ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Budapesti Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Székhely:
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36-1/443-5000
Faxszám:
+36-1/443-5260
Központi elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Budapesti Rendőr-főkapitányság
telefonszám: +36-1/443-5000
telefaxszám: +36-1/443-5000
ügyfélfogadás helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
postacíme:
1557 Budapest, Pf.: 1.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Bényi Mónika r. alezredes,
rendőrségi tanácsos BRFK Főkapitányi Titkársági Osztály Vezetője
10. Az ügyfélfogadás rendje:
Feljelentés, bejelentés, eltűnés, rendkívüli halál és rendőri intézkedés elleni panasz, továbbá
közérdekű bejelentés és panasz esetén 0-24 óráig a +36-1/443-5000 telefonszámon, vagy
személyesen az 1139 Budapest Teve utca 4-6. szám alatti panaszirodában.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Igazgatásrendészeti ügyfélfogadás: Hétfő: 08:30-12:00 és Szerda: 08:30-12:00, 13:00-16:00
Főkapitányi fogadónap: a főkapitányi fogadónapon való megjelenésre írásban, ügyfélkapun
keresztül benyújtott kérelem alapján van lehetőség.
II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Dr. Terdik Tamás r. dandártábornok
rendőrségi tanácsos
rendőrfőkapitány
Telefonszám: +36-1/443-5367
Telefaxszám: +36-1/443-5378
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
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Helyettes neve: Dr. Markó Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5252
Telefaxszám: +36-1/443-5159
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 7.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Helyettes neve: Dr. Pál Adrián r. ezredes
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5377
Telefaxszám: +36-1/443-5281
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 5.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Helyettes neve: Almagro Carmen c. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5366
Telefaxszám: +36-1/443-5215
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 21.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név:
Rendészeti szolgálati ág
Vezető neve: Dr. Markó Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5252
Telefaxszám: +36-1/443-5159
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 7.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Bűnügyi szolgálati ág
Vezető neve: Dr. Pál Adrián r. ezredes
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5377
Telefaxszám: +36-1/443-5281
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 5.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Gazdasági szolgálati ág
Vezető neve: Almagro Carmen c. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-1/443-5366
Telefaxszám: +36-1/443-5215
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 21.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
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Név:
Hivatal
Vezető neve: Bunyik Zsolt r. alezredes
mb. hivatalvezető
Telefonszám: +36-1/443-5283
Telefaxszám: +36-1/443-5389
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Humánigazgatási Szolgálat
Vezető neve: Káli Sándor r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
Telefonszám: +36-1/443-5379
Telefaxszám: +36-1/443-5289
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 6.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Tevékenység-irányítási Központ
Vezető neve: Dr. Bató András r. alezredes
Telefonszám: +36-1/443-5216
Telefaxszám: +36-1/461-5138
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 16.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály
Vezető neve: Dr. Vattay Gergely
Telefonszám: +36-1/443-5264
Telefaxszám: +36-1/443-5291
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: Megadja Katalin r. alezredes
Telefonszám: +36-1/236-2861
Telefaxszám: Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 14.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Költségvetési Ellenőrzési Osztály
Vezető neve: Ragány Erzsébet r. alezredes, rendőrségi tanácsos
Telefonszám: +36-1/236-2867
Telefaxszám: Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 28.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu

Név:
Vezető neve:
Telefonszám:
Telefaxszám:

