ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Székesfehérvári Rendőrkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: FMRFK Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Székhely:
8000 Székesfehérvár Dózsa György út 3.
Postacím:
8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Telefonszám: +36-22/541-600
Faxszám:
+36-22/541-600
Központi elektronikus levélcím: szekesfehervarrk@fejer.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: szekesfehervarrk@fejer.police.hu
telefonszám: +36-22/541-600
telefaxszám: +36-22/541-600
ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 3.
postacíme: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: 10. Az ügyfélfogadás rendje: folyamatos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
Telefonszám: +36-22/541-600 23-31 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 23-33 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Elektronikus levélcím: KovacsZs@fejer.police.hu
Helyettes neve: Horváth Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes
Telefonszám: +36-22/541-600 23-30 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 25-34 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Elektronikus levélcím: Horvath_Zoltan@fejer.police.hu
A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Horváth Zoltán r. alezredes
Telefonszám: +36-22/541-600 23-30 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 25-34 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Elektronikus levélcím: Horvath_Zoltan@fejer.police.hu
Név: Vizsgálati Osztály
Vezető neve: Szemán Szilárd r. alezredes
Telefonszám: +36-22/541-600 22-63 m.
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Telefaxszám: +36-22/541-600 23-29 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Elektronikus levélcím: SzemanS@fejer.police.hu
Név: Közlekedésrendészeti Osztály
Vezető neve: Veigl Péter r. őrnagy
Telefonszám: +36-22/541-600 23-02 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 23-33 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Elektronikus levélcím: VeiglP@fejer.police.hu
Név: Közrendvédelmi Osztály
Vezető neve: Schekk Géza r. alezredes
Telefonszám: +36-22/541-600 23-53 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 23-55 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160
Elektronikus levélcím: SchekkG@fejer.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Osztály
Vezető neve: Csonthó Judit r. alezredes
Telefonszám: +36-22/541-600 20-28 m
Telefaxszám: +36-22/541-600 23-05 m
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160
Elektronikus levélcím: Szalaizo@fejer.police.hu
Név: Enyingi Rendőrőrs
Vezető neve: Adamik János r. őrnagy
Telefonszám: +36-22/372-646
Telefaxszám: +36-22/541-600 24-33 m.
Postacím: 8130 Enying Kossuth út 26.
Elektronikus levélcím: AdamikJ@fejer.police.hu
Név: Polgárdi Rendőrőrs
Vezető neve: Pál Norbert r. őrnagy
Telefonszám: +36-22/367-101
Telefaxszám: +36-22/541-600 21-52 m.
Postacím: 8154 Polgárdi Batthyány út 132.
Elektronikus levélcím: Pal_Norbert@fejer.police.hu
Név: Abai Rendőrőrs
Vezető neve: Tóth Zsolt r. százados
Telefonszám: +36-22/593-058
Telefaxszám: Postacím: 8127 Aba, Rákóczi u. 12.
Elektronikus levélcím: TothZsolt3@fejer.police.hu
Név: Hivatal
Vezető neve: Kristóf Roland r. őrnagy
Telefonszám: +36-22/541-600 24-63 m.
Telefaxszám: +36-22/541-600 23-33 m.
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160
Elektronikus levélcím: Kristofr@fejer.police.hu
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1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására
jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv:
Név: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2.
Telefonszám: +36-22/541-600
Telefaxszám: +36-22/541-600
Postacím: 8002. Székesfehérvár, f.: p160.
Elektronikus levélcím: fejermrfk@fejer.police.hu
Honlap:
2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége:
Név: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2.
Telefonszám: +36-22/541-600
Telefaxszám: +36-22/541-600
Postacím: 8002. Székesfehérvár, pf.: 160.
Elektronikus levélcím: fejermrfk@fejer.police.hu
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
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.
Eljáró szerv: Székesfehérvári Rendőrkapitányság
-

-

Fegyver engedélyügyek - közigazgatási eljárás
Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek közigazgatási eljárás
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos tudomásulvételi eljárás - közigazgatási eljárás
Figyelmeztető jelzés felszerelésével, használatával kapcsolatos engedélyezési ügyek közigazgatási eljárás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti
közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárások - közigazgatási eljárás
Rendőri intézkedés elleni panaszügyek – közigazgatási eljárás
Rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos ügyek – közigazgatási eljárás

a természetvédelmi őr, az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja, a
hegyőr, a hivatásos vadász, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti
szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet,
a halászati őr, a közterület-felügyelő, az önkormányzati természetvédelmi őr, és a
mezőőr intézkedése elleni panasz ügyekben – közigazgatási eljárás

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
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A Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területe a hatáskörébe tartozó közigazgatási
eljárásokban egységesen:
Aba, Bakonykúti, Csór, Csősz Dég, Enying, Füle Iszkaszentgyörgy, Jenő, Káloz, Kisláng,
Kőszárhegy, Lajoskomárom, Lepsény, Lovasberény, Mátyásdomb, Mezőkomárom,
Mezőszentgyörgy, Moha, Nádasdladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárosd,
Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Szabadbattyán, Szabadhídvég, Székesfehérvár, Tác,
Úrhida, Zámoly
1. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
2. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím,
ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Székhely:
8000 Székesfehérvár Dózsa György út 3.
Postacím:
8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Központi elektronikus levélcím: http://www.police.hu/ugyintezes
szekesfehervarrk@fejer.police.hu
5. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló
határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes
7. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
8. 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/adatigenyles
2. A szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (1)
bekezdésében szereplő adatok
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V.17.) ORFK utasítás
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Név: FMRFK, Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 3
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:160.
Telefonszám: +36-22/541-600
Telefaxszám: +36-25/541-600 23-33 m.
Elektronikus levélcím:
http://www.police.hu/ugyintezes
szekesfehervarrk@fejer.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Kristóf Roland r. őrnagy
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/fejer-megyei-rendorfokapitanysag/szekesfehervari
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek: http://www.police.hu/kozerdeku_adatok
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél: 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

III.

Körzeti megbízottak elérhetősége
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_elerhetosegek_f_szekesfehervar.pdf
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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

6

