ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
Székhely: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2. szám
Postacím: 3580 Tiszaújváros Postafiók: 14.
Telefonszám: +36-49/544-290
Faxszám:
+36-49/544-290
Központi elektronikus levélcím: tiszaujvarosrk@borsod.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: +36-49/544-290
telefaxszám: +36-49/544-290
ügyfélfogadás helye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2. szám
postacíme: 3580 Tiszaújváros Postafiók: 14.
Panaszokat és közérdekű bejelentéseket fogadó ügyfélszolgálat:
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
telefonszám: +36-49/544-290
ügyfélfogadás helye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2.
elektronikus levelezési címe: tiszaujvarosrk@borsod.police.hu
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Miskolczi István r. alezredes
Panaszokat és közérdekű bejelentéseket fogadó ügyfélszolgálati vezető neve:
Takács Károly r. őrnagy
10. Az ügyfélfogadás rendje:
Kapitányságvezetői fogadónap:
minden hónap utolsó csütörtök 14.00-16.00 óra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Panaszok és közérdekű bejelentések
hivatali munkaidőben

hétfő-csütörtök 07.30-16.00,
péntek 07.30-13.30
(Bűnügyi Osztály szervezeti egység
panaszfelvevője)

hivatali munkaidőn túl

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
(Rendészeti Osztály szervezeti egység
szolgálatparancsnoka)

Ügyfélfogadási idő:
Fegyver- és engedélyügyek:

hétfő és pénteken 08.00-12.00 óra
szerda 7.30-11.00 és 13.00-15.00 óra

Személy és vagyonvédelmi ügyek: hétfő és péntek 08.00-12.00 óra
szerda 07.30-11.00 és 13.00-15.00 óra
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II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője:
Vezető neve: Miskolczi István r. alezredes
Telefonszám: +36-49/544-290
Telefaxszám: +36-49/544-290
Postacím: 3580 Tiszaújváros, Postafiók: 14.
Elektronikus levélcím: miskolczii@borsod.police.hu

2.