Főkapitányi Titkársági Osztály
Bényi Mónika r. alezredes, rendőrségi tanácsos
+36-1/443-5000/31-489 mellék
+36-1/443-5000/31-540 mellék
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Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
Név:
Kommunikációs Osztály
Vezető neve: Fülöp Gergely r. őrnagy
Telefonszám: +36-1/443-5233
Telefaxszám: +36-1/443-5450
Postacím:
1557 Budapest, Pf.: 1.
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 13.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 457 5600
Telefaxszám: +36 (1) 457 5619
Központi elektronikus levélcím: 01rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság II. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10.
Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 24.
Telefonszám:+36 (1) 346-1800
Telefaxszám:+36 (1) 346-1800/42-400-as mellék
Központi elektronikus levélcím: 02rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság III. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1036 Budapest, Tímár utca 9/a.
Postacím: 1300 Budapest, Pf.: 93.
Telefonszám: +36 (1) 430-4700
Telefaxszám: +36 (1) 430-4722
Központi elektronikus levélcím: 03rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerület Rendőrkapitányság
Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 87.
Postacím: 1325 Budapest, Pf.: 79.
Telefonszám: +36 (1) 231-3400
Telefaxszám: +36 (1) 231-3421
Központi elektronikus levélcím: 04rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 11-13
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 30.
Telefonszám: +36 (1) 373-1000
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Telefaxszám: +36 (1) 373-1061
Központi elektronikus levélcím: 05rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely:1063 Budapest Szinyei Merse Pál utca 4.
Postacím: 1557 Budapest, Pf.: 23.
Telefonszám: +36 (1) 461-81-41
Telefaxszám: +36 (1) 461-81-41/46-400-as mellék
Központi elektronikus levélcím: 06rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1071 Budapest, VII. kerület, Dózsa György út 18-24.
Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 215.
Telefonszám: +36 (1) 461-8100
Telefaxszám: +36 (1) 461-8122
Központi elektronikus levélcím: 07rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1084 Budapest Víg utca 36.
Postacím: 1431 Budapest, Pf.: 161.
Telefonszám: +36 (1) 477-3700
Telefaxszám: +36 (1) 477-3724
Központi elektronikus levélcím: 08rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1096 Budapest, Haller u. 7-9. szám
Postacím: 1453 Budapest, Pf.: 35.
Telefonszám: +36 (1) 455-4800
Telefaxszám: +36 (1) 455-4819
Központi elektronikus levélcím: 09rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1102 Budapest, Harmat utca 6-8.
Postacím: 1475 Budapest, Pf.: 31.
Telefonszám: +36 (1) 263-7200
Telefaxszám: +36 (1) 263-7222
Központi elektronikus levélcím: 10rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 90.
Postacím: 1518 Budapest, Pf.: 13.
Telefonszám: +36 (1) 381-4300
Telefaxszám: +36 (1) 381-4374
Központi elektronikus levélcím: 11rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 3-5.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 61.
Telefonszám: +36 (1) 457-5650
Telefaxszám: +36 (1) 457-5675
Központi elektronikus levélcím: 12rk@budapest.police.hu
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Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1135 Budapest, Szabolcs utca 36.
Postacím: 1394 Budapest, Pf.: 365.
Telefonszám: +36 (1) 236-2800
Telefaxszám: +36 (1) 236 2819
Központi elektronikus levélcím: 13rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1143 Budapest Stefánia út 83-85.
Postacím: 1590 Budapest, Pf.: 107.
Telefonszám: +36 (1) 461-8150
Telefaxszám: Központi elektronikus levélcím: 14rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerület Rendőrkapitányság
Székhely: 1152 Budapest, Széchenyi tér 5.
Postacím: 1601 Budapest, Pf.: 8.
Telefonszám: +36 (1) 231-3450
Telefaxszám: +36 (1) 231-3451
Központi elektronikus levélcím: 15rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 101.
Postacím: 1631 Budapest, Pf.: 2.
Telefonszám: +36 (1) 491-8400
Telefaxszám: +36 (1) 491-8400
Központi elektronikus levélcím: 16rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 79.
Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 121.
Telefonszám: +36 (1) 253-2300
Telefaxszám: +36 (1) 253-2331
Központi elektronikus levélcím: 17rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1183 Budapest, Üllői út 438.
Postacím: 1675 Budapest, Pf.: 43.
Telefonszám: +36 (1) 292-9200
Telefaxszám: +36 (1) 292-9216
Központi elektronikus levélcím: 18rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 29.
Postacím: 1701 Budapest, Pf.: 2.
Telefonszám: +36 (1) 292-9250
Telefaxszám:+36 (1) 292-9269
Központi elektronikus levélcím: 19rk@budapest.police.hu
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Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1204 Budapest XX., Török Flóris u. 78-82.
Postacím: 1725 Budapest, Pf.: 89.
Telefonszám: +36 (1) 421-1800
Telefaxszám: +36 (1) 421-1816
Központi elektronikus levélcím: 20rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 23.
Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 19.
Telefonszám: +36 (1) 427-4600
Telefaxszám: +36 (1) 427-4616
Központi elektronikus levélcím: 21rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi Rendőrkapitányság
Székhely: 1221 Budapest, Városház tér 7.
Postacím: 1775 Budapest, Pf.: 84.
Telefonszám: +36 (1) 491-8300
Telefaxszám: +36 (1) 491-8300/62-400-as mellék
Központi elektronikus levélcím: 22rk@budapest.police.hu
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Garam u. 19.
Postacím: 1557 Budapest, Pf.: 19.
Telefonszám: +36 (1) 236-2860
Telefaxszám: +36 (1) 236-2851
Központi elektronikus levélcím: dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/i-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/ii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/iii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/iv-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/v-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/vi-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/vii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/viii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/ix-keruleti
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- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/x-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xi-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xiii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xiv-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xv-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xvi-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xvii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xviii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xix-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xx-es-xxiii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xxi-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/xxii-keruleti
- http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapestirendor-fokapitanysag/dunai-vizirendeszeti

