ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányság
2. Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 90.
3. Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
4. Telefonszám: 381-4300
5. Faxszám: 381-4374
6. Központi elektronikus levélcím: 11rk@budapest.police.hu
7. A honlap ULR címe: www.police.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: dr. Csizmadia Rita r. őrgy.
Telefonszám: 381-4300
Telefaxszám: Ügyfélfogadás helye: 1113 Budapest, Bocskai út 90.
Postacíme: 1518 Budapest, Pf. 13.
9. Ügyfélfogadás rendje: 10. Kapitányi fogadónap: Minden hónap első csütörtöki napja, 15:00-16:00 között.
II. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Jáger István r. őrnagy
Telefonszám: 381-4310
Telefaxszám: 381-4374
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: JagerI@budapest.police.hu
Helyettes neve: Márton Zoltán r. alezredes
Telefonszám: 381-4311
Telefaxszám: 381-4372
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: martonz@budapest.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői (osztályszintig+Hivatal):
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Márton Zoltán r. alezredes
Telefonszám: 381-4311
Telefaxszám: 381-4372
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: martonz@budapest.police.hu
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Név: Rendészeti Osztály
Vezető neve: Lauber Tamás r. alezredes
Telefonszám: 381-4320
Telefaxszám: 381-4375
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: laubert@budapest.police.hu
Név: Vizsgálati Osztály
Vezető neve: Fabó Csaba r. szds.
Telefonszám: 381-4317
Telefaxszám: 381-4376
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: faboc@budapest.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Osztály
Vezető neve: Szalka Enikő r. alezredes
Telefonszám: 381-4330
Telefaxszám: 381-4371
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: szalkae@budapest.police.hu
Név: Hivatal
Vezető neve: dr. Csizmadia Rita r. őrnagy
Telefonszám: 381-4314
Telefaxszám: 381-4374
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: csizmadiar@budapest.police.hu
1.2. 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: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest Teve utca 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5000
Telefaxszám: +36-1/443-5060
Postacím: 1557 Budapest Postafiók: 1
Elektronikus levélcím: brfk@budapest.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/
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: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest Teve utca 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5000
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Telefaxszám: +36-1/443-5060
Postacím: 1557 Budapest Postafiók: 1
Elektronikus levélcím: brfk@budapest.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/
3. 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: Budapesti XI. kerületi és XXII. kerületi Ügyészség
Név: BUDAPESTI KÖZÉRDEKVÉDELMI ÜGYÉSZSÉG
4. 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: Budapesti XI. kerületi és XXII. kerületi Ügyészség
Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 70-78.
Telefonszám: 201-8205
Telefaxszám: 212-9776
Postacím: 1027 Budapest, Fő utca 70-78.
Elektronikus levélcím:Név: BUDAPESTI KÖZÉRDEKVÉDELMI ÜGYÉSZSÉG
Székhely: 1076 Budapest, Dózsa György út 18-22.
Telefonszám: 324-2174, 324-2175
Telefaxszám: 324-2176
Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 240.
Elektronikus levélcím:5. 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: Budai Központi Kerületi Bíróság Budapest
Név. Pesti Központi Kerületi Bíróság
6. 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: Budai Központi Kerületi Bíróság Budapest
Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b,
Telefonszám: 391-4930
Telefaxszám: 391-4995
Postacím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b,
Elektronikus levélcím: Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/budai-kozponti-keruleti-birosag
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Név: Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Telefonszám: 354-6000
Telefaxszám: 364-6057
Postacím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Elektronikus levélcím: Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/pesti-kozponti-keruleti-birosag
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A területi szerv 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

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
Büntető eljárás, szabálysértési feljelentéssel, közigazgatósági hatósági eljárás, fegyver
engedélyügyek, személyi-és vagyonvédelmi tevékenység, panaszok, bejelentések, rendőri
intézkedések elleni panaszok vonatkozásában hatáskörrel rendelkező szerv:
BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság.
2. A hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
Budapest XI. kerülete
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
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6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Név: BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: 11rk@budapest.police.hu
Az ügyfélfogadás rendje: Feljelentés, bejelentés, büntető ügyben, eltűnés, rendkívüli halál és
rendőri intézkedés elleni panasz miatt, továbbá közérdekű bejelentés és panasz esetén: 0-24
óráig.
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
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/adatigenyles
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/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
1.1 A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.2 A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az
adatkezelő szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról.
1.3 Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, és az adatot ténylegesen
kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a közérdekű
5

adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az adatigénylőt.
Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés
áttételére nem tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.
1.4 Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására.
1.5 A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül tesz eleget.
1.6 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.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve.
Név: BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége.
Székhely:1131 Budapest, Bocskai út 90.
Telefonszám: 381-4000
Telefaxszám:381-4374
Postacím: Postacím: 1518 Budapest, Pf. 13.
Elektronikus levélcím: 11rk@budapest.police.hu
4. Az adatvédelmi biztos neve: dr. Csizmadia Rita r. őrnagy
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai: a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányságra 2018. évben érkezett, elutasított
közérdekű, közérdekből nyilvános illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
kérelmek számadatai:
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó elutasított kérelmek: 0 db.
Személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek: 10 db.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek (amennyiben van ilyen)
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél (amennyiben van ilyen)
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EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/dijkituzesek
II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és 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 teljesítéséi értéket
meghaladó szerződések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forint
teljesítéséi értéket meghaladó szerződések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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