megőrzési idők
irányadók, azonban az igény teljesítéséhez, a költségek megfizetéséhez szükséges időtartam
lejártát követően az igénylő személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Név: Országos Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Postacím: 1903 Bp. Pf.: 314/15
Telefonszám: +36-1/443-5797
Telefaxszám: +36-1/443-5778
Elektronikus levélcím: hivatal.orfk@orfk.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
2016. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 40 db
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Nincs ilyen adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
Nincs ilyen adat.

1. Gazdálkodási adatok
1.1.Működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
1.2.Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések
1.

A szerv éves (elemi) költségvetései.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/elemi-koltsegvetes

II. Számviteli beszámolók
1. A szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok

III. A költségvetés végrehajtása
1. A szervnek a költségvetése végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon
és gyakorisággal – készített beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok
1.3.Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
1. A szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
II. Támogatások
1. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
2.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
célja.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

3.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
összege.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

4.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási
program megvalósítási helye.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

III. Szerződések
1.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés

esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített
adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött –
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos
tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
IV. Koncessziók
1.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

V. Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forint feletti kifizetések
1.

A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/eu-s-fejlesztesek

VII. Közbeszerzés
1.

A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/dijkituzesek
II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/adomanyok

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatas-a-terfigyelo-kamerakrol-0
II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerződések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió
forintot meghaladó, teljesített kifizetések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