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:
Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím:
1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: Honlap:
www.police.hu
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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:
Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím:
1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: Honlap:
www.police.hu
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
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
- Engedélyügyi szakterületen:
a) hatáskörébe tartozó ügyfélkör tekintetében a megkülönböztető jelzés felszerelésének és
használatának engedélyezése, a kiadott engedélyek visszavonása;
b) a kerületi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályainak figyelmeztető jelzés
felszerelésére vagy használatára irányuló eljárásaiban a másodfokú eljárások lefolytatása;
c) elsőfokú hatósági jogkörben engedélyezi és ellenőrzi a pirotechnikai termékek felhasználását,
forgalmazását, tárolását, kiállítását, gyártását.
d) szakhatóságként vesz részt a robbanóanyagok tárolására, gyártására és a robbanóanyag nem
bányászati célú forgalmazására vonatkozó engedélyezési eljárásban. Engedélyezi a robbanóanyag
belföldi átadását;
e) végrehajtja az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokat. E körben
hozzájárul a foglalkoztatáshoz, illetve visszavonja a hozzájárulását, évente visszatérően ellenőrzi a
jogszabályi feltételek meglétét,
f) másodfokon eljár a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységi
engedélyek és igazolványok ügyében;

9

g) a világörökségi területen működő szeszesitalt árusító, kimérő vendéglátóhely 24.00 és 06.00 óra
közötti nyitva tartásának engedélyezésére irányuló közigazgatási eljárásban másodfokú
szakhatóságként jár el.
- Jogi Személyek Fegyver Engedélyezése során:
a) elsőfokú hatóságként jár el a jogi személyek, sportlövészettel foglalkozó társadalmi szervezetek
és sportegyesületek lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, flóbert fegyver tartására irányuló
kérelmeiben;
b) elbírálja a lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, flóbert fegyver, továbbá légfegyver
gyártására, kereskedelmére és javítására irányuló kérelmeket;
c) eljár a kereskedelmi célú lőfegyver és lőszer kiviteli, behozatali és átszállítási kérelmekben;
d) elbírálja a színházi fegyverek vagy filmgyártási célú lőfegyverek tartását;
e) elbírálja a polgári célú lőtér üzemeltetésére, valamint lövészeti oktatásra irányuló kérelmeket,
jóváhagyja a lőtér szabályzatot;
f) ellenőrzi az engedélyezett fegyverek tartására, tárolására és használatára vonatkozó szabályok
betartását, a lőfegyver és lőszertároló helyek, valamint a lőterek szabályos üzemeltetését;
g) a jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az alkalmazotti feljogosításokat, a
fegyvertartási engedélyeket, és ezen engedélyekbe bejegyzett fegyverek hatósági tárolásáról
rendelkezik, a jogosult nyilatkozata alapján intézkedik azok megsemmisítésére, az értékesítésre
történő átadására, illetve betiltja a polgári célú lőtér üzemeltetését;
h) hatósági fegyverismereti vizsgát és házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsgát szervez és tart;
i) elbírálja az európai lőfegyver tartási engedély kiadására irányuló kérelmeket.
j) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel történő
ellátása, az igazolványok, illetve jelvények visszavonása.
- Magán Személy Fegyver Engedélyezése során :
a) elsőfokú hatóságként jár el a természetes személyek lőfegyver, gáz- és riasztófegyver,
flóbertfegyver és légfegyver tartására, valamint a házilagos lőszerszerelésre és - újratöltésére
irányuló kérelmeiben;
b) eljár a természetes személyek lőfegyver és lőszer kiviteli és behozatali kérelmeiben;
c) jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja a tartási engedélyeket, és ezen engedélyekbe
bejegyzett fegyverek hatósági tárolásáról rendelkezik;
d) elbírálja a természetes személyek fegyver hatástalanítási kérelmét;
e) elbírálja az európai lőfegyver tartási engedély kiadására irányuló kérelmeket;
f) hatósági fegyverismereti és házilagos lőszerszerelés és -újratöltési vizsgát szervez és tart;
g) gondoskodik a hatósági tárolás alá vont lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek,
flóbertfegyverek, légfegyverek hatósági tárolásáról, a jogosult nyilatkozata alapján intézkedik azok
megsemmisítésére, illetve értékesítésre történő átadására.