A szolgálati ágak vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Takács Károly r. őrnagy
Telefonszám: +36-49/544-293
Telefaxszám: +36-49/544-293
Postacím: 3580 Tiszaújváros, Postafiók: 14.
Elektronikus levélcím: takacska@borsod.police.hu
Név: Rendészeti Osztály
Vezető neve: Kovács Máté r. őrnagy
Telefonszám: +36-49/544-290
Telefaxszám: +36-49/544-290
Postacím: 3580 Tiszaújváros, Postafiók: 14.
Elektronikus levélcím: kovacsma@borsod.police.hu
Név: Mezőcsáti Rendőrőrs
Vezető neve: Sipos József r. alezredes
Telefonszám: +36-49/352-015
Telefaxszám: +36-49/352-015
Postacím: 3450 Mezőcsát, Szent István út 24. szám
Elektronikus levélcím: siposjoz@borsod.police.hu
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám
Telefonszám: +36-46/514-500
Telefaxszám: +36-46/514-535
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Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 161
Elektronikus levélcím: borsodmrfk@borsod.police.hu
Honlap:
www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/borsod-abaujzemplen-megyei-rendor-fokapitanysag
2. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a
törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége
Név: Tiszaújvárosi Járási Ügyészség
Székhely: 3580 Tiszaújváros, Templom utca 2.
Telefonszám: +36-49/341-968
Telefaxszám: +36-46/341-968
Postacím: 3580 Tiszaújváros, Pf.: 73
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 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. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály:
Lőfegyver
Hatósági Igazolvány kiállítása iránti kérelem
Vadászatra jogosult bejelentése társas vadászatok ütemtervéről, illetve az ütemtervben
bekövetkezett változásról
Engedélykérelem behozatalhoz, kivitelhez, átszállításhoz (munkavégzési, céllövészeti,
oktatási, sportlövészeti, vadászati célú lőfegyver, lőszer, illetve filmgyártási célú lőfegyver,
vagy színházi fegyver esetén)
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Rendelkezés hatósági tárolásba vett vagy zárolt lőfegyverről
Tartási engedéllyel rendelkező szervezet, gyártó, forgalmazó, kiállító bejelentése
(engedélyének, illetve az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány elvesztéséről vagy
eltulajdonításáról)
Bejelentés változásról (jogi személy - vezető tisztségviselő/jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet tevékenységéért felelős vezető személyében, valamint szervezet esetén
az engedély vagy az engedély kiadására irányuló kérelem adataiban bekövetkezett
Kérelem európai lőfegyvertartási engedély iránt sportegyesületi tag részére, illetve
munkavégzési, céllövészeti, oktatási, sportlövészeti, vadászati célú lőfegyver, lőszer,
filmgyártási célú lőfegyver vagy színházi fegyver esetén (kiadás, csere, pótlás,
meghosszabbítás)
Engedélykérelem lőfegyver hatástalanításához (munkavégzési, oktatási, sportlövészeti,
vadászati, filmgyártási, színházi célú lőfegyver esetén)
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely üzemeltetéséhez - szervezet
esetén
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely üzemeltetéséhez - polgári
rendeltetésű
Engedélykérelem kárt okozó vad elejtéséhez
Engedélykérelem polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetéséhez
Kérelem céllövészeti célú lőfegyver tartásához (kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver tartására - kiadás, csere,
pótlás)
Kérelem munkavégzési célú lőfegyver tartásához (kiadás, csere, pótlás)
Sportlövő bejelentése a fegyvere sportszervezettől történő visszavételéről
Sportlövő bejelentése a fegyvere tárolás céljából sportszervezet részére történő átadásáról
Fegyver bevizsgálási tanúsítványának beküldése vadász, sport, céllövészet, munkavégzési
célú lőfegyver, gáz- és riasztó fegyver esetén
Engedélykérelem házilagos lőszerszerelés és újratöltés engedélyezéséhez
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer sportlövészeti célra történő megszerzéséhez és tartásához
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer vadászati célra történő megszerzéséhez és tartásához
Engedélykérelem lőfegyver, lőszer munkavégzési célra történő megszerzéséhez és
tartásához
Engedélykérelem Flóbert fegyver megszerzésére és tartására
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Engedélykérelem gáz- és riasztó fegyver önvédelmi célú viselésére
Pirotechnika
Bejelentés pirotechnikai termékek felhasználásához
Vagyonvédelem
Engedélykérelem a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert
tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére
feljogosító igazolvány kiadásához, meghosszabbításához
Engedélykérelem más EGT tagállam polgára által Mo.-n letett vizsga esetén a személy- és
v.védelmi, magánnyomozói, v.védelmi rendszert tervező, szerelő, v.védelmi rendszert
szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány kiadásához, hosszabbításához
Magyarország és más EGT tagállam polgárának kérelme a személy- és vagyonvédelmi,
magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi
rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító igazolvány cseréjéhez, pótlásához
Engedélykérelem egyéni vállalkozó részére személy- és vagyonvédelmi működési engedély
kiadásához, meghosszabbításához
Engedélykérelem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég számára
személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiadásához, meghosszabbításához
Engedélykérelem más EGT tagállam vállalkozója részére Magyarországon végezni kívánt
személy- és vagyonvédelmi tevékenységhez működési engedély kiadásához,
meghosszabbításához
Engedélykérelem személy- és vagyonvédelmi működési engedély kiadásához,
meghosszabbításához Magyarországon fiókteleppel rendelkező társas vállalkozás részére
valamint más EGT tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás által határozatban
elismertetni kívánt
Gazdasági társaság, egyéni cég bejelentése magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert
tervező, szerelő; vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére
Egyéni vállalkozó bejelentése magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő;
vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére
Bejelentés személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói; vagyonvédelmi rendszert tervező,
szerelő; vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység folytatásának befejezéséről
Kérelem a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező,
szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére feljogosító
igazolvánnyal egyenértékű, más EGT tagállamban kiadott okmány (igazolvány, engedély)
elismertetésére
Bejelentés személyi változásról (tevékenység szakmailag szervező irányító, foglalkoztatott)
személy- és vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő valamint vagyonvédelmi rendszert
szerelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó számára
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Bejelentés személyi változásról (tevékenység szakmailag szervező irányító, foglalkoztatott)
személy- és v.védelmi, magánnyomozói, v.védelmi rendszert tervező, szerelő, v.védelmi
rendszert szerelő tevékenységet végző gazdasági társaság, egyéni cég számára
Kérelem egyéni vállalkozó részére személy- és vagyonvédelmi működési engedély
pótlásához, cseréjéhez
Kérelem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég számára személy- és
vagyonvédelmi működési engedély cseréjéhez, pótlásához
Közlekedés-igazgatás
Figyelmeztető jelzés engedélyeztetésére irányuló kérelem
Megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék engedélyezési feltételei
megszűnésének bejelentése, engedélyben szereplő adatok változásának bejelentése illetve az
engedélyezéssel kapcsolatos egyéb változás bejelentése
Rendészeti feladatokat ellátó személyek ügyintézése
Hiánypótlás
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Ároktő, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Igrici,
Kesznyéten, Kiscsécs, Mezőcsát, Muhi, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös,
Sajószöged, Szakáld, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
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10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások felsorolása
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
2. A 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
http://www.police.hu/ugyintezes
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Pályázat kiírására nem került sor.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra érkező közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos
igények intézése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Adatvédelmi
Szabályzatáról szóló 2/2020. (01. 30.) B-A-Z. MRFK intézkedés VI. fejezetben foglaltak
szerint teljesül.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2. szám
Postacím: 3580 Tiszaújváros Postafiók: 14.
Telefonszám: +39-49/544-290
Telefaxszám: +39-49/544-290
Elektronikus levélcím: tiszaujvarosrk@borsod.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve:
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság adatvédelmi megbízottja Kovács M. Krisztina c. r.
őrnagy.
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
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Erre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Erre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Erre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.
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