h) eljár a természetes személyek lőfegyver és lőszer kiviteli, behozatali és átszállítási kérelmeiben.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Büntető, közigazgatási, szabálysértési, hatósági ügyekben az SZMSZ-ben meghatározott
esetekben, továbbá közérdekű bejelentés, panasz, rendőri intézkedés elleni, illetve rendészeti
feladatot ellátó személy intézkedésével és/vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni
panasz vonatkozásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság jár el Budapest közigazgatási
területén.
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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.
Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest Teve utca 4-6., 1557 Budapest, Pf.: 1.
Feljelentés, bejelentés, eltűnés, rendkívüli halál és rendőri intézkedés elleni panasz, továbbá
közérdekű bejelentés és panasz esetén 0-24 óráig a +36-1/443-5000 telefonszámon, vagy
személyesen az 1139 Budapest Teve utca 4-6. szám alatti panaszirodában.
Igazgatásrendészeti ügyfélfogadás: Hétfő: 08:30-12:00 és Szerda: 08:30-12:00, 13:00-16:00
Főkapitányi fogadónap: a főkapitányi fogadónapon való megjelenésre írásban, ügyfélkapun
keresztül benyújtott kérelem alapján van lehetőség.
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 elektronikus 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 saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke
http://www.police.hu/ugyintezes
2. A szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja
http://www.police.hu/ugyintezes
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4. A szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei
http://www.police.hu/ugyintezes
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk --IX. Hirdetmények
1. A szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
http://www.police.hu/ugyintezes
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki
igényt nyújthat be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú
adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül
tájékoztatni kell.
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.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e
törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az
igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus
levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név:
Budapesti Rendőr-főkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely:
Postacím:
Telefonszám:

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
1557 Budapest, Pf. 1.
+36-1/443-5000
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Telefaxszám: +36-1/443-5260
Elektronikus levélcím: budapest@budapest.police.hu
4. Az adatvédelmi tisztviselő neve:

Dr. Dobos Dóra

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti elutasított
kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól adatszolgáltatás az ORFK Biztonságfelügyeleti és Ügykezelési Osztálynak tárgyévet követő év január 20-ig megtörtént.
A BRFK 2019. évben 5 darab közérdekű adatigénylést utasított el.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
--7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
--3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása
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

IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és
teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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V. Működési statisztika
1. A szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
3.2 Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
1.

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

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
3.3. 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
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
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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. Egyéb kifizetések
1.

A területi szerv nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai 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 címzettjei
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/hu/a-rendorsegrol/europai-unios-tamogatasok/eu-s-fejlesztesekkozzetetele
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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 társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió
forintot meghaladó, teljesített kifizetések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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